Додаток

ЗВІТ
за 9 місяців 2019 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 2018 р. - 9 Обласний
область, Україна 2020 рр. місяців
бюджет
2019 р.

832,7

285,6

380

285,6

950

832,7

Кількість
розроблених та
виготовлених
інвестиційних
продуктів та
заходів, що
презентують
область

од.

6

6

-

У 2019 році запрацював модернізований –
інвестиційний портал області "Invest in
Cherkasy Region"
(investincherkasyregion.gov.ua), який
містить інформацію про 163 об’єкти для
інвестування (81 пропозиція типу
Грінфілд, 26 пропозицій типу Браунфілд,
56 пропозицій об`єктів нерухомості), а
також про 3 проектні пропозиціі.
09.03.2019 було проведено Міжнародний
інвестиційний форум. Під час заходу
презентовано економічний та
інвестиційний потенціал області,
визначено ключові точки зростання та
окреслено основні напрямки соціальноекономічного розвитку регіону. Участь у
заході взяли понад 800 осіб.

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

Золотоніський, 2018 2018 р. - 9 –
Чорнобаївський, 2020 рр. місяців
Драбівський,
2019 р.
Черкаський
райони, м.
Черкаси та
Золотоноша

–

–

–

–

–

–

Підведення
інженерних
мереж до
індустріальног
о парку

типів
мереж

6

0

-6

Ведеться робота щодо пошуку джерел
–
фінансування для облаштування території
індустріального парку "Золотоноша" та
підключення до інженерних мереж.
Оголошено конкурс на пошук керуючої
компанії.

Продовження додатка
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Розвиток офісу із
Черкаська
2018 2018 р. - 9 –
супроводу інвесторів область, Україна 2020 рр. місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
зустрічей з
потенційними
інвесторами

од.

11

11

-

Офіс підтримки інвестицій та експорту
–
створений у 2017 році. Одним із завдань
Офісу є проведення зустрічей з
потенційними інвесторами та супровід в
реалізації їх проектів на території області.
У 2018 році було здійснено 7 таких
зустрічей. З початку 2019 року проведено
переговори з представниками польськоукраїнського проекту "Зростання
конкурентоспроможності українських
регіонів та розвиток польськоукраїнського економічного
співробітництва" щодо проведення
спільних заходів у 2019 році зі стандартів
обслуговування інвесторів. 15 - 16 травня
2019 р. у м. Шпола та м. Черкаси відбувся
семінар-тренінг "Принципи
обслуговування інвесторів" для
представників структурних підрозділів
ОДА, обласної ради, ОТГ, інших
територіальних громад, РДА, районних
рад, профільних фахівців відділів та
управлінь економічного розвитку і
залучення інвестицій, стратегічного
планування, старост. Також в серпні 2019
року представники 5 ОТГ області
(Моринська, Мліївська, Тальнівська,
Червонослобідська, Соколівська) в м.
Києві навчались на триденному тренінгу з
залучення інвестицій в рамках
партнерського грантового проекту
Черкаської АРР "Децентралізація на
практиці 2: вчимося один від одного" за
фінансової підтримки Polish aid.
У січні-вересні 2019 року до Офісу
надійшло 1 звернення компанії APTIV
щодо можливого розміщення виробничих
потужностей по випуску автомобільних
комплектуючих на базі ДП
"Автоскладальний завод №2" АТ "АК
"Богдан Моторс". Відбулось 3 зустрічі з
представниками даної компанії.

Реконструкція
існуючого КП
"Аеропорт Черкаси
Черкаської обласної
ради"

127032,3

72515,9

73097,1

15282,5

127613,5

69798,9

Внутрішні та
міжнародні
рейси

рейсів на
тиждень

5

0

-5

420

0

-420

Проект реалізовувався у 2018 році за
–
рахунок коштів ДФРР (використано
54516,3 тис. грн, з них 28251,1 тис. грн кошти ДФРР, 26265,2 тис. грн - обласний
бюджет). Станом на 01.10.2019
будівельна готовність об`єкту становить
95%. Демонтовано існуюче
асфальтобетонне покриття, виконано
регенерацію конструктивних шарів,
влаштовано покриття з асфальтобетонної
суміші, виконано роботи з армування
укладеного асфальтобетону геосіткою.
Рішенням обласної ради від 18.12.2018
№28-20/VII (зі змінами) передбачено
14247,3 тис. грн з обласного бюджету на
реалізацію проекту "Капітальний ремонт
штучної злітно-посадкової смуги КП
"Аеропорт Черкаси Черкаської обласної

Черкаська
область

2018 2018 р. - 9 Державний
2019 рр. місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
обласний
бюджет

Пасажиропото пасажирів
к внутрішніх
на
та
тиждень
міжнародних
рейсів

бюджет
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Чартерні рейси рейсів на
тиждень

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

2018 2018 р. 2020 рр. 9 місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

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

2018 2018 р. 2020 рр. 9 місяців
2019 р.

Місцеві
бюджети

*

*

5293

**

15445

4019**

Кількість
генеральних
планів
населених
пунктів, що
погоджені
архітектурномістобудівною
радою та
рекомендовані
до
затвердження

4

–

од.

0

–

62

-4

–

24

будівельна готовність об`єкту становить
95%. Демонтовано існуюче
асфальтобетонне покриття, виконано
регенерацію конструктивних шарів,
влаштовано покриття з асфальтобетонної
суміші, виконано роботи з армування
укладеного асфальтобетону геосіткою.
Рішенням обласної ради від 18.12.2018
№28-20/VII (зі змінами) передбачено
14247,3 тис. грн з обласного бюджету на
реалізацію проекту "Капітальний ремонт
штучної злітно-посадкової смуги КП
"Аеропорт Черкаси Черкаської обласної
ради". Розпорядженням КМУ від
15.05.2019 №351-р (зі змінами)
передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 58849,8 тис. грн). Станом на
01.10.2019 всього використано 15282,5
тис.грн.

Продовження додатка

На даний час проводиться систематизація –
матеріалів для можливості подальшого
введення в ГІС-систему містобудівного
кадастру. Також ведеться робота щодо
вивчення програмних продуктів Аrcgis та
Qgis для ведення містобудівного
кадастру.
Розроблений проект регіональної
програми "Створення містобудівного
кадастру Черкаської області на 2019-2020
роки" та поданий на розгляд сесії
обласної ради.
-38

Наразі розроблено, однією з перших в
–
Україні, схему планування територій
Єрківської ОТГ (Катеринопільський
район) як пілотний проект, який
презентовано на спільному засіданні за
участі голів РДА та органів
містобудування та архітектури. Також
ведуться роботи з розробки схеми
планування території Мокрокалигірської
ОТГ (Катеринопільський район).
На даний момент погоджено архітектурномістобудівною радою та рекомендовано
місцевим радам до затвердження
генеральні плани населених пунктів
області, а саме:
1) Маньківський район - для 3 сіл;
2) Лисянський район - для 1 села;
3) Уманський район - для 5 сіл;
4) Тальнівський район - для 13 сіл та 1
селища;
5) Смілянський район - для м. Сміла.
Також ведуться роботи по виготовленню
генеральних планів у населених пунктах:
1) Маньківський район - у 2 селах;
2) Корсунь-Шевченківський район - у 4
селах та смт Стеблів;
3) Драбівський район - у 2 селах;
4) Канівський район - у 10 селах;
5) Уманський район - у 7 селах;
6) Тальнівський район - у 7 селах.
Плани зонування територій розроблено та
затверджено по м. Канів, м. Черкаси, а
також для 11 сіл та 2 селищ
Золотоніського, Тальнівського та
Уманського районів.
Профінансовано і виконуються роботи по
корегуванню генеральних планів,
виготовленню планів зонування для міст

4) Канівський район - у 10 селах;
5) Уманський район - у 7 селах;
6) Тальнівський район - у 7 селах.
Плани зонування територій розроблено та Продовження
затверджено по м. Канів, м. Черкаси, а
також для 11 сіл та 2 селищ
Золотоніського, Тальнівського та
Уманського районів.
Профінансовано і виконуються роботи по
корегуванню генеральних планів,
виготовленню планів зонування для міст
Умань, Сміла, Звенигородка, смт
Маньківка.
Містом Ватутіне укладено договір щодо
адаптації цифрової карти для
містобудівних потреб м. Ватутіне та
договір щодо проекту розміщення
житлово-громадського будівництва до
2030 року.
Перебувають на розгляді проект історикоархітектурного опорного плану м. Умань
та проект корегування генерального
плану м. Корсунь-Шевченківський.
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Операційна ціль 1.2 Підвищення енергоефективності
Посилення кадрового Черкаська
потенціалу органів
область
місцевого
самоврядування в
галузі
енергоефективних
технологій та
енергетичного
менеджменту

2018 2018 р. 2019 рр. 9 місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
наданих
консультацій
територіальни
м громадам
щодо розробки
та
впровадження
енергоефектив
них проектів

од.

5

5

-

Запровадження
системи
енергомоніторингу
будівель бюджетної
сфери

2018 2018 р. - 9 *
2020 рр. місяців
2019 р.

*

*

*

*

*

*

Кількість
охоплених
енергомонітор
ингом
бюджетних
установ

од.

400

383

-17

Черкаська
область

Протягом січня - вересня 2019 року
Відсутність попиту з боку ОТГ
Черкаська агенція регіонального розвитку щодо заходів, передбачених
(далі - АРР) розробила та надала ОТГ
даним проектом
Черкаської області ряд проектних
пропозицій, а саме: 1) виробництво пелет
із сировини аграрного походження; 2)
облаштування СЕС (комбінованих,
мережевих, автономних). АРР
здійснюється пошук грантового конкурсу
для залучення коштів на реалізацію
проекту.
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.

Продовження додатка

5

Стимулювання
населення до
енергоефективності

Черкаська
область

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

Проекти, що
впроваджувались у
2018 році в рамках
проектної ідеї
"Проведення
термомодернізації
та
енергоефективних
заходів в будівлях
бюджетної сфери, у
тому числі із
застосуванням
ЕСКО-механізму" за
рахунок коштів
ДФРР:

2018 2018 р. - 9 Обласний
2020 рр. місяців
бюджет,
2019 р.
місцеві
бюджети

2638,1

1233,8

3997,3

1233,8

5889,8

2638,1

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

осіб

3200

2071

2018 2018 р. - 9 Державний
2020 рр. місяців
бюджет,
2019 р.
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети, інші
джерела
фінансування

187259,2

60679,7

129119,7

60679,7

239652,2

187259,2

Обсяг
фінансування
на
впровадження
енергоефектив
них заходів

тис. грн

239652,2

187259,2

-1129

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 у 2018 році приватним особам,
об’єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та житловобудівельним кооперативам для здійснення
енергоефективних заходів та заміни
газових котлів видано 709 кредитів на
загальну суму 26,7 млн грн. Компенсація
частки відсоткової ставки відбулась за
користування "теплими кредитами",
наданими у 2015 - 2018 роках (сума
компенсації у 2018 році - 1404,3 тис. грн).
У січні-вересні 2019 року - видано 595
кредитів на загальну суму 21,13 млн грн.
Компенсація частки відсоткової ставки
відбулась за користування "теплими
кредитами", наданими у 2016 - 2019 роках
(сума компенсації у січні-вересні 2019
року - 1233,8 тис. грн).

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

-52393 У 2018 році в області реалізовано
–
енергоефективних заходів (в т. ч. заміна
вікон та дверей, утеплення фасадів та
покрівель, заміна котлів та систем
опалення, інші заходи) на загальну суму
126,6 млн грн (в т. ч. 6,4 млн грн - на
заміну котлів). У січні-вересні 2019 року
реалізовано енергоефективних заходів на
загальну суму 60,7 млн грн (в т. ч. 10 млн
грн - на заміну котлів).

Продовження додатка
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Капітальний ремонт м. Кам`янка
з термомодернізації
приміщення
Комунального
підприємства
"Фізкультурнооздоровчий
спортивний
комплекс "Атлант"
Кам'янської районної
ради за адресою:
Черкаська область,
м. Кам'янка, вул.
Героїв Майдану, 48

2019 р.

2018 р.

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

792,2

–

707,6

–

1499,8

792,2

Утеплення
фасаду будівлі

кв. м

800

400

-400

Капітальний ремонт м. Кам'янка,
з впровадженням
Кам'янський
енергоефективних
район
заходів
поліклінічного
відділення
Кам'янської
центральної районної
лікарні по вул.
Покровська 90 м.
Кам'янка Черкаської
області

2018 р.

2018 р.

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

1472,8

–

–

–

1478,8

1472,8

Перекриття
даху

кв. м

766

766

-

Заміна
віконних
блоків на
металопластик
ові

од.

56

56

-

Технічне
с. Руська Поляна 2019 р.
переоснащення
(Черкаський
теплогенераторної
район)
ДНЗ "Світлячок" по
вул. Незалежності,
226 в с. Руська
Поляна Черкаського
району Черкаської
області

2018 р.

Реконструкція
Смілянський
приймального
район
відділення під
приймальнодіагностичне
відділення
Смілянської ЦРЛ ім.
Софії Бобринської по
вул. Софіївській,2 м.
Сміла, Черкаської
області

2018 р.

Капітальний ремонт м. Сміла
системи опалення
будівлі школи І-ІІІ
ступенів №2 по
вул. Невського, 9,
м.Сміла Черкаської
області

2018 р.

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

Станом на 01.10.2019 роботи виконані на –
60%. Розпорядженням КМУ від
15.05.2019 №351-р передбачено
фінансування даного проекту за рахунок
коштів ДФРР у 2019 році (сума - 572,6
тис. грн).

Об'єкт введений в експлуатацію у грудні
2018 року.

–

–

–

–

–

389,9

–

Встановлення
твердопаливно
го котла

од.

1

0

-1

Станом на 01.10.2019 роботи за об`єктом У зв'язку із відсутністю коштів
не здійснювались.
ДФРР по спеціальному фонду у
2018 році роботи за об'єктом не
здійснювались.

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет,
спеціальний
фонд
Смілянської
ЦРЛ ім. Софії
Бобринської

1259,7

–

–

–

1259,9

1259,7

Установлення
кондиціонерів

од.

4

4

-

Об`єкт введений в експлуатацію
31.01.2019.

–

Установлення
блоків дверних

од.

10

10

-

Установлення
ламп
світодіодних

од.

147

147

-

2018 р.

300,4

Улаштування
внутрішніх
мереж системи
опалення

м

21

21

-

Об`єкт введений в експлуатацію
09.10.2018.

–

Улаштування
опалювальних
радіаторів

од.

15

15

-

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

–

–

–

313,3

300,4

Продовження додатка
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Капітальний ремонт м. Сміла
покрівлі будівлі
дошкільного
навчального закладу
№27 по
вул.Б.Хмельницького
, 53, м.Сміла
Черкаської області
Реконструкція
Смілянський
мережі опалення
район
п'ятиповерхової
будівлі Смілянської
ЦРЛ ім.Софії
Бобринської по вул.
Софіївській,2
м.Сміла, Черкаської
області

2018 р.

2018 р.

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

466,3

–

–

–

541,4

466,3

Улаштування
покрівель
рулонних

кв. м

600

600

2019 р.

2018 р.

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет,
спеціальний
фонд
Смілянської
ЦРЛ ім. Софії
Бобринської

1180,1

–

1116,9

–

2296,9

1180,1

Реконструкція
системи
опалення

м

2131,2

1084

Капітальний ремонт с. Флярківка
по проведенню
(Кам`янський
термомодернізації
район)
будівлі
Флярківського
сільського клубу, с.
Флярківка
Кам'янського району
Черкаської області

2018 р.

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

815,6

2018 р.

Об`єкт введений в експлуатацію
22.11.2018.

–

-1047,2 Станом на 01.10.2019 роботи за об'єктом

–

-

виконані на 49%. Відбулось збільшення
кошторисної вартості проекту до 2296,9
тис. грн. Розпорядженням КМУ від
15.05.2019 № 351-р передбачено
фінансування даного проекту за рахунок
коштів ДФРР (сума - 802,7 тис. грн.).

–

–

–

845,3

815,6

Утеплення
фасаду будівлі

кв. м

457,7

457,7

-

Об'єкт введений в експлуатацію у грудні –
2018 року.

220,2***

232,2***

220,2***

364,2***

352,2***

Кількість
затверджених
стратегій
розвитку ОТГ

од.

45

18

-27

Кількість
затверджених
планів
реалізації
стратегій
розвитку ОТГ

од.

45

16

-29

Наразі стратегії розвитку мають 18 ОТГ –
області: Шполянська (Шполянський
район), Набутівська, Стеблівська,
Моринська, Селищенська, Карашинська
(Корсунь-Шевченківський район),
Тальнівська (Тальнівський район),
Жашківська, Бузівська, Соколівська
(Жашківський район), Мліївська
(Городищенський район), Степанецька,
Ліплявська (Канівський район),
Кам`янська (Кам`янський район),
Ротмістрівська (Смілянський район),
Іваньківська (Маньківський район)
(вищезазначені ОТГ мають також плани
реалізації стратегій розвитку), Білозірська
(Черкаський район), Лип`янська
(Шполянський район) (затверджені лише
стратегії). У 2018 році Черкаський
відокремлений підрозділ установи "Центр
розвитку місцевого самоврядування"
(ЦРМС) надавав пріоритетну допомогу у
розробці стратегій розвитку ОТГ та
планів їх реалізації, які наразі ще
перебувають на стадії розробки та
затвердження, а саме: Матусівська
(Шполянський район), Іркліївська
(Чорнобаївський район), Паланська
(Уманський район). Наразі Паланській
ОТГ надають консультативно-методичну
допомогу Регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування "Українська
асоціація районних та обласних рад" та

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 2018 р. - 9 Місцеві
2020 рр. місяців
бюджети
2019 р.

352,2***

стратегій
розвитку ОТГ
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(вищезазначені ОТГ мають також плани
реалізації стратегій розвитку), Білозірська
(Черкаський район), Лип`янська
(Шполянський район) (затверджені лише Продовження
стратегії). У 2018 році Черкаський
відокремлений підрозділ установи "Центр
розвитку місцевого самоврядування"
(ЦРМС) надавав пріоритетну допомогу у
розробці стратегій розвитку ОТГ та
планів їх реалізації, які наразі ще
перебувають на стадії розробки та
затвердження, а саме: Матусівська
(Шполянський район), Іркліївська
(Чорнобаївський район), Паланська
(Уманський район). Наразі Паланській
ОТГ надають консультативно-методичну
допомогу Регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування "Українська
асоціація районних та обласних рад" та
Асоціація "Інститут кооперації і
місцевого самоврядування" (ІКОМІС). У
2019 році ЦРМС був проведений конкурс,
за результатами якого відібрані 7 ОТГ,
яким ЦРМС надає пріоритетну допомогу
у розробці стратегій розвитку та планів їх
реалізації, а саме: Канівська (Канівський
район), Чигиринська (Чигиринський
район), Балаклеївська (Смілянський
район), Леськівська, Сагунівська
(Черкаський район), Водяницька
(Звенигородський район), Михайлівська
(Кам`янський район); також
Медведівській ОТГ (Чигиринський район)
та Дмитрушківській ОТГ (Уманський
район) надається консультаційна
допомога поза конкурсом. АРР
супроводжує розробку стратегій розвитку
та планів реалізації Єрківської
(Катеринопільський район),
Червонослобідської (Черкаський район),
Хлистунівської (Городищенський район)
ОТГ. Стратегія розвитку Ліплявської ОТГ
розроблена за підтримки Асоціації ОТГ
України по проекту "Впровадження
інструментів ефективного
муніципального менеджменту" за
підтримки Програми "U-LEAD з
Європою". Стратегія розвитку
Жашківської ОТГ (Жашківський район)
розроблена за координації Асоціації міст
України спільно з Німецьким
товариством міжнародного
співробітництва (GIZ). За інформацією,
наданою ОТГ області, самостійно
розробляють стратегію розвитку
Березняківська, Тернівська (Смілянський
район), Мокрокалигірська
(Катеринопільський район), Бужанська
(Лисянський район), Шевченківська
(Звенигородський район), Лебедівська,
Баландинська (Кам`янський район),
Лисянська (Лисянський район), РуськоПолянська (Черкаський район),
Великохутірська (Драбівський район),
Буцька (Маньківський район),
Ладижинська (Уманський район) ОТГ.
ЦРМС спільно з представниками
Департаменту регіонального розвитку
ОДА та АРР у лютому 2019 року був
проведений дводенний тренінг для ОТГ,
спрямований на ознайомлення з

додатка

України спільно з Німецьким
товариством міжнародного
співробітництва (GIZ). За інформацією,
наданою ОТГ області, самостійно
Продовження
розробляють стратегію розвитку
Березняківська, Тернівська (Смілянський
район), Мокрокалигірська
(Катеринопільський район), Бужанська
(Лисянський район), Шевченківська
(Звенигородський район), Лебедівська,
Баландинська (Кам`янський район),
Лисянська (Лисянський район), РуськоПолянська (Черкаський район),
Великохутірська (Драбівський район),
Буцька (Маньківський район),
Ладижинська (Уманський район) ОТГ.
ЦРМС спільно з представниками
Департаменту регіонального розвитку
ОДА та АРР у лютому 2019 року був
проведений дводенний тренінг для ОТГ,
спрямований на ознайомлення з
особливостями та підходами до
підготовки стратегій розвитку ОТГ та
планів їх реалізації. В заході взяли участь
представники 23 ОТГ області.
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Співробітництво
Черкаська
територіальних
область
громад Черкащини
як важливий фактор
регіонального
розвитку

2018 2018 р. 2020 рр. 9 місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
договорів
співробітництв
а громад,
зареєстрованих
в Мінрегіоні

од.

29

29

-

Кількість
договорів
співробітництв
а громад, не
зареєстрованих
в Мінрегіоні

од.

4

4

-

Наразі на сайті Мінрегіону по Черкаській –
області зареєстровано 29 договорів про
співробітництво територіальних громад: 5
у Чигиринському районі, 4 у Канівському,
2 у Черкаському, 2 у Чорнобаївському, 2
у Шполянському, 2 у Золотоніському, 2 у
Жашківському, 1 у Городищенському, 1 у
Корсунь-Шевченківському, 1 у
Маньківському, 1 у Смілянському, 1 у
Лисянському, 1 у Звенигородському, 1 у
Драбівському, 1 у Кам’янському, а також
1 договір щодо встановлення системи
відеоспостереження, укладений між 23
ОТГ області (відповідальний суб`єкт
співробітництва - Кам`янська міська рада)
та 1 договір між Кам'янською та Буцькою
ОТГ щодо співробітництва у сфері
туризму (відповідальний суб`єкт
співробітництва - Кам`янська міська
рада). Предмети договорів: забезпечення
соціально-економічного та культурного
розвитку територій, якісні дороги,
підвищення економічної спроможності
комунального підприємства (Чигиринська
ОТГ); придбання техніки та обладнання
для збору та вивезення відходів (для
Чигиринської ОТГ, Ліплявської (2
договори) та Степанецької (2 договори)
ОТГ Канівського району, Вільшанської
ОТГ Городищенського району,
Леськівської ОТГ Черкаського району), а
також для сортування сміття (Іркліївська
ОТГ Чорнобаївського району); придбання
пожежної автоцистерни для Стеблівської,
Селищенської ОТГ та Зарічанської
сільської ради (Корсунь-Шевченківський
район); надання адміністративних послуг
(Іркліївська ОТГ Чорнобаївського району,
Матусівська ОТГ Шполянського району,

додатка
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Кількість
проведених
навчань

од.

8

8

-

Чигиринської ОТГ, Ліплявської (2
договори) та Степанецької (2 договори)
ОТГ Канівського району, Вільшанської
ОТГ Городищенського району,
Продовження
Леськівської ОТГ Черкаського району), а
також для сортування сміття (Іркліївська
ОТГ Чорнобаївського району); придбання
пожежної автоцистерни для Стеблівської,
Селищенської ОТГ та Зарічанської
сільської ради (Корсунь-Шевченківський
район); надання адміністративних послуг
(Іркліївська ОТГ Чорнобаївського району,
Матусівська ОТГ Шполянського району,
Іваньківська ОТГ Маньківського району,
Леськівська ОТГ Черкаського району,
Золотоніська міська рада разом з
Зорівською ОТГ, Соколівська ОТГ
Жашківського району (2 договори),
Березняківська ОТГ Смілянського району,
Бужанська ОТГ Лисянського району,
Медведівська ОТГ Чигиринського
району, Шевченківська ОТГ
Звенигородського району, Лип`янська
ОТГ Шполянського району,
Великохутірська ОТГ Драбівського
району, Гельмязівська сільська рада
Золотоніського району), встановлення
системи відеоспостереження (23 ОТГ
області), співробітництво у сфері туризму
(Кам'янська ОТГ Кам'янського району та
Буцька ОТГ Маньківського району),
договір у сфері освіти (Баландинська та
Михайлівська ОТГ Кам’янського району).
Отже, найбільш популярною сферою
співробітництва територіальних громад є
надання адміністративних послуг (48,2%
зареєстрованих договорів). На сферу
покращення надання комунальних послуг
припадає 31%, безпеку – 3,5%,
покращення інфраструктури громади –
3,5% та на інші сфери - 13,8%. В області
наявні договори співробітництва, не
зареєстровані в Мінрегіоні, а саме: у
Михайлівській ОТГ Кам`янського району
(щодо надання адміністративних послуг
населенню та створення у Райгородській
сільській раді віддаленого робочого місця
адміністратора ЦНАП); у Стеблівській
ОТГ (щодо спільного утримання місцевої
пожежної охорони); договір між
Лисянською та Бужанською ОТГ
Лисянського району щодо надання послуг
із захоронення ТПВ; договір між
Білозірською та Степанківською ОТГ
Черкаського району щодо отримання
послуг по обслуговуванню комунальним
закладом "Місцева пожежна команда".
У 2019 році представниками
Департаменту регіонального розвитку
ОДА проведено 2 навчання для ОТГ на
тему співробітництва територіальних
громад: 03 квітня – тренінг "Підготовка
проектів для отримання інфраструктурної
субвенції", в рамках якого, зокрема,
відбувся семінар щодо співробітництва
територіальних громад; 18 квітня –
навчання на тему "Співробітництво
територіальних громад як можливість
реалізації проектів ДФРР".

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

2018 2018 р. 2020 рр. 9 місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
адміністративн
их послуг, що
заведені на
Портал

од.

350

425

+75

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.
На Порталі розміщена інформація про 425
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 34 центри надання адміністративних
послуг, 120 інших суб`єктів надання
адміністративних послуг (їх адреси,
порядок роботи та посилання на вебсайти), а також посилання на 128 послуг,
які надаються в електронному вигляді на
інформаційних ресурсах міністерств.

Інформатизація
закладів охорони
здоров’я області

2018 2018 р. - 9 *
2020 рр. місяців
2019 р.

*

*

33518,1

17042,9

43933,4

27452,3

Кількість
заходів з
інформатизації,
що здійснені у
медичних
закладах
області

од.

129

122

-7

У 2018 році у 63 закладах охорони
–
здоров`я області були здійснені заходи з
інформатизації, з них: 16 обласних
закладів, 35 районних, 8 міських, 4
заклади ОТГ. У січні-вересні 2019 року
заходи з інформатизації здійснені у 59
закладах, з них: 13 обласних закладів, 25
районних, 18 міських, 3 заклади ОТГ.

2018 2018 р. - 9 Обласний
2020 рр. місяців
бюджет
2019 р.

*

–

–

–

3907

3907

Кільксть
придбаних
автомобілів
швидкої
медичної
допомоги

од.

10

10

-

У 2018 році за кошти обласного бюджету –
придбано 2 автомобіля швидкої медичної
допомоги (використано 3907 тис. грн.), а
також 1 автомобіль придбано як
гуманітарну допомогу. У 2019 році для
комунальної установи "Обласний центр
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Черкаської обласної
ради" отримано 6 автомобілів швидкої
медичної допомоги (гуманітарна
допомога), а також Авто "Джак",
переданий з Міністерства охорони
здоров'я України згідно з рішенням сесії
обласної ради від 01.03.2019 № 29-13/VII.
Проект "Придбання нових автомобілів
швидкої медичної допомоги класу "В" та
"С" для КУ "Обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф Черкаської обласної ради" був
поданий на конкурс проектів
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у
2019 році, але не був відібраний
регіональною комісією. Здійснюється
пошук інших джерел фінансування.

Черкаська
область

Придбання
Черкаська
автомобілів швидкої область
медичної допомоги
класу "В"
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Створення обласного Черкаська
область
центру екстреної
медичної допомоги
та медицини
катастроф

2018 2018 р. - 9 Державний
2019 рр. місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
обласний
бюджет

1021,6

–

15725,2

–

16746,8

1021,6

Будівництво
обласного
центру
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф

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

2018 –
2019 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

Покращення
матеріальнотехнічної бази
інноваційних шкіл
Черкащини

2018 2018 р.
2020 рр.

Обласний
бюджет

6441,7

–

–

–

6544,2

6441,7

Черкаська
область

од.

1

–

0

–

-1

–

У 2018 році була виготовлена проектна
–
документація за об`єктом (затверджена
09.01.2019). Розпорядженням КМУ від
15.05.2019 №351-р (зі змінами)
передбачено фінансування проекту
"Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф ЧОР по
вул. Корольова, 15 у м. Черкаси будівництво" за рахунок коштів ДФРР у
2019 році (сума - 14022,8 тис. грн).
Рішенням обласної ради від 18.12.2018
№28-20/VII (зі змінами) передбачено
2977,2 тис. грн з обласного бюджету на
реалізацію проекту. Відкриті торги, які
було оголошено 19.06.2019, відмінено
05.09.2019. Нові відкриті торги
оголошено 13.09.2019; переможця
визначено 09.10.2019. Процедуру
призупинено через скаргу. Протоколом
тендерного комітету від 13.11.2019
визнали переможцем торгів ТОВ "БТКЛАД ПЛЮС". Наразі триває процедура
укладання договору.
Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

Кількість шкіл,
для яких
закуплено
мультимедійні
засоби
навчання

од.

19

19

-

Кількість шкіл,
для яких
розроблені
методичні
посібники
"БрендБук"

од.

8

8

-

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. У 2018 році для 19
інноваційних шкіл придбано
мультимедійні засоби навчання на суму
5781,7 тис. грн з обласного бюджету.
Також виконано роботи з виготовлення
методичних посібників "БрендБук" для 8
шкіл щодо зовнішнього оздоблення і
опоряджень фасадів будівель (екстер’єру)
та внутрішнього оздоблення і
опорядження (інтер'єру) приміщень
будівель (відповідно до проведених
відкритих торгів - 660 тис. грн). У січнівересні 2019 року заходи за проектом не
здійснювались.
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13

Впровадження у
Черкаська
навчальний процес область
навчальних наборів
робототехніки ЛЕГО

2018 2018 р. - 9 Обласний
2020 рр. місяців
бюджет,
2019 р.
місцеві
бюджети

2991,8

–

2500,0

–

5491,8

2991,8

Кількість
придбаних
навчальних
наборів

од.

14

7

-7

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. У 2018 році
придбано 7 навчальних наборів для шкіл
Драбівського, Звенигородського,
Золотоніського, Маньківського,
Уманського, Чорнобаївського районів,
міста Канів на суму 2991,8 тис. грн
(кошти обласного бюджету у
співфінансуванні з місцевими
бюджетами). Рішенням обласної ради від
01.03.2019 №29-33/VII передбачено
кошти у сумі 1500 тис. грн з обласного
бюджету для придбання 6 наборів для
шкіл м. Черкаси, Канів, Золотоніського
району, Ліплявської та Паланської ОТГ.
Станом на 01.10.2019 виділено
співфінансування з місцевих бюджетів у
сумі 1000 тис. грн.

Шкільний автобус

2018 2018 р. - 9 Залишок
2020 рр. місяців
освітньої
2019 р.
субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам,
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети

29760,9

11501,8

22745

11645

41004,1

29904,1

Кількість
придбаних
шкільних
автобусів

од.

20

17

-3

В області діє програма "Шкільний
–
автобус" на 2016 - 2020 роки (затверджена
рішенням обласної ради від 19.02.2016
№3-17/VIІ). У 2018 році було закуплено
10 шкільних автобусів на загальну суму
18259,1 тис. грн. Станом на 01.10.2019 в
області функціонує 215 шкільних
автобусів. На даний момент в області
забезпеченість підвозом до навчальних
закладів становить 100%. Станом на
01.10.2019 забезпечено підвозом до
навчальних закладів 11242 учнів та 1778
педагогів (в т. ч. шкільними автобусами 10087 учнів та 910 педагогів). На 2019 рік
передбачено кошти у сумі 11030,7 тис.
грн із залишків освітньої субвенції та
обласного бюджету на умовах
співфінансування на придбання 12
шкільних автобусів (Ліплявська,
Білозірська, Єрківська, Кам`янська,
Великохутірська, Іваньківська, Зорівська,
Паланська ОТГ; Монастирищенський,
Смілянський, Тальнівський, Уманський
райони). Станом на 01.10.2019 придбано 6
автобусів для Ліплявської (Канівський
район), Іваньківської (Маньківський
район), Кам'янської (Кам'янський район)
ОТГ, а також для Монастирищенського,
Смілянського та Уманського районів на
умовах співфінансування на загальну
суму 10951,8 тис. грн.; крім того, за
кошти місцевого бюджету придбано 1
автобус для Монастирищенського району
на суму 550 тис.грн.

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

Безбар’єрний та
універсальний
дизайн в
громадському
просторі Черкащини

2018 2018 р. - 9 Місцеві
2020 рр. місяців
бюджети,
2019 р.
спонсорські
кошти

6 міст обласного 2018 2018 р. - 9 Місцевий
значення та 52
2020 рр. місяців
бюджет
ОТГ Черкаської
2019 р.
області

734

584

584

584

734

734

#

#

#

#

#

#

Кількість
створених
Центрів
безпеки
громадян у
ОТГ

од.

5

0

-5

За інформацією, наданою ОТГ Черкаської –
області, ведеться робота щодо створення
Центрів безпеки громадян у наступних
ОТГ: Бузівська (Жашківський район),
Лип`янська, Матусівська (Шполянський
район), Білозірська, Русько-Полянська
(Черкаський район), Стеблівська
(Корсунь-Шевченківський район).
Зокрема, у Білозірській ОТГ
виготовляється проектно-кошторисна
документація по проекту "Центр безпеки
громадян". У Русько-Полянській ОТГ
протягом 2018 - 2019 років добудовано
приміщення Центру; обласним
управлінням ДСНС надано в оренду
пожежний автомобіль; у 2019 році
проводились ремонтні роботи кімнати
поліцейських громади. У смт Стеблів
встановлено систему відеоспостереження.
У Матусівській ОТГ придбано
приміщення для створення Центру
безпеки громадян; проводяться ремонтні
роботи у даному приміщенні.
Стеблівською ОТГ (КорсуньШевченківський район) укладено договір
співробітництва із Селищенською ОТГ та
Зарічанською сільською радою, який
зареєстрований в Мінрегіоні (щодо
придбання пожежної автоцистерни), а
також договір, не зареєстрований в
Мінрегіоні (в частині утримання місцевої
пожежної охорони). Крім того, в
Мінрегіоні зареєстрований договір
співробітництва щодо встановлення
системи відеоспостереження як важливої
складової Центрів безпеки ОТГ,
укладений між 23 ОТГ області
(відповідальний суб`єкт співробітництва Кам`янська міська рада). Між
Білозірською та Степанківською ОТГ
Черкаського району укладений договір
співробітництва щодо отримання послуг
по обслуговуванню Комунальним
закладом "Місцева пожежна команда", не
зареєстрований у Мінрегіоні.

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

од.

24

24

-

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 2018 році проведено 17
просвітницьких заходів на тему
впровадження безбар`єрного середовища
(за участі представників ГО "Черкаське
обласне громадське об`єднання "Життя
без бар`єрів" та ЧОЦППКК). Також
представники ГО "Життя без бар`єрів"
взяли участь у 5 просвітницьких заходах
із ЗМІ.
У січні - вересні 2019 року на базі
ЧОЦППКК були проведені:
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Кількість
учасників
заходів

осіб

971

971

-

Кількість
проведених
просвітницьки
х заходів із
ЗМІ

од.

8

8

-

підприємств, установ і організацій
(ЧОЦППКК) у 2018 році проведено 17
просвітницьких заходів на тему
впровадження безбар`єрного середовища
Продовження
(за участі представників ГО "Черкаське
обласне громадське об`єднання "Життя
без бар`єрів" та ЧОЦППКК). Також
представники ГО "Життя без бар`єрів"
взяли участь у 5 просвітницьких заходах
із ЗМІ.
У січні - вересні 2019 року на базі
ЧОЦППКК були проведені:
1) два тематичних короткострокових
семінари для головних бухгалтерів,
спеціалістів І - ІІ категорій з
бухгалтерського обліку сільських,
селищних рад, виконавчих органів ОТГ, а
також для бухгалтерів соціальних
закладів центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;
2) два семінари за професійною
(сертифікатною) програмою для
державних службовців та посадових осіб
ОМС, які вперше прийшли на службу;
3) короткостроковий тематичний семінар
для керівників, спеціалістів з питань
виплати пенсій ГУ ПФУ у Черкаській
області;
4) короткостроковий тематичний семінар
для працівників управлінь соцзахисту
РДА, МВК та ОТГ.
В рамках семінарів були обговорені
питання використання найманої праці
осіб з інвалідністю. У даних семінарах
взяли участь 339 осіб.
Також у січні-вересні 2019 року
представники ГО "Черкаське обласне
громадське об`єднання "Життя без
бар`єрів" взяли участь у 3 просвітницькоаналітичних заходах на ТРК "Рось" та ФМрадіо "Рось" (консультування осіб з
інвалідністю, державних службовців
щодо організації безбар`єрного простору
для маломобільних груп населення, у т. ч.
осіб з інвалідністю). 27-28 червня 2019
року був організований та проведений
семінар-тренінг разом з Національною
асамблеєю людей з інвалідністю України,
у якому взяло участь 35 осіб. Тема
семінару-тренінгу - методологія
проведення аудиту доступності об'єктів
виборчих дільниць, підготовка
рекомендацій та планування стратегії змін
на рівні регіону. 18.07.2019 організацією
здійснена перевірка на доступність у
м.Черкаси разом з Доступно.UA.
05.08.2019 відбулася виїзна перевірка
разом з представниками ДАБІ щодо
відповідності норм ДБН "Інклюзивність
будівль і споруд" у початковій школі с.
Хацьки. У мережі Facebook створена
сторінка організації.
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Платформа
регіонального
розвитку і
партнерства

Підвищення
інституційної
спроможності в
сфері підготовки
проектів
регіонального
розвитку

Черкаська
область

2018 2018 р. - 9 –
2020 рр. місяців
2019 р.

Черкаська
2018 2018 р. - 9 –
область, Україна 2020 рр. місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
засідань
Платформи

од.

4

4

-

Кількість
учасників
засідань

осіб

110

120

+10

Кількість
учасників
відкритої
групи у
Facebook

осіб

1000

794

-206

Кількість
проведених
навчальнотренувальних
заходів

од.

25

25

-

В області створена Платформа
–
регіонального розвитку і партнерства. ЇЇ
мета - координація зусиль і взаємодія
активної громадськості, територіальних
громад, навчальних закладів, бібліотек,
влади та інших інституцій для
регіонального розвитку Черкаської
області та України.
У 2017 - 2018 роках відбулося 4 засідання
Платформи. По всіх засіданнях
відбувались он-лайн трансляції та
поширювались робочі матеріали. У січнівересні 2019 року засідання Платформи
не проводились. В мережі Facebook
створено відкриту групу Платформи
(наразі зареєстровано 794 учасника). В
групі постійно розміщуються актуальні
грантові, конкурсні та інші ресурсні
пропозиції, спрямовані на регіональний
розвиток. Також активно поширюються
кращі практики регіонального розвитку,
приклади бізнес-ідей та проектів.

У 2018 році проведено 6 навчально–
тренувальних заходів з питань
стратегічного планування та проектного
менеджменту.
У січні-вересні 2019 року:
- ЦРМС спільно з Департаментом
регіонального розвитку ОДА та АРР був
проведений дводенний тренінг з питань
розробки стратегій розвитку громад (15 16 лютого 2019 року);
- Департаментом регіонального розвитку
ОДА та ЦРМС проведені 3 тренінги (у м.
Черкаси, м. Золотоноша та м. Умань) для
представників місцевих громад (в т. ч.
ОТГ) з підготовки проектів, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР
(05, 06 та 12 лютого);
- ЦРМС проведено 2 тренінги у м.
Корсунь-Шевченківський для
представників місцевих громад, бізнесу та
громадськості Корсунь-Шевченківського
району з написання проектів у
туристичній сфері (22 - 23 березня);
- 03 квітня - тренінг для ОТГ "Підготовка
проектів для отримання інфраструктурної
субвенції";
- 17 - 18 квітня - тематичний
короткостроковий семінар "Сучасна
економічна політика України: проблеми
та стратегія розвитку" (зокрема,
розглядались теми: підготовка проектів
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР та
коштів державного бюджету, отриманих
від ЄС; співробітництво територіальних
громад як можливість реалізації таких
проектів; складання грантових заявок,
залучення міжнародної технічної та
фінансової допомоги);
- 07 травня - навчально-практичний
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фінансуватись за рахунок коштів ДФРР
(05, 06 та 12 лютого);
- ЦРМС проведено 2 тренінги у м.
Корсунь-Шевченківський для
Продовження
представників місцевих громад, бізнесу та
громадськості Корсунь-Шевченківського
району з написання проектів у
туристичній сфері (22 - 23 березня);
- 03 квітня - тренінг для ОТГ "Підготовка
проектів для отримання інфраструктурної
субвенції";
- 17 - 18 квітня - тематичний
короткостроковий семінар "Сучасна
економічна політика України: проблеми
та стратегія розвитку" (зокрема,
розглядались теми: підготовка проектів
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР та
коштів державного бюджету, отриманих
від ЄС; співробітництво територіальних
громад як можливість реалізації таких
проектів; складання грантових заявок,
залучення міжнародної технічної та
фінансової допомоги);
- 07 травня - навчально-практичний
семінар "Підготовка проектів, які можуть
фінансуватися за рахунок
інфраструктурної субвенції у 2019 році";
- 15 - 16 травня - 2 семінари-тренінги із
стандартів обслуговування інвесторів
(організовані АРР в рамках проекту
"Зростання конкурентоспроможності
українських регіонів та розвиток польськоукраїнського економічного
співробітництва");
- 11-12 червня ЦРМС в рамках програми
"U-LEAD з Європою" було проведено 2
тренінги за проектом "Кроки для
керівників: Сільський розвиток та
Економічний розвиток". Учасниками
тренінгів були голови новостворених ОТГ
Черкаської області;
- проведено 4 навчально-тренувальні
заходи щодо правил підготовки та
ключових елементів інвестиційних
пропозицій типу "Грінфілд" та
"Браунфілд", формування бази
інвестиційних пропозицій, процедури
обслуговування інвестора (у т. ч.
післяінвестиційної підтримки) для понад
100 спеціалістів органів місцевого
самоврядування, ОТГ області. Заходи
проведені за участі представників
Департаменту регіонального розвитку
ОДА.
Також у вересні 2019 року ЦРМС
проведені:
- тренінг у Карашинській ОТГ для
місцевого бізнесу "Як залучити кошти для
розвитку місцевого бізнесу,
кооператорства та фермерства";
- тренінг "Як готувати проектні ідеї" (м.
Канів) для представників громад
Канівського району.
АРР розробила та забезпечила
представників ОТГ області проектними
пропозиціями з питань місцевого
економічного розвитку за 12 темами.
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Муніципальний
університет

Черкаська
область

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

Проведення циклу
тренінгів з
підвищення
кваліфікації
"Молодіжний
працівник"

Черкаська
область

2018 2018 р.
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

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. Надалі протягом 2018 2019 років заходи із впровадження
навчання у муніципальному університеті
не здійснювались.

2018 2018 р. - 9 Кошти КНЗ
*
2020 рр. місяців
"Черкаський
2019 р.
обласний
інститут
післядипломної
освіти
педагогічних
працівників"

*

*

*

*

*

Кількість ОТГ учасників
конкурсного
відбору

од.

26

0

-26

Кількість
проведених
науковометодичних
заходів

од.

3

3

-

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

од.

4

4

-

У 2018 році 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. Наразі створено
сайт "Освіта у територіальних громадах"
на базі сайту КНЗ "Черкаський обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників".

Кількість
учасників
тренінгів

осіб

80

81

+1

2018 2018 р. - 9 Обласний
2020 рр. місяців
бюджет
2019 р.

48,7

22,8

22,8

22,8

48,7

48,7

У 2018 році в області були проведені 2
–
базових тренінги програми "Молодіжний
працівник": 9 - 11 липня у м. Черкаси та
17 - 19 грудня у м. Умань. У січні вересні 2019 року проведено 1 базовий
тренінг 22 - 24 квітня у м. Черкаси.
Організатори тренінгів: Черкаський
обласний молодіжний ресурсний центр
(ЧОМРЦ), Державний інститут сімейної
та молодіжної політики, Уманський
державний педагогічний університет ім.
Павла Тичини.
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Операційна ціль 1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу
Створення Центру
розвитку
підприємництва

Черкаська
область

2018 2018 р. - 9 –
2020 рр. місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

Створені
Центри
розвитку
підприємництв
а у громадах та
містах області

од.

3

0

-3

На даний момент функції Центру
–
розвитку підприємництва в регіоні
виконує АРР. Агенція здійснює
інформаційні, комунікаційні,
консультаційні функції, організовує
проведення навчальних курсів суб’єктів
бізнесу в Школі малого та середнього
підприємництва, організовує бізнес-тури
по регіону для потенційних інвесторів,
допомагає місцевому бізнесу здійснювати
експорт товарів/послуг. З цією метою в
структурі АРР створено Офіс підтримки
інвестицій та експорту, який вже має
успішні кейси виходу підприємств
регіону на зовнішні ринки. Черкаська
область стала пілотною щодо створення
центрів підтримки підприємництва (ЦПП)
при ЦНАП в рамках співпраці з Офісом
розвитку малого і середнього
підприємництва (SMEDO). ЦПП
надаватимуть безкоштовно інформаційні
та консультаційні послуги передусім для
мікро- та малого бізнесу, а також тих, хто
планує започаткувати власну справу.
12 - 13 лютого 2019 року відбувся
робочий візит делегації SMEDO та
Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України.
У вересні 2019 року Міністерством та
офісом SMEDO проведено 2 навчальні
модулі для потенційних консультантів
ЦПП (1 модуль - "Політика розвитку
підприємництва та інфраструктура
підтримки МСП"; 2 модуль "Інформаційний пакет Центрів підтримки
підприємництва").
У листопаді - грудні 2019 року у м.
Золотоноша, м. Шпола та в с. Білозір'я
планується відкриття ЦПП, які мають
стати майданчиками для отримання
інформаційної та консультаційної
підтримки щодо започаткування та
здійснення підприємницької діяльності.

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

Черкаська
область

2018 2018 р. - 9 –
2020 рр. місяців
2019 р.

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 2018 р.
2020 рр.

–

Регіональний
320
фонд підтримки
підприємництв
а по Черкаській
області

–

–

–

–

–

–

–

–

384,8

320

Створена
платформа
підтримки
бізнесу в
Черкаській
області

од.

1

1

-

У соціальній мережі Facebook створена
–
"Платформа для бізнесу в Черкаській
області". Крім того, щомісячно
випускається електронне видання
"Дайджест підприємця". Також на сайті
облдержадміністрації створено рубрику
"Підтримка підприємництва", яка
постійно наповнюється актуальною
інформацією для бізнесу. У червні 2019
року запущено новий телеграм-канал для
бізнесу “Doing Business Now”
(https://t.me/doing_business_now) для
оперативного інформування підприємців
про бізнес-можливості, новини та бізнесівенти в Черкаській області та Україні. У
зв'язку з тим, що наразі Міністерством
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України
здійснюється розробка єдиного
державного веб-порталу для малого та
середнього підприємництва (наразі
працює в тестовому режимі
https://sme.gov.ua), створення обласного
веб-сайту є недоцільним.

Кількість
виданих
кредитів

од.

5

4

-1

Стратегією розвитку малого та
–
середнього підприємництва Черкаської
області на період до 2020 року
передбачено забезпечення фінансовокредитної підтримки роботи Фонду. У
2018 році суб`єктам підприємництва
видано 4 кредити на загальну суму 320
тис. грн. Зокрема було підтримано
історично-екскурсійний простір "Коло
друзів" для мандруючих по Черкащині на
суму 100 тис. грн. У січні - вересні 2019
року суб`єктам підприємництва кредити
не надавались.

Продовження додатка
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Розвиток офісу з
підтримки
експортерів

Черкаська
2018 2018 р. - 9 –
область, Україна 2020 рр. місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
звернень
підприємств експортерів

од.

3

2

-1

Офіс підтримки інвестицій та експорту
–
створений у 2017 році. Одним із завдань
Офісу є розгляд звернень підприємствекспортерів та надання їм відповідного
супроводу. У 2018 році розглянуто
звернення та надано супровід 2
підприємствам. У січні-вересні 2019 року
звернень від експортерів щодо супроводу
експортних операцій не надходило. З
метою інформаційної підтримки бізнескіл області щодо умов виходу на зовнішні
ринки щомісячно випускається Дайджест
експортера, який розсилається на понад
300 експортоорієнтованих підприємств
області, бізнес-асоціації та об’єднання. З
метою популяризації регіональних
товаровиробників оновлено електронний
каталог "Buy from Cherkasy region", що
містить інформацію про підприємства
області та продукцію, яку вони
пропонують до експорту. 26.03.2019 у м.
Черкаси для експортоорієнтованого
бізнесу було проведено захід від
Представництва Європейського Союзу в
Україні "Участь у європейських
торгівельних форумах і виставках:
можливості для українського бізнесу".
26.09.2019 спільно з Черкаською торговопромисловою палатою за підтримки ЄБРР
у рамках ініціативи EU4Business
відбулася конференція "Експорт товарів
та послуг: Особливості пошуку
контрагентів в ході переорієнтації
експортних потоків України з країн СНД
до Європи, Африки, Азії та Америки".
Захід відбувся за участі власників,
керівників та фахівців малого та
середнього бізнесу.
З серпня 2019 року АРР реалізовує
партнерський грантовий проект "Від
вивезення сировини до експорту нішевих
продуктів харчування: можливості Угоди
про асоціацію" під керівництвом
Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій в рамках
Програми "Просування реформ в регіони"
за підтримки Євросоюзу. В рамках
проекту проведення фокус груп,
інтерв’ювання представників бізнесу
нішевих продуктів харчування,
інформування, дослідження та аналітика.
Проект також реалізується в Чернігівській
та Сумській областях.

Продовження додатка
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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 2018 р.
2019 рр.

Регіональний
*
фонд підтримки
підприємництв
а по Черкаській
області

"Маньківщина
смт. Буки, с.
2018 2018 р. - 9 Бюджет
туристична "Буцький Кути, с. Багва, с. 2020 рр. місяців
Буцької ОТГ
Каньйон"
Улянівка
2019 р.

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

200

2018 2018 р. - 9 Кошти
5462,7
2020 рр. місяців
державного
2019 р.
бюджету,
отримані від
Європейського
Союзу
(Секторальна
бюджетна
підтримка),
місцевий
бюджет

*

*

*

100

*

120

120

120

200

200

–

1882

–

7344,7

5462,7

Кількість
створених
рекреаційних
об`єктів

од.

1

1

-

З метою популяризації зеленого туризму –
у с. Будище (Черкаський район) здійснює
діяльність 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. У 2018 році Регіональним фондом
підтримки підприємництва по Черкаській
області був наданий кредит для підтримки
історично-екскурсійного простору "Коло
друзів" для мандруючих по Черкащині на
суму 100 тис. грн. Дані наведені за 2018
рік. Інформація за січень - вересень 2019
року не надана виконавцем.

Затверджений
детальний план
території

од.

1

1

-

Проведена
стратегічна
екологічна
оцінка

од.

1

1

-

У липні 2018 року у Буцькій ОТГ
–
Маньківського району розпочата робота з
розробки проекту "Розбудова та
облаштування туристичного об`єкту
"Буцький каньйон" в Буцькій селищній
ОТГ Черкаської області" для подання на
конкурс проектів регіонального розвитку,
що можуть фінансуватись за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих
від Європейського Союзу. 07.02.2019
відбулось засідання архітектурномістобудівної ради Черкаської області, на
якому затверджено детальний план
території Буцького каньйону та прилеглої
житлової та громадської забудови. У
травні 2019 року проведена стратегічна
екологічна оцінка проектної документації
"Детальний план території Буцького
каньйону та прилеглої забудови в смт
Буки Маньківського району Черкаської
області".

Капітальний
ремонт
під`їзних
шляхів та
доріжок по
туристичному
маршруту

об`єктів

4

4

-

Інші будівельні
об`єкти (ангар
для
плавзасобів,
причали,
оглядові
майданчики
тощо)

об`єктів

8

8

-

Даний проект відібраний конкурсною
–
комісією Мінрегіону 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).
У грудні 2018 року кошти ЄС у сумі 6,6
млн грн надійшли у повному обсязі; з них
використано 5,5 млн грн. У 2018 році
споруджено ангар для плавзасобів;
завершені роботи з будівництва 2
причалів та 2 оглядових майданчиків;
придбано 10 лавочок, 7 сміттєвих баків,
аудіо-візуальне супроводження (30
безпровідних навушників), 5 човнів, 3
катамарани; створено сайт та виготовлено
ряд промоційних матеріалів.
Розпорядженням КМУ від 26.06.2019
№470-р передбачено фінансування
проекту у 2019 році за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу (сума - 1182 тис.
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Придбані та
встановлені
елементи
благоустрою

од.

17

17

-

Придбані
плавзасоби

од.

8

8

-

причалів та 2 оглядових майданчиків;
придбано 10 лавочок, 7 сміттєвих баків,
аудіо-візуальне супроводження (30
безпровідних навушників), 5 човнів, 3
Продовження
катамарани; створено сайт та виготовлено
ряд промоційних матеріалів.
Розпорядженням КМУ від 26.06.2019
№470-р передбачено фінансування
проекту у 2019 році за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу (сума - 1182 тис.
грн).
Рішенням Кам`янської міської ради від
21.12.2018 №17-15 передбачено
фінансування даного об`єкту у сумі 700
тис. грн з місцевого бюджету.

Підвищення
інституційної
спроможності
суб’єктів
туристичної сфери
області

Черкаська
2018 2018 р. - 9 Обласний
область, Україна 2020 рр. місяців
бюджет
та світ
2019 р.

66,4

23,7

40

23,7

82,7

66,4

Кількість
проведених
заходів для
представників
туристичної
сфери регіону

од.

4

4

-

У 2018 році проведено 3 заходи для
–
представників туристичної сфери регіону,
а саме - 2 тренінги та Туристичний форум
− 2018 "Відкриваємо Черкащину зараз".
Департаментом регіонального розвитку
обласної державної адміністрації 18-19
липня 2019 року в м. Черкаси проведено
семінари-тренінги "Про сільський
туризм": 18 липня: семінар "Зелений
туризм в ОТГ: навіщо та як розвивати. Як
відкрити зелену садибу? Типові помилки
та як їх уникати?"; 19 липня: семінар "Як
просувати зелену садибу, шукати
партнерів та залучати туристів, в тому
числі й за допомогою сучасних онлайнінструментів".

Промоція
туристичного
потенціалу
Черкаської області

Черкаська
2018 2018 р. - 9 Обласний
область, Україна 2020 рр. місяців
бюджет
та світ
2019 р.

240,2

145

200

145

295,2

240,2

Кількість
виготовленої
промопродукці
ї

од.

1151

1151

-

Промоція туристичного потенціалу
–
області здійснюється шляхом
розповсюдження сувенірної продукції з
туристичним логотипом області та
туристичного буклету "Черкащина
туристична. 5 сезонів", які є
презентаційними та поширюються на
регіональних, національних та
міжнародних виставках, розміщенням
інформації на сторінці "Черкащина
туристична" в соціальних мережах
Facebook та Instagram та на головному
туристичному порталі області
"Черкащина туристична"
(www.tourismincherkasyregion.gov.ua).
Впродовж січня - вересня 2019 року
кількість відвідувачів порталу становила 3252, кількість сеансів - 4268.
27-29 березня 2019 року туристичний
потенціал області було представлено на
25-ій туристичній виставці UITT:
"УКРАЇНА − Подорожі та Туризм" (було
презентовано стенд області Discover
Cherkasy Region NOW). Департаментом
регіонального розвитку обласної
державної адміністрації у січні-березні
2019 року розроблено та випущено новий
туристичний буклет "Подорожуй
Черкащиною ЗАРАЗ!", який також було
представлено на 25-й Міжнародній
туристичний виставці.
22-25 липня 2019 року Департаментом
організовано візит експерта з брендингу
для проведення консультацій та аудиту

додатка

25-ій туристичній виставці UITT:
"УКРАЇНА − Подорожі та Туризм" (було
презентовано стенд області Discover
Cherkasy Region NOW). Департаментом Продовження
регіонального розвитку обласної
державної адміністрації у січні-березні
2019 року розроблено та випущено новий
туристичний буклет "Подорожуй
Черкащиною ЗАРАЗ!", який також було
представлено на 25-й Міжнародній
туристичний виставці.
22-25 липня 2019 року Департаментом
організовано візит експерта з брендингу
для проведення консультацій та аудиту
частини туристичних локацій та об'єктів
області (м. Кам'янка та м. Умань,
Тальнівський, Монастирищенський,
Маньківський, Чигиринський,
Звенигородський, Канівський райони).
Наразі, розпочато роботу щодо розробки
туристичного бренду Черкаської області.
У серпні 2019 року Департамент
долучився до створення відеоролику з
метою промоції фестивалю повітряних
куль "Монгольф’єрія", який проходив 1315 вересня 2019 року одночасно у м.
Черкаси та м. Умань.
У вересні 2019 року розроблено та
випущено туристичну карту "Подорожуй
Черкащиною ЗАРАЗ!" українською та
англійською мовами. На карту нанесені
визначні туристичні об'єкти та локації
регіону. Крім цього, на зворотній стороні
карти розміщено QR-коди з посиланнями
на Google-карти, де нанесені всі
туристичні об'єкти та локації, а також
інформація про них та контакти. На карті
є також QR-код з посиланнями на Googleкарту про заклади відпочинку та
харчування.
Окрім цього, кожного місяця
Департамент випускає електронний
туристичний календар подій Черкаської
області, який розповсюджується через
соціальні мережі.
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Розробка
туристичного
мобільного додатку
"Черкащина
туристична"
(поширення на всю
територію області)

Черкаська
2018 2018 р. - 9 –
область, Україна 2020 рр. місяців
та світ
2019 р.

–

–

–

–

–

–

Створений
мобільний
додаток
(загальнооблас
ний)

од.

1

1

-

27 вересня 2019 року Департамент
–
регіонального розвитку обласної
державної адміністрації спільно з ITкомпанією Everlabs розробив та запустив
мобільний туристичний додаток
"Подорожуй Черкащиною".
Мобільне рішення включає в себе 7
категорій: парки і сквери, собори і храми,
готелі і санаторії, музеї, культура та
спорт, пам'ятки та об'єкти, заклади
харчування. Кожен об'єкт має опис,
адресу (також і на Google maps) та
контакти.
Додаток "Подорожуй Черкащиною" вже є
в магазинах PlayMarket для платформ
Android. Інформація в додатку доступна
українською мовою.
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Проведення
Черкаська
рекламного пресобласть
туру по Черкаській
області з
урахуванням
доступності для осіб
з інвалідністю,
учасників бойових
дій та ветеранів АТО

2018 р.

2018 р. - 9 Обласний
місяців
бюджет
2019 р.

34,1

19,1

20

19,1

35

34,1

Кількість
проведених
прес-турів

од.

2

2

-

23 - 24 жовтня 2018 року проектомекспедицією "Знайдено в Україні"
проведено прес-тур туристичними
місцями в Тальнівському та Уманському
районах. Департаментом регіонального
розвитку обласної державної
адміністрації 30 - 31 травня 2019 року
проведено рекламний прес-тур
"Подорожуй Черкащиною ЗАРАЗ!"
туристичними місцями м. Черкаси,
Чигиринського та Кам`янського районів.

–

10

3

-7

Станом на 01.10.2019 в області наявні 127 –
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів (з них 100 діючих). Діє
програма підтримки розвитку СОК на
період до 2020 року. У 2018 році
відповідно до зазначеної програми
використано з обласного бюджету 774,1
тис. грн для поліпшення матеріальнотехнічної бази 3 діючих кооперативів (для
придбання технічних засобів та поголів`я
молодняку великої рогатої худоби). На
виконання Програми фінансової
підтримки комунальних підприємств
обласної комунальної власності на 2013 2018 роки в обласному бюджеті на 2018
рік на фінансову підтримку КП
"Регіональний навчально-практичний
центр розвитку багатофункціональних
кооперативів Черкаської області" були
передбачені видатки в сумі 2155,8 тис.
грн, з яких використано 2106,5 тис. грн.
З обласного бюджету на 2019 рік на
виконання Програми підтримки розвитку
СОК у Черкаській області на період до
2020 року передбачено кошти в сумі 2000
тис.грн., які будуть спрямовані для
фінансової підтримки розвитку СОК та
сімейних фермерських господарств. На
фінансову підтримку КП "Регіональний
навчально-практичний центр розвитку
багатофункціональних кооперативів
Черкаської області" виділено з обласного
бюджету 100,4 тис.грн. (для охорони
приміщень). Племінний кролівничий
репродуктор не створений, кролі в
кількості 120 голів реалізовані.

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.

2018 р. - 9 Обласний
місяців
бюджет
2019 р.

2880,6

–

2100,4

–

5030,4

2880,6

Кількість СОК,
яким надана
матеріальнотехнічна
допомога

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

Підтримка
Черкаська
потенційної бізнес- область
спроможності
сільського населення
Черкащини

2018 2018 р. - 9 –
2019 рр. місяців
2019 р.

2018 2018 р. - 9 –
2020 рр. місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Проведені
семінари щодо
діяльності
СОК для
сільського
населення

од.

10

11

+1

Проведені
практичні
заняття щодо
діяльності
СОК для
сільського
населення

од.

10

30

+20

Кількість
розроблених
бізнес-проектів

од.

9

9

-

Сервісний центр по обслуговуванню та
–
розвитку сільськогосподарської
кооперації створений та функціонує при
Департаменті 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
Департаменту агропромислового
розвитку працює електронна приймальня,
яка дає змогу користувачам електронного
ресурсу з віддалених районів та областей
України оперативно отримувати фахові
консультації від спеціалістів
Департаменту, допомогу у вирішенні
проблемних питань та отримання
актуальної інформації. За період роботи
інформаційного центру до Департаменту
надійшло 21 онлайн-звернень. На всі
звернення громадян було надано
відповіді. Постійно оновлюються
інформаційно-аналітичні матеріали від
майже 100 агрокомпаній Полтавської,
Черкаської, Київської та Кіровоградської
областей. У 2018 році Центром надана
практична допомога 18 ініціативним
групам із створення СОК; в результаті
було створено 17 нових СОК. У січнівересні 2019 року проведено 2 семінари
щодо створення СОК для сільського
населення, один з них - для голів ОТГ
інших областей, також надані 3
консультації ініціативним групам щодо
створення кооперативів та надання
фінансової підтримки для їх розвитку.

АРР розроблено 9 бізнес-проектів, які
–
надіслані ОТГ для поширення серед
зацікавлених сторін. Також АРР
розроблено та подано у червні 2019 року
2 проекти на конкурс, оголошений
Програмою розвитку ООН в Україні
(ПРООН) на отримання грантів в рамках
проекту "Посилене партнерство для
сталого розвитку", який фінансується
Урядом Швеції та впроваджується
ПРООН: 1) "Розвиток сприятливого
бізнес-клімату в Черкаській області"; 2)
"Запуск громадських майстерень в 3
населених пунктах Черкаської області". У
жовтні 2019 року отримано рішення про
перемогу другого проекту.
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Стимулювання
ОТГ Черкаської
розвитку
області
підприємництва в
об’єднаних
територіальних
громадах Черкаської
області

2018 2018 р. - 9 ПрАТ
–
2020 рр. місяців
"Миронівський
2019 р.
хлібопродукт"

–

350

250

600

500

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

од.

50

49

-1

Ресурсним центром "АНГО" у 2018 році –
проведені семінари-тренінги з написання
бізнес-планів на конкурс проектів "Село:
кроки до розвитку. Черкащина - 2018".
ПрАТ "Миронівський хлібопродукт"
підписані договори з 28 відібраними
бенефіціарами з 6 районів області, а саме:
Канівський, Черкаський, Чигиринський,
Корсунь-Шевченківський,
Городищенський, Катеринопільський.
Бенефіціари з числа представників
вищезазначених 6 районів (в т. ч.
об`єднаних територіальних громад)
отримали мікрогранти від ПрАТ
"Миронівський хлібопродукт" (сума 1
мікрогранту становить 50 тис.
грн+податки залежно від групи
оподаткування). У 2019 році проведено 8
семінарів тренінгів з написання бізнеспланів на відповідний конкурс 2019 року.
ПрАТ "Миронівський хлібопродукт"
підписані договори з 21 бенефіціаром з 9
районів: Канівський, Черкаський,
Чигиринський, Корсунь-Шевченківський,
Городищенський, Катеринопільский,
Звенигородський, Лисянський та
Христинівський. Бенефіціари отримали
мікрогранти від ПрАТ "Миронівський
хлібопродукт" (сума 1 мікрогранту
становить 50 тис. грн+податки залежно
від групи оподаткування). Ресурсним
центром АНГО здійснюється супровід
даних бенефіціарів.

Створення мережі
Черкаська
забійних пунктів
область
сільськогосподарськ
их тварин

2018 2018 р. - 9 Власні кошти *
2020 рр. місяців
с/г підприємств
2019 р.

*

*

*

*

*

Введення в дію
забійних цехів

од.

5

1

-4

На даний момент в області діють 12 цехів –
із забою тварин переважно в
сільгосппідприємствах, що займаються
вирощуванням худоби та птиці. У 2019
році планується введення в дію 2 цехів із
забою тварин на підприємствах
Монастирищенського та Кам’янського
районів. У січні-вересні 2019 року
модернізовано забійний цех у м. Ватутіне.
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Операційна ціль 2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ
Будівництво
Черкаська
спеціально
область
облаштованих місць
для розташування
стаціонарних або
пересувних пунктів
габаритно-вагового
контролю

2018 2018 р.
2020 рр.

Державний
бюджет,
обласний
бюджет

1812,6

–

–

–

1812,6

1812,6

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 –
01.10.2019
індикатор не
визначено

Майстерня сільських 3 сільські
ініціатив в
громади області
Черкаській області
щороку

2018 2018 р. - 9 Міністерство
848,3
2020 рр. місяців
Іноземних
2019 р.
справ
Німеччини,
Фонд ім.
Роберта Боша,
БФ "Урожай громаді",
Управління у
справах сім'ї,
молоді та
спорту ОДА,
кошти місцевих
спонсорів у
громадах

325

325

325

848,3

848,3

од.

17

–

2

–

-15

–

На автомобільних дорогах загального
–
користування державного значення
Черкаської області знаходиться 4 діючих
майданчики для роботи пересувних
комплексів габаритно-вагового контролю,
а саме: Н-08 Бориспіль - Дніпро Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь
(км 103+150), М-05 Київ - Одеса (км
210+450), Н-16 Золотоноша - Черкаси Сміла - Умань (км 39+800) та М-12 Стрий
- Тернопіль - Кропивницький - Знам`янка
(через Вінницю) (км 513+515) (останні 2
майданчики були побудовані у 2018 році).
Ваговий контроль на майданчиках
проводиться 3 габаритно-ваговими
пересувними лабораторіями (при
сприятливих погодних умовах).

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, із
змінами). Програмою передбачено
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.

Кількість
задіяних
громад

од.

6

9

+3

Кількість
учасників
семінарів

осіб

75

75

-

Кількість
реалізованих
ініціатив
громад

од.

18

16

-2

У 2018 році ГО "Молода Черкащина"
–
було проведено 6 триденних семінарів
"Майстерня Дій", по 2 у Стеблівській
ОТГ (Корсунь-Шевченківський район), у
с. Хлистунівка (Городищенський район)
та с. Гельмязів (Золотоніський район).
Реалізовано 8 ініціатив у 5 населених
пунктах. Проведено заключний семінар
"Майстерня Досвіду", участь в якому
взяли 50 школярів з 3 областей (з них 20 з Черкаської області). У січні-вересні
2019 року проведено семінар "Майстерня
ідей", участь у якому взяли 22 учні з 4 сіл:
Мартинівка, Степанці (Канівський
район), Березняки, Велика Яблунівка
(Смілянський район). Також проведено 3
семінари "Майстерня дій", у яких взяли
участь 25 учасників з тих же сіл.
Реалізовано 8 соціально-корисних
ініціатив: 3 по впровадженню сортування
сміття в селах, парк у с. Мартинівка,
молодіжний хаб в с. Степанці, спортивні
майданчики в с. Велика Яблунівка, сцена
біля школи с. Березняки та Алея "Щастя"
в с. Степанці. Було проведено заключний
семінар "Майстерня досвіду" у м.
Ужгород, в якому взяли участь 20
представників Черкащини.
Продовження програми у 2020 році не
планується у зв'язку із завершенням

Управління у
справах сім'ї,
молоді та
спорту ОДА,
кошти місцевих
спонсорів у
громадах
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Кількість
залучених
жителів громад

Майстерня
креативності
"Тематичне село"

Сільські
територіальні
громади, в тому
числі ОТГ

2018 –
2020 рр.

–

Створення умов для Сільські
2018 2018 р. - 9 Міжнародна
підвищення
території області 2020 рр. місяців
організація з
самозайнятості та
2019 р.
міграції
мікропідприємництв
а мешканців
сільських територій

–

–

–

–

–

–

–

–

60

60

210

210

осіб

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

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

510

–

од.

510

–

10

-

–

10

"Майстерня Досвіду", участь в якому
взяли 50 школярів з 3 областей (з них 20 з Черкаської області). У січні-вересні
2019 року проведено семінар "Майстерня Продовження
ідей", участь у якому взяли 22 учні з 4 сіл:
Мартинівка, Степанці (Канівський
район), Березняки, Велика Яблунівка
(Смілянський район). Також проведено 3
семінари "Майстерня дій", у яких взяли
участь 25 учасників з тих же сіл.
Реалізовано 8 соціально-корисних
ініціатив: 3 по впровадженню сортування
сміття в селах, парк у с. Мартинівка,
молодіжний хаб в с. Степанці, спортивні
майданчики в с. Велика Яблунівка, сцена
біля школи с. Березняки та Алея "Щастя"
в с. Степанці. Було проведено заключний
семінар "Майстерня досвіду" у м.
Ужгород, в якому взяли участь 20
представників Черкащини.
Продовження програми у 2020 році не
планується у зв'язку із завершенням
фінансування від Міністерства іноземних
справ Німеччини.

Інформація за січень - вересень 2019 року –
не надана виконавцем.

-

Міжнародною організацією з міграції
–
спільно з ресурсним центром "АНГО"
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 у 2018 році визначено і
підтримано 7 бенефіціарів у сільській
місцевості (ВПО та представники
місцевих громад з числа підприємців).
Даним бенефіціарам були надані гранти
від Міжнародної організації з міграції у
вигляді матеріального забезпечення на
загальну суму 483 тис. грн. У січнівересні 2019 року надані гранти 3
переможцям у сільській місцевості у
вигляді матеріального забезпечення на
загальну суму 255 тис. грн. Наразі
проекти за підтримки Міжнародної
організації з міграції завершилися.

додатка

Продовження додатка
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Покращення якості
надання медичних
послуг шляхом
будівництва
сільських
амбулаторій

Розширення мережі
центрів надання
адміністративних
послуг в області

Черкаська
область

Черкаська
область

2018 2018 р. - 9 Субвенція з
193464,9
2020 рр. місяців
державного
2019 р.
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів,
спрямованих на
розвиток
системи
охорони
здоров’я у
сільській
місцевості,
місцеві
бюджети

2018 2018 р. - 9 Субвенція з
1991,1##
2020 рр. місяців
державного
2019 р.
бюджету
місцевим
бюджетам на
формування
інфраструктури
ОТГ, місцеві
бюджети,
Програма "ULEAD з
Європою"

161310,7

1991,1##

258526,4

2575,6##

65927,0

1166,9##

262608,8

2575,6##

69239,3

1166,9##

Кількість
нових
побудованих
лікарських
амбулаторій

од.

26

0

-26

Кількість
придбаних
одиниць
автотранспорт
у

од.

54

0

-54

Кількість
придбаних
комплектів для
надання
медичних
послуг із
застосуванням
телемедицини

од.

116

0

-116

Кількість
ЦНАП, що
утворились з
початку 2018
року

од.

5

5

-

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 242840,6
тис. грн. На сьогодні проводиться робота
з будівництва 21 лікарської амбулаторії, з
яких 12 амбулаторій монопрактики та 9
амбулаторій групової практики, а саме: 3
амбулаторії у Жашківському районі, 3 в
Уманському районі, 2 у Канівському
районі, 2 у Черкаському районі та по 1
амбулаторії у Городищенському,
Звенигородському, Золотоніському,
Кам'янському, Смілянському,
Тальнівському, Христинівському,
Чигиринському, Шполянському районах,
Мокрокалигірській та Набутівській ОТГ.
Також розпочата робота по амбулаторії в
с. Почапинці Лисянського району.
Наказом Мінрегіону затверджено
будівництво 4 нових амбулаторій, яке
планується здійснити за рахунок
вищезазначеної субвенції.

Всього в області створено та функціонує –
34 центри надання адміністративних
послуг (ЦНАП), з них: 20 – при РДА, 6 –
при міських радах міст обласного
значення, 8 – при ОТГ (у Білозірській,
Єрківській, Мокрокалигірській ОТГ
ЦНАП відкрито у 2017 році; у
Шполянській та Набутівській ОТГ - у
2018 році, Леськівській, Матусівській,
Сагунівській ОТГ - у 2019 році). Через
мережу ЦНАП надаються найбільш
запитувані послуги у сферах: державної
реєстрації нерухомості, бізнесу, місця
проживання/перебування особи,
земельних питань, дозвільної системи, а в
ЦНАП ОТГ - також послуги соціального
характеру. За 9 місяців 2019 року через
мережу ЦНАП надано понад 287 тис.
адміністративних послуг. Надання
адміністративних послуг є найбільш
популярною сферою співробітництва
територіальних громад Черкаської області
(з 29 договорів співробітництва,
зареєстрованих у Мінрегіоні, 14 договорів
(48,2%) спрямовані на надання
адміністративних послуг). З початку 2018
року проводиться робота над
розширенням мережі ЦНАП, що будуть
створені при ОТГ. Це здійснюється в
переважній більшості за рахунок
співфінансування з Програмою "U-LEAD -

земельних питань, дозвільної системи, а в
ЦНАП ОТГ - також послуги соціального
характеру. За 9 місяців 2019 року через
мережу ЦНАП надано понад 287 тис.
Продовження
адміністративних послуг. Надання
адміністративних послуг є найбільш
популярною сферою співробітництва
територіальних громад Черкаської області
(з 29 договорів співробітництва,
зареєстрованих у Мінрегіоні, 14 договорів
(48,2%) спрямовані на надання
адміністративних послуг). З початку 2018
року проводиться робота над
розширенням мережі ЦНАП, що будуть
створені при ОТГ. Це здійснюється в
переважній більшості за рахунок
співфінансування з Програмою "U-LEAD з Європою". Учасниками чотирьох
раундів Програми від Черкаської області
стали 30 громад: Шполянська ОТГ у
серпні 2019 року здійснила модернізацію
ЦНАП, ще 29 громад наразі здійснюють
заходи щодо створення та модернізації
ЦНАП.
У 2019 році у Березняківській
(Смілянський район), Бужанській
(Лисянський район) та Леськівській
(Черкаський район) ОТГ здійснювались
заходи з розбудови мережі ЦНАП за
рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ. Всього станом на
01.10.2019 на дані заходи використано
1166,9 тис.грн.
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Чат-бот консультант м. Звенигородка 2018 р.
державних послуг
(тестовий
проект),
подальше
масштабування
на інші населені
пункти
Черкаської
області, а також
інші регіони
України
Прокладення та
Черкаська
експлуатація
область
волоконно-оптичної
лінії зв’язку ТОВ
"МАКЛАУТ, ЛТД"

–

–

–

–

–

–

–

–

2018 2018 р. - 9 Власні
*
2020 рр. місяців
інвестиції ТОВ
2019 р.
"МАКЛАУТ,
ЛТД"

*

*

*

*

*

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

Кількість
прокладених
волоконнооптичних ліній
зв`язку

–

од.

–

47

–

47

Інформація за січень - вересень 2019 року –
не надана виконавцем.

-

У 2018 - 2019 роках, за рахунок власних –
інвестицій та матеріальних ресурсів, ТОВ
"МАКЛАУТ, ЛТД" виконані роботи по
будівництву волоконно-оптичних ліній
зв`язку по наступним напрямкам:
1) м. Канів - с. Софіївка;
2) м. Черкаси - м. Сміла;
3) м. Звенигородка - м. Ватутіне - с.
Озірна (Звенигородський район);
4) м. Городище - м. КорсуньШевченківський;
5) м. Городище - с. Орловець
(Городищенський район);
6) с. Комарівка (Корсунь-Шевченківський
район) - м. Корсунь-Шевченківський - с.
Таганча (Канівський район);
7) смт Лисянка - с. Комарівка;
8) с. Озірна - с. Водяники
(Звенигородський район);
9) с. Озірна - смт Лисянка;
10) с. Озірна - с. Неморож
(Звенигородський район);
11) с. Таганча - м. Канів;
12) с. Хутори (Черкаський район) - м.
Сміла.

додатка

лінії зв’язку ТОВ
"МАКЛАУТ, ЛТД"

ЛТД"

оптичних ліній
зв`язку

будівництву волоконно-оптичних ліній
зв`язку по наступним напрямкам:
1) м. Канів - с. Софіївка;
2) м. Черкаси - м. Сміла;
Продовження
3) м. Звенигородка - м. Ватутіне - с.
Озірна (Звенигородський район);
4) м. Городище - м. КорсуньШевченківський;
5) м. Городище - с. Орловець
(Городищенський район);
6) с. Комарівка (Корсунь-Шевченківський
район) - м. Корсунь-Шевченківський - с.
Таганча (Канівський район);
7) смт Лисянка - с. Комарівка;
8) с. Озірна - с. Водяники
(Звенигородський район);
9) с. Озірна - смт Лисянка;
10) с. Озірна - с. Неморож
(Звенигородський район);
11) с. Таганча - м. Канів;
12) с. Хутори (Черкаський район) - м.
Сміла.
Також виконані роботи по будівництву
волоконно-оптичних ліній зв`язку по
наступним населеним пунктам: смт.
Чорнобай, м. Корсунь - Шевченківський,
м. Городище, смт. Лисянка, м. Кам'янка,
м. Тальне, с. Гельмязів (Золотоніський
район), с. Мошни, с. Будище, с. Лозівок,
с. Степанки, с. Бузуків, с. Хацьки, с.
Вергуни, с. Нечаївка, с. Дубіївка, с.
Білозір`я, с. Руська Поляна, с.
Геронимівка, с. Леськи, с. Худяки, с.
Сагунівка (Черкаський район), с.
Боровиця (Чигиринський район), с.
Велика Яблунівка, с. Березняки, с. Будки,
с. Костянтинівка, с. Балаклея, с. Мале
Старосілля, с. Теклине (Смілянський
район), с. Буда Орловецька, с. Орловець
(Городищенський район), с. Стецівка, с.
Ліпляве, с. Келеберда (Канівський район).
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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

2018 2018 р. - 9 Кошти КНЗ
*
2020 рр. місяців
"Черкаський
2019 р.
обласний
інститут
післядипломної
освіти
педагогічних
працівників"

*

*

*

*

*

Кількість
розроблених
навчальних
програм

од.

12

12

-

Кількість
проведених
навчальних
тренінгів для
педагогічних
працівників

од.

26

26

-

У 2018 році КНЗ "Черкаський обласний
–
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників" розроблено 7
навчальних програм за напрямом STEMосвіти; також наявне приміщення та
навчальні кабінети, оснащені сучасним
обладнанням. Проведено експрес-курси
"Основи алгоритмізації та
програмування", 12 навчальних тренінгів
та інтернет-конференцію для
педагогічних працівників області.
Розроблено концепцію сайту "STEMосвіта Черкащини".
У січні-вересні 2019 року розроблено 5
навчальних програм, проведено 14
навчальних тренінгів. Також проведено
Черкаський регіональний фестиваль з
робототехніки (27.01.2019).
Проведено семінари-практикуми:
1. "STEM-освіта у початковій школі".
2. "Використання LEGO – технологій в
освітньому процесі НУШ".
3. Тренінг для методистів
Кіровоградського ОІПОПП.
4. Майстер-клас "Використання STEM
підходу в освітньому процесі закладу

додатка

працівників"
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Створено сайт
"STEM-освіта
Черкащини"

од.

1

–

1

–

-

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

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

–

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

2018 2018 р.
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

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

-

"Основи алгоритмізації та
програмування", 12 навчальних тренінгів
та інтернет-конференцію для
педагогічних працівників області.
Продовження
Розроблено концепцію сайту "STEMосвіта Черкащини".
У січні-вересні 2019 року розроблено 5
навчальних програм, проведено 14
навчальних тренінгів. Також проведено
Черкаський регіональний фестиваль з
робототехніки (27.01.2019).
Проведено семінари-практикуми:
1. "STEM-освіта у початковій школі".
2. "Використання LEGO – технологій в
освітньому процесі НУШ".
3. Тренінг для методистів
Кіровоградського ОІПОПП.
4. Майстер-клас "Використання STEM
підходу в освітньому процесі закладу
дошкільної освіти" (2 семінари).
5. Наукові проекти WeDo 2.0.
6. Методика програмування та
конструювання EV3.
7. Використання інформаційноаналітичного забезпечення цифрової
лабораторії Einstein при застосуванні
STEM-технологій у навчальному закладі.
8. Тренінг "Використання інтерактивних
ресурсів MOZAIK, GeoGebra та PHET
при викладанні природничоматематичних дисциплін в закладах
загальної середньої освіти".
Продовжується наповнення сайту "STEMосвіта Черкащини".
Постійно здійснюється консультаційнометодичний супровід діяльності освітян
області з питань STEM-освіти.

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

У 2018 році консалтинговою компанією –
"Umbrella" було проведено 2 тренінги:
"Професія за покликом" (для дорослих) та
"Діагностика підлітків на вибір професії".
У тренінгах взяли участь 16 осіб. У січні вересні 2019 року заходи за проектом не
здійснювались.

додатка

Продовження додатка
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Іміджева кампанія
"Професіонали"

Проведення циклу
тренінгів із
підприємництва для
молоді Черкаської
області

Черкаська
область

Черкаська
область

2018 9 місяців
2020 рр. 2019 р.

–

2018 2018 р. - 9 Обласний
2020 рр. місяців
бюджет
2019 р.

–

56,8

–

38,4

–

38,4

–

38,4

–

56,8

–

56,8

Кількість
учасників
тренінгів
"Діагностика
підлітків на
вибір професії"

осіб

Кількість учнів
закладів
професійної
(професійнотехнічної
освіти)

осіб

Кількість
слухачів
закладів
професійної
(професійнотехнічної
освіти)

осіб

Кількість
підготовлених
бізнес-планів

од.

20

8

-12

6900

6759

-141

(станом на
01.01.2020)

(станом на
01.01.2019)

1400

1251

(станом на
01.01.2020)

(станом на
01.01.2019)

50

21

-149

-29

У березні 2019 року проведено тренінг
–
для відповідальних осіб закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти на тему "Комунікація закладу
освіти". У лютому 2019 року розпочато
профорієнтаційну кампанію. У квітні
2019 року відбулася виставка
"Профтехосвіта Черкащини 2019", де
було проведено майстер-класи з
робітничих професій. Протягом січнявересня у 19 закладах професійної
(професійно-технічної) освіти області
проводилися Дні відкритих дверей, акція
"Марафон робітничих професій", Дні
самоврядування, виставки технічної
творчості, тижні професій тощо;
організовувалися свята "Світ професій",
"Фестиваль професій", проведено
молодіжний ярмарок "Кузня кадрів".
Заклади приймали участь у акціях
«Випускник», які були організовані
службою зайнятості, та Національному
профорієнтаційному проекті "Місто
професій".
У 2018 році було проведено 5 тренінгів в –
рамках програми "Активні громадяни"
(учасниками підготовлено 11 бізнеспланів). У січні - вересні 2019 року було
проведено 3 тренінги: 1 у м. Сміла (27 28 березня) та 2 у м. Черкаси (18-20 липня
та 26 - 28 вересня). Організатори
тренінгу: Черкаський обласний
молодіжний ресурсний центр (ЧОМРЦ),
Британська Рада (міжнародна організація
Сполученого Королівства, мета якої –
розширення культурних відносин та
розповсюдження освітніх можливостей),
СПЕК ЧДТУ. Тренінг проводили
представники ЧОМРЦ. Учасники, які
успішно закінчили навчання, отримали
сертифікати про проходження тренінгу.
Всього учасниками тренінгу було
підготовлено 10 бізнес-планів.
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Модернізація парку Черкаська
сільськогосподарсько область
ї техніки у
професійнотехнічних
навчальних закладах
Черкащини

2018 2018 р.
2020 рр.

Модернізація
Черкаська
матеріальнообласть
технічної бази
професійнотехнічних
навчальних закладів
Черкащини

2018 2018 р. - 9 Залишок
2020 рр. місяців
освітньої
2019 р.
субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам,
обласний
бюджет

Агенти змін
Черкаська
початкової загальної область
освіти

Залишок
освітньої
субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам

3889,0

–

–

–

3889,0

3889,0

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

од.

1

1

-

У Багатопрофільному регіональному
–
центрі професійної освіти у Черкаській
області (с. Мокра Калигірка,
Катеринопільський район) створено
навчально-практичний центр
сільськогосподарського напрямку. За
рахунок залишку освітньої субвенції з
державного бюджету у 2018 році
придбано трактор LANDINI 7-215,
трактор LANDINI SUPER DT-110 та плуг
оборотний 3-корпусний PR(PO)-3 на
загальну суму 3889,0 тис. грн. У січнівересні 2019 року заходи за проектом не
здійснювались.

10781,0

741,2

6746,2

741,2

16846,2

10781,0

Кількість
ПТНЗ, в яких
проводилась
модернізація
матеріальнотехнічної бази

од.

14

14

-

Кількість
створених
НПЦ з початку
2018 року

од.

4

2

-2

У 2018 році у 14 закладах професійної
–
освіти області модернізована матеріальнотехнічна база - за рахунок залишку
освітньої субвенції з державного бюджету
придбано обладнання та цифрові
вимірювальні комплекси для кабінетів
STEM-освіти на суму 10039,8 тис. грн. У
2019 році заплановано створення
навчально-практичного центру (НПЦ) у
ДНЗ "Лисянський професійний аграрний
ліцей", а також у ДНЗ "Смілянський
центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів" (рішення обласної
ради від 01.03.2019 №29-33/VII),
придбання обладнання для розширення
матеріально-технічної бази навчальнопрактичного центру за професією
“Швачка”, “Кравець”, “Закрійник” ДНЗ
"Золотоніський професійний ліцей".
Станом на 01.10.2019 використано 741,2
тис.грн.

Розроблені
навчальнометодичні
посібники

од.

4

4

-

Кількість
проведених
семінарівпрактикумів
для
педагогічних
працівників

од.

163

163

-

2018 2018 р. - 9 Кошти КНЗ
*
2020 рр. місяців
"Черкаський
2019 р.
обласний
інститут
післядипломної
освіти
педагогічних
працівників"

*

*

*

*

*

У 2018 році КНЗ "Черкаський обласний
–
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників" до роботи в
умовах Нової української школи
підготовлено 3605 педагогічних
працівників. Станом на 01.10.2019 на базі
Інституту було проведено атестаційні
курси підвищення кваліфікації для
вчителів початкових класів (взяли участь
1467 осіб). Також до роботи в умовах
Нової української школи підготовлено: 49
асистентів вчителя (вихователя), які
здійснюватимуть інклюзивну освіту; 182
вчителів фізкультури та основ здоров`я,
які працюватимуть за програмою
"Вчимося жити разом"; 1232 вчителів
мистецької галузі; 110 вчителів
інформатики, які працюватимуть в
початковій школі та викладатимуть
інформатику у старших класах за новими
програмами; 547 учителів, які
викладатимуть фізичну культуру; 588
керівників закладів освіти, які
відповідають за початкову освіту в
закладі (ІІ сесії). Також станом на
01.10.2019 на базі Інституту було
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Професійні
тренінгові центри
для відпрацювання
практичних навичок
та професійних вмінь

Черкаська
2018 2018 р. - 9 Державний
585,5
область, прилеглі 2020 рр. місяців
бюджет, власні
райони
2019 р.
кошти
Кіровоградської,
Черкаської
Полтавської та
медичної
Київської
академії
областей

*

*

*

1003,2

707,9

Кількість
педагогічних
працівників,
які пройшли
підвищення
кваліфікації

осіб

8559

8559

Кількість
слухачів, що
пройшли
навчання у
центрі
симуляційного
навчання
Черкаської
медичної
академії

осіб

238

3087

-

1467 осіб). Також до роботи в умовах
Нової української школи підготовлено: 49
асистентів вчителя (вихователя), які
здійснюватимуть інклюзивну освіту; 182 Продовження
вчителів фізкультури та основ здоров`я,
які працюватимуть за програмою
"Вчимося жити разом"; 1232 вчителів
мистецької галузі; 110 вчителів
інформатики, які працюватимуть в
початковій школі та викладатимуть
інформатику у старших класах за новими
програмами; 547 учителів, які
викладатимуть фізичну культуру; 588
керівників закладів освіти, які
відповідають за початкову освіту в
закладі (ІІ сесії). Також станом на
01.10.2019 на базі Інституту було
проведено 163 семінарів, засідання
творчих груп, майстер-класи та інші
навчально-методичні заходи для освітян.
Зокрема, це семінар-практикум для
спеціалістів ІРЦ (директори та психологи)
з впровадження автоматизованої системи
"Україна. Інклюзія" (19.03.2019); семінарпрактикум для вчителів-логопедів шкілінтернатів, керівників ІРЦ "Партнерська
взаємодія вчителя-логопеда, вчителядефектолога та родини у роботі з дітьми з
ООП" (27.02.2019) та інші заходи. Також
було проведено тренінг "Ігрові та
діяльнісні методи навчання за методикою
the LEGO Foundation" (779 осіб).
Розроблено: посібник для вчителів "Нова
українська школа - школа майбутнього";
порадник для супервізорів (наставників)
"Супервізія як стратегія покращення
якості викладання"; посібник "Нова
українська школа зустрічає
першокласника"; посібник "Досліджуємо
світ цікаво" (збірка дидактичних
матеріалів до навчальних тижнів курсу "Я
досліджую світ").

+2849 На базі Черкаської медичної академії
–
створений центр симуляційного навчання.
У 2018 році в даному центрі пройшли
навчання 1093 особи, з них: 256 студентів
(фельдшерів, спецфельдшерів,
парамедиків), 517 слухачів відділення
післядипломної освіти (до програм
післядипломного навчання внесені теми з
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф), а також 320
представників поліції та управління
ДСНС (згідно із наказом МОЗ України від
14.09.2018 №1688). У січні-вересні 2019
року у центрі пройшли навчання 282
студенти та 1712 слухачів відділення
післядипломної освіти.

додатка
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Англійська мова як
основа
психологічного
розвитку

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

2018 р.

2018 р. - 9 –
місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
Speaking Club

од.

41

41

-

Кількість
учасників
Speaking Club

осіб

62

62

-

У 2018 році консалтинговою компанією –
"Umbrella" проведено 12 English Speaking
Club, у яких взяли участь 23 особи. У
січні - вересні 2019 року проведено 41
English Speaking Club, у яких взяли участь
62 особи.

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

2018 2018 р. - 9 Обласний
2020 рр. місяців
бюджет
2019 р.

50

–

50

–

100

50

Кількість
проведених
заходів

од.

3

2

-1

27 листопада 2018 року у м. Черкаси
–
відбувся Регіональний форум інститутів
громадянського суспільства "ГРАНТуємо
зміни 4.0". Тема форуму - "Громадська
участь: пробудження сили" (близько 200
учасників). Форум мав на меті залучення
громад до вирішення питань місцевого
розвитку.
07 листопада 2019 року відбувся Форум
громадських ініціатив "ГРАНТуємо зміни
5.0". Тема форуму - "Громади в дії: ЛюдиІдеї-Ресурси". Програма форуму включала
Ярмарок громадських ініціатив, виступи
спікерів, а також проведення майстеркласів та практикумів. Переможці
Ярмарку громадських ініціатив отримали
призи. Форум зібрав понад 250 учасників.
Обласною програмою розвитку
громадянського суспільства на період до
2019 року (затверджена рішенням
обласної ради від 24.04.2015 №39-3/VI, із
змінами) було передбачено фінансування
на 2018-2019 роки на проведення даних
заходів (по 50 тис. грн на кожен рік).
Кошти використані у повному обсязі.

Черкаський
Черкаська
регіональний
область
конкурс розвиткових
проектів (щорічний)

2018 2018 р.
2020 рр.

Бюджет
Шполянської
ОТГ

16

–

–

–

16

16

Кількість
проектів,
відібраних в
рамках
конкурсу

од.

4

4

-

Обласною державною адміністрацією
–
спільно з АРР було обрано Шполянську
міську ОТГ як пілотну для реалізації
конкурсу розвиткових проектів. У грудні
2018 року був проведений конкурсний
відбір проектів, за результатами якого
відібрані 4 проекти-переможці. АРР був
наданий супровід у розробці відповідних
пакетів документів.

Вивчення суспільної Черкаська
думки
область

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
соціологічних
опитувань

од.

3

0

-3

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.
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Створення
інформаційноконсультативного
Центру для осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми, в
Черкаській області

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 2018 р. - 9 Власні кошти
2020 рр. місяців
БО "Від серця
2019 р.
до серця."

2018 2018 р.
2020 рр.

Власні кошти
БО "Від серця
до серця."

–

–

–

–

–

–

–

–

950

250

950

250

Кількість осіб,
яким надано
статус
постраждалих
від торгівлі
людьми

осіб

11

11

-

Кількість
проведених
тренінгів на
тему протидії
торгівлі
людьми

од.

51

51

-

Кількість
проведених
інформаційних
кампаній

од.

3

3

-

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

–

–

–

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, частково придбано необхідне
обладнання. У 2018 році проведено 25
тренінгів з питань попередження
ситуацій, пов`язаних з торгівлею
людьми, для представників органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування. У січні - вересні 2019
року проведено 26 відповідних тренінгів.
У 2018 році 8 особам надано статус
постраждалих від торгівлі людьми, за
рахунок коштів БО "Від серця до серця."
були задоволені їх потреби (психолог,
медична допомога, покращення умов
побуту, речі першої необхідності тощо).
У січні - вересні 2019 року відповідний
статус надано 3 особам. У 19 районах
області створені мультидисциплінарні
групи, які опікуються питанням протидії
торгівлі людьми. У січні - вересні 2019
року фахівцем БО "Від серця до серця." та
відповідальною особою Управління у
справах сім`ї, молоді та спорту ОДА були
здійснені виїзди до 7 районів області з
метою моніторингу та аналізу виконання
заходів, пов`язаних з протидією торгівлі
людьми, та виявлення осіб, які ймовірно
постраждали від торгівлі людьми. На
основі моніторингу були надані
відповідні рекомендації. З вересня 2018
року проводяться зустрічі з
представниками Управління у справах
сім`ї, молоді та спорту ОДА, управління
державної міграційної служби в області,
робочі зустрічі в органах місцевого
самоврядування та ОТГ з метою
актуалізації та посилення роботи в
даному напрямку. Дане питання постійно
висвітлюється в засобах масової
інформації.
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). З
01.04.2018 на базі відділення ЧОНД
надавались послуги громадянам з числа
вразливих верств населення
(психологічна допомога, соціальний
супровід). На даний момент проект не
реалізується.
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Організація
Сільські
2018 2018 р. - 9 Субвенція з
*
спортивних клубів
території області 2020 рр. місяців
державного
(створення
2019 р.
бюджету
тренажерних залів) у
місцевим
сільській місцевості
бюджетам на
формування
інфраструктури
ОТГ, місцеві
бюджети

*

2055,2

724,5

2979

1576,9

Кількість
здійснених
заходів з
покращення
спортивної
інфраструктур
и ОТГ за
рахунок
субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
формування
інфраструктур
и ОТГ

од.

14

10

-4

У 2018 - 2019 роках спортивні клуби у
–
сільській місцевості не створені. Проте за
рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ, у 2018 році було
здійснено 6 заходів з покращення
спортивної інфраструктури у ОТГ, а саме:
будівництво 3 спортивних майданчиків у
Карашинській ОТГ (КорсуньШевченківський район); придбання
спортивного обладнання (тренажерів) для
спортивної секції будинку культури у с.
Моринці (Корсунь-Шевченківський
район) та для спортивних залів закладів
загальної середньої освіти Стеблівської
ОТГ; капітальний ремонт частини
приміщення будинку культури під
облаштування спортивного залу у с.
Кримки (Шполянська ОТГ, Шполянський
район). Всього на дані заходи
використано 852,4 тис. грн (кошти
вищезазначеної субвенції у
співфінансуванні з місцевими
бюджетами). У 2019 році за рахунок
субвенції передбачена реалізація 7
проектів з покращення спортивної
інфраструктури у ОТГ (у
співфінансуванні з місцевими бюджетами
на загальну суму 2055,2 тис. грн), а саме:
капітальний ремонт спортивного залу
Кам`янського ліцею №1 (Кам`янська
ОТГ, Кам`янський район) (роботи
завершені); капітальний ремонт
приміщення ДНЗ "Дзвіночок" у с.
Тимошівка (в тому числі тренажерного
залу) (Кам`янська ОТГ, Кам`янський
район); капітальний ремонт 2 спортивних
майданчиків на території сільських
будинків культури (с. Вербівка та с.
Лузанівка (Лебедівська ОТГ, Кам`янський
район) (в с. Лузанівка роботи завершені);
реконструкція 3 дитячо-спортивних
майданчиків (с. Галаганівка, с. Стецівка
та с. Матвіївка (Чигиринська ОТГ,
Чигиринський район) (в селах Стецівка та
Матвіївка роботи завершені). Всього
станом на 01.10.2019 на дані заходи
використано 724,5 тис.грн.
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Будівництво
Черкаська
футбольних полів зі область
штучним покриттям
в Черкаській області

2018 2018 р. - 9 Бюджетна
2020 рр. місяців
програма
2019 р.
"Будівництво
футбольних
полів зі
штучним
покриттям в
регіонах
України",
державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцеві
бюджети, інші
джерела
фінансування

721,9###

###

16850,1

6281,2

33358

20939,3

Кількість
побудованих та
реконструйова
них
спортивних
майданчиків

од.

24

14

-10

На виконання постанови КМУ від
–
06.09.2017 №714, у 2018 році завершено
будівництво 6 та реконструкцію 2
спортивних майданчиків (розпочаті у
2017 році). На дані заходи використано:
7509,1 тис. грн за бюджетною програмою
"Будівництво футбольних полів зі
штучним покриттям в регіонах України"
(відповідно до постанови КМУ від
06.09.2017 №714) та 6427,1 тис. грн з
місцевих бюджетів. В процесі
будівництва за кошти вищезазначеної
бюджетної програми перебувають 2
спортивних майданчики із штучним
покриттям. 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. За даною бюджетною програмою
у 2019 році передбачена реалізація 13
об`єктів у наступних населених пунктах:
м. Черкаси (3 об`єкти), с. Геронимівка
(Черкаський район), м. Жашків, с. Нова
Дмитрівка (Золотоніський район), м.
Христинівка, с. Хутори (Черкаський
район), с. Матусів (Шполянський район),
смт Стеблів (Корсунь-Шевченківський
район), с. Леськи (Черкаський район), смт
Лисянка, с. Степанці (Канівський район).
Станом на 01.10.2019 завершено
будівництво/реконструкцію майданчиків
в с. Нова Дмитрівка (Золотоніський
район), с. Хутори, с. Леськи (Черкаський
район), м. Христинівка, смт Лисянка. За
бюджетною програмою на дані заходи
використано 3199,0 тис.грн., за рахунок
місцевих бюджетів та інших джерел
фінансування - 3082,2 тис.грн. У 2018
році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку реалізовувався
проект з будівництва мініфутбольного
майданчика з синтетичним покриттям
(штучна трава) на території Жаботинської
ЗОШ у с. Жаботин Кам`янського району.
Об`єкт введений в експлуатацію
25.03.2019; всього використано 721,9 тис.
грн (кошти ДФРР у співфінансуванні з
місцевим бюджетом).

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.

–

–

–

–

–

–

Збудований
басейн
обласної
спеціалізованої
ДЮСШ
олімпійського
резерву

од.

1

0

-1

Проект був поданий на конкурс проектів –
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у
2019 році, але не був відібраний
регіональною комісією. Проект повторно
поданий на конкурс проектів
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватися за рахунок коштів ДФРР у
2020 році.

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

2018 р.

2018 р.

Субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій,
обласний
бюджет

12537,2

11399,3

4772,9

1501,4

5910,8

2639,3

Збудований
стадіон
обласної
спеціалізованої
ДЮСШ
олімпійського
резерву

од.

1

0

-1

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

2017 2018 р. - 9 Державний
2019 рр. місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
обласний
бюджет,
міський
бюджет м.
Черкаси

59385,1

34319,3

34987,1

2595,7

60052,9

27345,2

Реконструйова
на
адмінбудівля
обласної
спеціалізованої
ДЮСШ
олімпійського
резерву

од.

1

0

-1

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

2018 2019 р.

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
міський
бюджет м.
Черкаси

2797,0

–

–

–

2800,5

–

Реконструйова
на будівля
комплексної
ДЮСШ
"Вулкан"

од.

1

0

-1

Збереження об’єктів Черкаська
культурної спадщини область
області

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
паспортів
об`єктів
культурної
спадщини

од.

9078

0

-9078

2018 р.

Роботи за проектом проведені за рахунок –
коштів обласного бюджету у 2017 році на
загальну суму 1017,4 тис. грн
(технологічні роботи) та у 2018 році на
суму 120,5 тис. грн (корегування ПКД).
Подано на експертизу корегований проект
та отримано експертний звіт
(корегування) щодо розгляду проектної
документації за робочим проектом,
відповідно до якого збільшилась загальна
кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 07.12.2018 і
становить 12699,1 тис. грн. Коригування
визначено замовником і підрядником за
результатом проведених торгів та
становить 11 399,3 тис.грн. На 2019 рік
передбачена субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
в розмірі 4728,0 тис.грн. Проект
повторно поданий на конкурс проектів
регіонального розвитку, що можуть
фінансуватися за рахунок коштів ДФРР у
2020 році.
Проект реалізовувався у 2018 році за
–
рахунок коштів ДФРР (виконано робіт на
суму 15729,5 тис. грн, з них 7688,6 тис.
грн - кошти ДФРР, 4492,0 тис. грн бюджет розвитку обласного бюджету,
3548,9 тис. грн - бюджет розвитку
Черкаського міського бюджету).
Будівельна готовність станом на
01.10.2019 становить 53%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р (зі змінами) передбачено
фінансування даного проекту за рахунок
коштів ДФРР у 2019 році (сума - 31488,4
тис. грн). Рішенням обласної ради від
18.12.2018 №28-20/VII (зі змінами)
передбачено 3498,7 тис. грн з обласного
бюджету на реалізацію проекту. Станом
на 01.10.2019 всього використано 2595,7
тис.грн.
Розпорядженням ОДА від 23.06.2018
№468 (із змінами) було передбачено
фінансування даного проекту за рахунок
коштів ДФРР у 2018 році (передбачена
сума фінансування з ДФРР - 2520,5 тис.
грн, за рахунок субвенції з Черкаського
міського бюджету обласному бюджету 280,1 тис. грн). Фінансування об`єкта у
2018 - 2019 роках не здійснювалось.

У зв'язку із відсутністю коштів
ДФРР по спеціальному фонду
роботи за об'єктом не
здійснювались.

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

Збереження об’єктів Черкаська
культурної спадщини область
області

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.
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Кількість
реконструйова
них та
реставрованих
об`єктів
культурної
спадщини
Створення єдиного Черкаська
веб-порталу місцевих область
органів влади
Черкаської області

2018 –
2020 рр.

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

2018 2018 р. - 9 Загальний фонд 332
2020 рр. місяців
державного
2019 р.
бюджету

Черкаська
область

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

–

–

–

332

332

Кількість
користувачів,
що підключені
до системи
АСКОД

од.

5

–

осіб

0

–

789

-5

–

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

789

-

Відповідно до Регіональної програми
–
інформатизації Черкаської області на 2016
– 2017 роки "Електронна Черкащина", в
органах влади Черкаської області
впроваджена система електронного
документообігу АСКОД з використанням
електронного цифрового підпису. Наразі
до даної системи підключено працівників
ОДА, а також Драбівської, Маньківської,
Звенигородської, Смілянської,
Черкаської, Чигиринської, Уманської,
Золотоніської, Канівської, КорсуньШевченківської, Шполянської,
Тальнівської, Чорнобаївської,
Катеринопільської, Монастирищенської,
Христинівської РДА; Уманської,
Смілянської міських рад; Канівської,
Степанківської, Тальнівської,
Шполянської, Білозірської ОТГ (789
користувачів).

458

+58

Для підвищення екологічної культури
–
населення у 2018 році: опубліковано 209
інформаційних матеріалів; проведено 19
заходів еколого-просвітницького
характеру; видано поліграфічну
продукцію на екологічну тематику (на її
видання використано кошти в обсязі 145,1
тис. грн з обласного бюджету). У січнівересні 2019 року опубліковано 221
інформаційне повідомлення на
офіційному сайті Управління екології та
природних ресурсів ОДА; за участі
представників Управління проведено 6
заходів еколого-просвітницького
характеру (екологічні заняття в школах
м. Черкас, 4 телеефіри та 2 радіоефіри на
UA: ЧЕРКАСИ - Суспільне мовлення,
круглий стіл до Дня водно-болотних
угідь). У 2019 році на пропаганду
охорони навколишнього природного
середовища з обласного бюджету
передбачено 300 тис. грн. Станом на
01.10.2019 освоєно 18,0 тис. грн.

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 2018 р. - 9 Обласний
2020 рр. місяців
бюджет
2019 р.

163,1

18

300

18

500

163,1

Кількість
проведених
інформаційнопросвітницьки
х заходів з
пропаганди
охорони
навколишнього
природного
середовища

од.

400
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Розвиток
Черкаська
регіональної системи область
моніторингу
довкілля

2018 2018 р. - 9 –
2020 рр. місяців
2019 р.

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
моніторингови
х досліджень
стану
атмосферного
повітря

од.

36596

32369

-4227

1124,1

420,3

420,3

420,3

1124,1

1124,1

Кількість
збудованих та
реконструйова
них полігонів
ТПВ, що
відповідають
вимогам
екологічної
безпеки

од.

7

0

-7

Суб`єктом моніторингу стану
Відсутнє типове положення про
атмосферного повітря є Черкаський
регіональні центри моніторингу
обласний центр з гідрометеорології
довкілля.
(згідно з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 30.03.1998 №391
"Про затвердження Положення про
державну систему моніторингу
довкілля"). З метою вдосконалення
регіональної системи моніторингу
довкілля суб`єктом моніторингу
проведено об'єктивну оцінку стану
атмосферного повітря. У 2018 році
відібрано та проаналізовано 18649 проб
повітря на стаціонарних постах
спостережень м. Черкаси. Протягом січня вересня 2019 року проаналізовано 13720
проб повітря на стаціонарних постах
спостережень м. Черкаси. Для
інформування громадськості матеріали
про стан навколишнього природного
середовища щомісячно розміщуються на
офіційному сайті Управління екології та
природних ресурсів в рубриці "Стан
довкілля" (еko.ck-oda.gov.ua).

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 2018 р. - 9 Місцеві
2020 рр. місяців
бюджети
2019 р.

Виготовлено проект "Реконструкція
–
полігону ТПВ в м.Ватутіне" та отримано
експертний висновок. У 2018 році
забезпечено ліквідацію 342 стихійних
сміттєзвалищ (використано 416,6 тис. грн.
з місцевих бюджетів), у січні-вересні 2019
року забезпечено ліквідацію 642
сміттєзвалищ (використано 295,9 тис. грн.
з місцевих бюджетів).
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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 2018 р. - 9 Обласний
2020 рр. місяців
бюджет,
2019 р.
місцеві
бюджети

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

2018 р. - 9 Субвенція з
місяців
обласного
2019 р.
бюджету
районним
бюджетам,
місцеві
бюджети

17458,3

6542,5

21771,0

6542,5

33236,9

17458,3

–

–

1310,3

–

1310,3

–

Охоплення
населення
послугами із
роздільного
збирання
твердих
побутових
відходів

%

3,9

5,2

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

тонн

282,37

0

+1,3

У 2018 році Кліщинською сільською
–
радою (Чорнобаївський район),
Катеринопільською селищною радою,
Лисянською селищною радою,
Канівською міською радою та
Жашківською міською радою придбано
обладнання для збору та вивезення
побутових відходів від населення
(придбано трактор МТЗ-82, трактор
"Білорусь" та сміттєвози Hidro-Mak на
базі МАЗ 5340С2); Жашківською міською
радою, Канівською міською радою,
Лисянською селищною радою закуплено
452 контейнери для роздільного збирання
відходів. Загалом використано 10915,8
тис. грн (кошти обласного бюджету у
співфінансуванні з місцевими). У 2019
році на забезпечення екологічно
безпечного поводження з відходами у м.
Золотоноша, Городищенському,
Звенигородському, Катеринопільському,
Тальнівському, Чорнобаївському районах,
Білозірській, Бузівській, Паланській,
Степанківській, Чигиринській ОТГ
передбачено видатки в обсязі 21771,0 тис.
грн (з них згідно із рішенням обласної
ради від 18.12.2018 №28-20/VII з
обласного бюджету - 14868,7 тис. грн).
Станом на 01.10.2019 касові видатки
отримувачів субвенції склали - 6542,5
тис. грн.

-282,37 За даними інвентаризації, станом на
–
01.01.2019 в області зберігається 282,37
тонн відходів пестицидів. У 2019 році у
рамках виконання заходів обласної
програми охорони навколишнього
природного середовища на 2016 – 2020
роки, для забезпечення вилучення,
утилізації, знищення та знешкодження
25,692 тонн відходів пестицидів, які
зберігаються на території
Звенигородського, Драбівського,
Монастирищенського та Тальнівського
районів, передбачена субвенція з
обласного бюджету районним бюджетам
на суму 1179,3 тис. грн (рішення обласної
ради від 01.03.2019 №29-33/VII).
Співфінансування з місцевих бюджетів 131,03 тис. грн.
На даний час закупівлі послуг на
виконання вказаних робіт вважаються
такими, що не відбулися, у зв'язку з
поданням до участі менше ніж двох
тендерних пропозицій (відповідно до
Закону України "Про публічні закупівлі").
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Операційна ціль 4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
Збереження та
розвиток природнозаповідного фонду
області

Черкаська
область

2018 2018 р. - 9 Обласний
2020 рр. місяців
бюджет
2019 р.

197,0

197,0

198,0

197,0

198,0

197,0

Кількість
оголошених
об`єктів ПЗФ

од.

16

10

Площа, на яку
збільшено
території ПЗФ

га

588,15

441,26

У 2018 році оголошено 7 об`єктів ПЗФ
–
місцевого значення загальною площею
110,06 га. Протягом 2018 року до
Управління екології та природних
ресурсів ОДА надійшли затверджені в
установленому порядку 4 проекти з
організації та встановлення меж
гідрологічних заказників місцевого
-146,89 значення. У січні-вересні 2019 року
оголошено 3 об`єкти ПЗФ місцевого
значення: 2 парки-пам'ятки - сквер
"Молодіжний" (2,0 га) в с. Геронимівка
Черкаського району, "Лісова пісня" (6,3
га) в м. Черкаси; гідрологічний заказник
"Джерела живої та мертвої води" (11,9 га)
в с. Глибочок Тальнівського району.
Загальна площа вищезазначених об`єктів 20,2 га. Указом Президента України від
11.04.2019 №139/2019 змінено межі
ландшафтного заказника
загальнодержавного значення "Тарасів
обрій", розташованого в Канівському
районі, збільшивши його площу з 405,0 га
до 716,0 га (на 311,0 га). Підготовлено
проект рішення обласної ради щодо
оголошення 6 об'єктів природнозаповідного фонду загальною площею
146,3 га, які знаходяться в адмінмежах
Баландинської сільської ради
Кам'янського району, Остапівської
сільської ради Драбівського району,
Русько-Полянської сільської ради
Черкаського району, Лоташівської
сільської ради Тальнівського району,
Іркліївської та Лихолітської сільських рад
Чорнобаївського району, а також щодо
розширення 1 об'єкта у м.Черкаси на 0,59
га. Рішенням Черкаської обласної ради від
01.03.2019 № 29-33/VІІ передбачені
видатки на проведення спеціальних
заходів, спрямованих на запобігання
знищенню чи пошкодженню природних
комплексів територій та об'єктів
природно-заповідного фонду. За рахунок
коштів в сумі 197 тис. грн розпочато
реалізацію заходу на об`єктах природнозаповідного фонду Золотоніського та
Городищенського районів.
-6

Операційна ціль 4.4 Покращення стану водних об'єктівтв та атмосферного повітря
Проведення заходів
із берегоукріплення
Кременчуцького
водосховища з
метою запобігання
виникнення
надзвичайних
ситуацій

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

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

–

–

–

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.
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Комплекс заходів із
забезпечення
якісною питною
водою населених
пунктів області
(проекти, що
фінансувались у 2018
році за рахунок
коштів ДФРР):
Будівництво
водогону в селі
Велика Севастянівка
Христинівського
району

с. Велика
2017 Севастянівка
2018 р.
(Христинівський
район)

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

4032,7

–

–

–

4055,1

4032,7

Протяжність
водогону

км

18

18

-

Об`єкт введений в експлуатацію
22.08.2018.

2019 р.

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

2110,3

–

–

–

2459,5

2110,3

Протяжність
водопровідної
мережі

км

5,7

5,7

-

Станом на 01.10.2019 роботи по даному –
об`єкту завершені, акти готовності
об`єкта підписані 11.12.2018. Введення в
експлуатацію перебуває на підготовчій
стадії, станом на 01.10.2019 виготовлено
та подано на узгодження документацію на
водокористування, проводяться роботи
щодо визначення підприємства
(організації), яке безпосередньо
відповідатиме за роботу даного об'єкта.

Капітальний ремонт смт. Цибулів
2019 р.
водопроводу від
(Монастирищенс
свердловини №1 в
ький район)
смт. Цибулів
Монастирищенськог
о району Черкаської
області

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

1432,9

–

679,9

307,4

1461,1

1088,6

Протяжність
водогону

км

3,95

3,5

-0,45

Станом на 01.10.2019 будівельна
–
готовність об`єкту становить 80%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 307,4 тис.грн; дані кошти
використані у повному обсязі).

Капітальний ремонт смт. Цибулів
2019 р.
водопроводу від
(Монастирищенс
свердловини №2 в
ький район)
смт. Цибулів
Монастирищенськог
о району Черкаської
області

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

1471,4

–

748

315,7

1500,2

1067,9

Протяжність
водогону

км

7,2

6,8

-0,4

Станом на 01.10.2019 будівельна
–
готовність об`єкту становить 90%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 315,7 тис. грн; дані кошти
використані у повному обсязі).

Капітальний ремонт с. Івахни
2019 р.
водонапірної башти (Монастирищенс
від свердловини
ький район)
№443 с. Івахни
Монастирищенськог
о району Черкаської
області

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

550,3

–

184,2

171,7

557,7

545,3

Придбана
водонапірна
башта

од.

1

1

-

Станом на 01.10.2019 відсоток виконання –
робіт становить 90%. Придбано
водонапірну башту, прокладено 0,5 км
труб. Розпорядженням КМУ від
15.05.2019 №351-р передбачено
фінансування даного проекту за рахунок
коштів ДФРР у 2019 році (сума - 114,97
тис.грн; дані кошти використані у
повному обсязі).

Нове будівництво
c. Орли
водопровідної
(Лисянський
мережі в с. Орли
район)
Лисянського району
Черкаської області

2018 р.

–
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Капітальний ремонт с. Івахни
2019 р.
водонапірної башти (Монастирищенс
від свердловини
ький район)
№1888 с. Івахни
Монастирищенськог
о району Черкаської
област

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

804,1

–

335,2

243,7

834,2

742,7

Придбана
водонапірна
башта

од.

1

1

-

Станом на 01.10.2019 відсоток виконання –
робіт становить 90%. Придбано
водонапірну башту, прокладено 0,8 км
труб. Розпорядженням КМУ від
15.05.2019 №351-р передбачено
фінансування даного проекту за рахунок
коштів ДФРР у 2019 році (сума - 172,3
тис.грн; з них використано 142,0 тис.
грн).

Будівництво
с. Бачкурине
2019 р.
водогону по вулицях (Монастирищенс
О.Кошового, 40ький район)
річчя Перемоги,
Шевченка,
Л.Українки, Героїв
Космосу, Героїв,
Мічуріна, Вишнева,
Молодіжна, Садова
та Центральна в селі
Бачкурине
Монастирищенськог
о району Черкаської
області

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

2464

–

1229,2

500,1

2513,6

1734,9

Протяжність
водогону

км

7,8

7,6

-0,2

Станом на 01.10.2019 будівельна
–
готовність об`єкту становить 92%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 500,1 тис.грн; дані кошти
використані у повному обсязі).

Будівництво
с. Халаїдове
2019 р.
водогону по вулицях (Монастирищенс
Садова, Шкільна,
ький район)
Герцена, Гагаріна,
Незалежності,
Молодіжна та
Польова в селі
Халаїдове
Монастирищенськог
о району Черкаської
області

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

1782,3

–

600,7

445,3

1837,7

1682,3

Протяжність
водогону

км

5

4,5

-0,5

Станом на 01.10.2019 будівельна
–
готовність об`єкту становить 95%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 372,1 тис.грн; дані кошти
використані у повному обсязі).

Будівництво
с. Мошурів
водопровідної
(Тальнівський
мережі по вул. Нова район)
та провул.
Шевченківський в
с.Мошурів
Тальнівського
району, Черкаської
області

2018 р.

2018 р. - 9 Державний
722,5
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет, кошти
інвесторів

–

–

–

758,8

719,2

Протяжність
водогону

км

1,8

1,8

-

Кількість
підключених
домогосподарс
тв

од.

77

77

-

Будівництво
с. Гродзеве
напірного водогону (Уманський
вулиць села Гродзеве район)
Уманського району
Черкаської області

2018 р.

2018 р.

–

Протяжність
водогону

км

2,2

2,2

-

Державний
649,1
фонд
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет, кошти
інвесторів

–

–

872,4

649,1

Об`єкт введений в експлуатацію
06.02.2019.

–

Об`єкт введений в експлуатацію
06.12.2018.

–

Продовження додатка

48

Будівництво мереж с. Краснопілка
водопостачання від (Уманський
свердловини №1598 район)
с.Краснопілка
Уманського району

2019 р.

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

1212,5

–

131,8

–

1283,7

1151,9

Протяжність
водогону

км

3,04

3

-0,04

Станом на 01.10.2019 будівельна
–
готовність об`єкту становить 95%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році в (сума - 118,7 тис.грн).

Будівництво
с. Паланка
напірного водогону (Уманський
вулиць Садова,
район)
Соборна, Козацька,
Церковна, Шевченка,
Маяковського,
Першотравнева,
Стрілецька с.
Паланка Уманського
району

2019 р.

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

2728

–

389,9

259,9

2839,1

2709

Протяжність
водогону

км

4,3

4,3

-

Станом на 01.10.2019 всі монтажні роботи –
завершено, перебуває на стадії
підключення (готовність об'єкту 99%).
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 350,9 тис. грн; з них
використано 238,4 тис. грн).

Будівництво
водогону в с.
Кузьмина Гребля
Христинівського
району Черкаської
області

с. Кузьмина
2019 р.
Гребля
(Христинівський
район)

2018 р. - 9 Державний
3320,8
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет, кошти
інвесторів

–

786,1

786,1

3320,8

3320,8

Протяжність
водогону

км

14,7

14,7

-

Станом на 01.10.2019 будівельна
готовність об`єкту становить 100%.
Наразі виготовляється сертифікат по
завершенню будівництва та введенню
експлуатацію.

–

Будівництво
водогону в селі
Орадівка
Христинівського
району

с. Орадівка
2019 р.
(Христинівський
район)

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

2945,3

–

683,1

683,1

2945,3

2945,3

Протяжність
водогону

км

15,2

15,2

-

Станом на 01.10.2019 будівельна
готовність об`єкту становить 100%.
Наразі виготовляється сертифікат по
завершенню будівництва та введенню
експлуатацію.

–

Будівництво
водогону в селі
Шукайвода
Христинівського
району Черкаської
області

с. Шукайвода
2019 р.
(Христинівський
район)

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

2999,9

–

700,7

700,7

2999,9

2999,9

Протяжність
водогону

км

16,1

16,1

-

Станом на 01.10.2019 будівельна
готовність об`єкту становить 100%.
Наразі виготовляється сертифікат по
завершенню будівництва та введенню
експлуатацію.

–

Будівництво
водогону в с.
Христинівка
Христинівського
району Черкаської
області

с. Христинівка
2019 р.
(Христинівський
район)

2018 р. - 9 Державний
5767,4
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет, кошти
інвесторів

–

2508,9

1356,2

5767,4

4639,2

Протяжність
водогону

км

27,8

21,9

-5,9

Станом на 01.10.2019 будівельна
–
готовність об`єкту становить 79%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 1206,2 тис.грн). Додатковою
угодою від 27.08.2019 №3 продовжено
строк виконання проекту до грудня 2020
року.

Будівництво
смт. Верхнячка 2019 р.
водогону по вулицях (Христинівський
Дружби та Південна район)
в селищі Верхнячка
Христинівського
району Черкаської
області

2018 р. - 9 Державний
1024,6
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет, кошти
інвесторів

–

246,4

218,9

1024,6

1012,6

Протяжність
водогону

км

1,9

1,7

-0,2

Станом на 01.10.2019 будівельна
–
готовність об`єкту становить 95%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 216,4 тис.грн; дані кошти
використані у повному обсязі).
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Будівництво
с. Козаче
2019 р.
водогону в с. Козаче (Христинівський
Христинівського
район)
району Черкаської
області

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

1848,5

–

448,9

238,3

1848,5

1655,6

Протяжність
водогону

км

6,9

6,8

-0,1

Станом на 01.10.2019 будівельна
–
готовність об`єкту становить 98%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 388,0 тис.грн; з них
використано 238,3 тис. грн).

Будівництво
водогону в с. Мала
Севастянівка
Христинівського
району Черкаської
області

с. Мала
2019 р.
Севастянівка
(Христинівський
район)

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

2845,3

–

97

–

2845,3

2792,99

Протяжність
водогону

км

6,9

6,3

-0,6

Станом на 01.10.2019 будівельна
–
готовність об`єкту становить 95%.
Розпорядженням КМУ від 15.05.2019
№351-р передбачено фінансування даного
проекту за рахунок коштів ДФРР у 2019
році (сума - 63,5 тис.грн).

Водозабірна
свердловина в
с.Майданецьке
Тальнівського
району (нове
будівництво)

с. Майданецьке
(Тальнівський
район)

2018 р. - 9 Державний
місяців
фонд
2019 р.
регіонального
розвитку,
місцевий
бюджет

607,4

–

–

–

658,1

607,4

Збудована
свердловина

од.

1

1

-

Кількість
підключених
домогосподарс
тв

од.

103

103

-

2018 р.

Об`єкт введений в експлуатацію
25.01.2019.

–

Комплекс заходів із
забезпечення
якісною питною
водою населених
пунктів області
(проекти, що
можуть
фінансуватись за
рахунок інших, окрім
ДФРР, джерел
фінансування):
Водозабірна
с.Хижинці
свердловина
(Лисянський
с.Хижинці
район)
Лисянського району

2018 –
2020 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Глибина
свердловини

м

100

0

-100

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

Споруди
водопостачання
південно-західного
району м. Канів;

2018 2020

–

–

–

–

–

–

–

–

Протяжність
водогону

м

1906

0

-1906

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

Об`єм
резервуарів
запасу води

куб. м

525

0

-525

Протяжність
водогону

км

2

1,9

-0,1

Реконструкція
водопровідної
мережі по
Мокрокалигірській
сільській раді в с.
Любисток
Катеринопільського
району

м. Канів

с. Любисток
2018 (Катеринопільсь 2020
кий район)

2018 р. - 9 Кошти
*
місяців
Благодійного
2019 р.
фонду "Разом з
Кернел"

*

*

*

*

*

Станом на 01.10.2019 роботи по об’єкту
виконані на 85%.

–
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Встановлення
м. Канів
додаткового
резервуара запасу
води об’ємом
1000 куб. м на горі
Московка в м. Канів

–

–

–

–

–

–

–

–

Будівництво
м. Звенигородка 2018 водозабору
2020
підземних вод для
забезпечення питних
потреб м.
Звенигородка
потужністю 2,5 тис.
куб. м/добу з
перспективою до 5,0
тис. куб. м/добу (І
черга)
Капітальний ремонт м. Звенигородка 2017 водопровідних
2019 рр.
мереж м.
Звенигородка

–

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

2018 р. - 9 Субвенція з
місяців
державного
2019 р.
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій,
місцевий
бюджет

24500

4142,6

4142,6

2354,2

10042,1

8248,8

Протяжність
відремонтован
их
водопровідних
мереж

Реконструкція
водопровідної
мережі по
Мокрокалигірській
сільській раді в с.
Надвисся
Катеринопільського
району

с. Надвисся
2018 (Катеринопільсь 2020
кий район)

–

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

–

–

–

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

Водовід в с.Валява
Городищенського
району

с. Валява
2018 –
(Городищенськи 2020 рр.
й район)

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.10.2019
індикатор не
визначено

–

–

–

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

Реконструкція
водогону по вул.
Дружби в с.
Крупське
Золотоніського
району Черкаської
області

с. Крупське
(Золотоніський
район)

Сільський
бюджет с.
Крупське

403,7

–

–

–

403,7

403,7

Протяжність
відремонтован
их
водопровідних
мереж

2018 2020

2018 2018 р.
2020 рр.

Об`єм
резервуарів
запасу води

куб. м

1000

–

км

км

0

–

12,2

2

-1000

–

4,9

2

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

Заходи по проекту у 2018 - 2019 роках не –
здійснювались.

-7,3

-

Станом на 01.10.2019 роботи за об`єктом –
виконані на 33,7%.

Роботи по об`єкту завершені у 2018 році
(сума фінансування у 2018 році склала
180,7 тис. грн із сільського бюджету).

–
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Покращення стану
13 суббасейнів
2018 2018 р. - 9
річок Черкаської
річок Черкаської 2020 рр. місяців
області за
області
2019 р.
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)

Державний
бюджет (у т.ч.
державний
фонд
регіонального
розвитку),
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети

53918,8

2324,4

72833,5

2324,4

134477,3

53918,8

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

од.

44

17

-27

У 2018 році на відновлення і підтримання –
сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану водних об`єктів
виконано 15 заходів в басейнах річок:
Супій, Тясмин, Гірський Тікич, Гнилий
Тікич, Вільшанка, Уманка, Дніпро
(використано 11002 тис. грн з обласного
та місцевих бюджетів). За рахунок коштів
державного бюджету фінансувалися
заходи: "Реконструкція гідротехнічної
споруди Осташівського ставу м. Умань"
(використано 3116,7 тис. грн) та
"Реконструкція гідротехнічних споруд із
створенням системи зворотнього
водопостачання Національного
дендрологічного парку "Софіївка",
відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного
стану р. Кам`янка, проведення
благоустрою території в пониззі р.
Кам`янка (коригування)" (використано
36000 тис. грн). У 2019 році на
покращення стану водних ресурсів
передбачено з обласного бюджету
10409,07 тис. грн, з місцевих бюджетів 4801,8 тис. грн, з державного бюджету 57622,6 тис. грн (зокрема, передбачено
впровадження проекту "Капітальний
ремонт переливної греблі Смілянського
водосховища на р. Тясмин" за рахунок
коштів ДФРР; даний проект
реалізовувався у 2018 році, всього
використано 1475,7 тис. грн; станом на
01.10.2019 роботи за даним проектом
виконані на 52%). Станом на 01.10.2019
впроваджено 2 заходи на суму 2324,4 тис.
грн: реконструкція колектора ГКНС в м.
Звенигородка та реконструкція КНС в м.
Христинівка.

* Інформація відсутня
** Інформація щодо фактичного обсягу фінансування розробки містобудівної документації наведена за 2018 рік. Дані за 2019 рік будуть відомі за підсумками року.
*** По Матусівській ОТГ (Шполянський район) врахована загальна сума фінансування (175,2 тис. грн у звітному періоді, 217,2 тис. грн з початку реалізації проекту), яка включає, окрім розроблення та
супроводу реалізації стратегії розвитку громади, також: повний проектний супровід громади, представлення її інтересів у підрозділах ОДА, участь у міжнародних програмах та семінарах, організацію суспільно
корисних для громади заходів, написання та захист проектів для отримання коштів з державного бюджету та інших джерел фінансування
# Фінансування просвітницьких заходів по проекту "Безбар`єрний та універсальний дизайн в громадському просторі Черкащини", що проводяться на базі Черкаського обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів, здійснюється в рамках підвищення кваліфікації державних службовців за кошти місцевого бюджету
## Зазначені суми фінансування заходів з розбудови мережі ЦНАП за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ у 2019 році, а саме у Березняківській,
Бужанській та Леськівській ОТГ. Інші заходи щодо проведення ремонтних робіт та облаштування приміщень ЦНАП проводяться за рахунок коштів місцевих бюджетів та Програми "U-LEAD з Європою"
### Інформація щодо фактичної суми підписаних договорів надана за об`єктом "Будівництво мініфутбольного майданчика з синтетичним покриттям (штучна трава) на території Жаботинської ЗОШ І - ІІІ
ступенів по вул. Шкільна, 10 у с. Жаботин Кам`янського району Черкаської області". Інформація щодо сум договорів по спортивним майданчикам, що будувались/реконструювались в рамках бюджетної
програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", відсутня

