ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від
ЗВІТ
за 2021 рік із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 - 2023 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

факт

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

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. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована
Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем
1.1. Підтримка
підприємницьких
ініціатив та
нарощування
інфраструктури
розвитку малого і
середнього
підприємництва в
регіоні

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Кошти уряду
600
Швеції в
рамках
програми ООН,
БО "БФ "МХПГромаді",
Черкаська
агенція
регіонального
розвитку

600

600

600

600

600

Кількість
підприємців,
що отримали
фінансову
підтримку

осіб

12

12

-

–
Подавач: Черкаська агенція
регіонального розвитку.
Черкаською агенцією регіонального
розвитку (далі - Черкаська АРР) у
партнерстві з БО "БФ "МХП-Громаді" за
фінансової підтримки ПРООН у 2021 році
реалізовувався проект "Розвиток села та
протидія пандемії COVID-19 через
сприяння росту малого та
мікропідприємництва". Наразі реалізацію
проекту завершено. За підсумками
проекту отримали фінансову підтримку
12 ФОП по 50 тис. грн.
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1.2. Підвищення
Черкаська
обізнаності суб’єктів область
підприємництва з
питань фінансів,
податків, змін та
новацій в
законодавстві,
можливостей
залучення
додаткових
фінансових ресурсів

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
заходів

од.

18

18

-

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
У 2021 році Департаментом регіонального
розвитку ОДА проведено наступні
заходи.
25.01.2021 для представників бізнесу та
громадських організацій, підприємців
спільно з Головним управлінням ДПС у
Черкаській області проведено вебінари
щодо нововведень в податковому
законодавстві. Участь в вебінарі взяли
понад 40 осіб.
12.03.2021 спільно з Головним
управлінням Держпродспоживслужби у
Черкаській області для бізнесу проведено
вебінар щодо ринкового нагляду. Участь
в вебінарі взяли понад 20 осіб.
Проведено розширене засідання робочої
групи "Міжрегіональної співпраці,
законодавчих ініціатив та податкового
законодавства" Регіональної ради
підприємців в області за участю голови
ОДА, народних депутатів України,
Головного управління ДФС в Черкаській
області. За результатами засідання
напрацьовано ряд пропозицій щодо
поліпшення умов ведення
підприємницької діяльності суб'єктами
мікро- та малого бізнесу.
28.05.2021 взято участь в онлайнзасіданні круглого столу щодо підтримки
бізнесу в умовах пандемії COVID-19.
08.06.2021 проведено круглий стіл щодо
лібералізації трудового законодавства та
зменшення навантаження на
представників мікро- та малого бізнесу за
участі голови Федерації профспілок в
Черкаській області, представників бізнесу
і громадських організацій підприємців,
роботодавців Черкаської області, голови і
членів регіональної ради підприємців
області та Управління Держпраці в
Черкаській області.
З 08 по 25 червня у Черкаській області
організовано проведення опитування
серед підприємців, роботодавців та
черкащан з метою визначення тематики
навчальних курсів, семінарів та тренінгів
в сфері підприємництва. За результатами
опитування визначено найбільш актуальні
питання, які було взято для висвітлення
теми семінарів в територіальних громадах
області.
Департаментом регіонального розвитку
ОДА в рамках Програми розвитку малого
та середнього підприємництва Черкаської
області на 2021-2025 роки проведено 8
кущових семінарів щодо змін в
законодавстві, у яких взяли участь
роботодавці, підприємці, фахівці
кадрових служб і бухгалтери, а саме:
- у м. Черкаси (08.07.2021);
- у м. Канів (21.07.2021);
- у м. Жашків (29.07.2021);
- у м. Звенигородка (05.08.2021);
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серед підприємців, роботодавців та
черкащан з метою визначення тематики
навчальних курсів, семінарів та тренінгів
в сфері підприємництва. За результатами
опитування визначено найбільш актуальні
питання, які було взято для висвітлення
теми семінарів в територіальних громадах
області.
Департаментом регіонального розвитку
ОДА в рамках Програми розвитку малого
та середнього підприємництва Черкаської
області на 2021-2025 роки проведено 8
кущових семінарів щодо змін в
законодавстві, у яких взяли участь
роботодавці, підприємці, фахівці
кадрових служб і бухгалтери, а саме:
- у м. Черкаси (08.07.2021);
- у м. Канів (21.07.2021);
- у м. Жашків (29.07.2021);
- у м. Звенигородка (05.08.2021);
- у м. Сміла (26.10.2021);
- у м. Золотоноша (29.10.2021);
- у м. Шпола (03.11.2021);
-у м. Тальне (09.11.2021).
Всього взяли участь у семінарах близько
520 осіб.
Проведено 2 робочі зустрічі з
представниками бізнесу щодо
впровадження Програми "єПідтримка" в
Черкаській області.
Проведено 2 Круглі столи "Прозора
приватизація та оренда державного
майна: можливості для бізнесу" з
представниками громадських об’єднань
підприємців та бізнес-асоціацій області за
участі Управління забезпечення реалізації
повноважень у Черкаській області Фонду
державного майна України.
З метою інформування бізнесу про
важливі події, новини та онлайн-сервіси,
які допомагають у започаткуванні та
веденні власної справи, здійснено 12
випусків і розміщень щомісячних
Дайджестів Підприємця в соціальних
ресурсах.
Крім того, створено 5 роликів щодо
промоції Державної фінасової підтримки
для бізнесу, популяризації ведення
підприємницької діяльності.
Протягом 2021 року здійснювалося
інформаційне наповнення соціальних
ресурсів Департаменту регіонального
розвитку ОДА актуальною інформацією
щодо підвищення обізнаності суб’єктів
підприємництва з питань фінансів,
податків, змін та новацій в законодавстві,
можливостей залучення додаткових
фінансових ресурсів серед підприємців
регіону.
25.03.2021 менеджерка Черкаської АРР
провела навчальний захід на тему
"Грантові програми для бізнесу". Захід
проходив в рамках курсу "Основи
підприємництва: відкриття власного
бізнесу" (проект Міжнародного фонду
соціальної адаптації та ГО "МЕЖА.ЮА"
у партнерстві з ЧДТУ). Фінансова
підтримка проекту від уряду Норвегії.
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1.3. Запуск та
розвиток мережі
відкритих
(громадських)
майстерень в
територіальних
громадах області

10
2021 2021 рік
територіальних 2023 рр.
громад області з
населенням не
менше 5 тис. осіб

Державний
бюджет,
місцевий
бюджет,
Черкаська
агенція
регіонального
розвитку

1.4. Проведення
навчальних бізнескурсів

Черкаська
область

Кошти ТОВ
88,6
"Чиста-Енергія2011"

2021 2021 рік
2023 рр.

5318,3

5318,3

30

27

30

27

88,6

88,6

88,6

88,6

88,6

Кількість
територіальних
громад, у яких
запущені
громадські
майстерні

од.

9

0

-9

–
Подавач: Черкаська агенція
регіонального розвитку.
З серпня 2021 року розпочалася реалізація
проекту в рамках Секторальної
бюджетної підтримки Європейського
Союзу. Заявником проекту є Черкаська
АРР. Підписано договір з Мінрегіоном та
всіма учасниками проекту, відкрито
рахунки в державному казначействі,
отримано кошти з державного бюджету.
Громади-учасниці проекту приступили до
розробки ПКД на здійснення ремонтних
робіт у відібраних приміщеннях під
майбутні майстерні. Черкаська АРР надає
консультації щодо реалізації проекту,
замовила, оплатила в рахунок власного
співфінансування дизайн майбутніх
майстерень та передала його громадамучасницям проекту.
02.02.2022 відбулась робоча зустріч з
метою активізації реалізації проекту за
участі заступника голови ОДА
Карманніка Р.В., директорки Черкаської
АРР Ропало Л.В., представників
Департаменту регіонального розвитку
ОДА та представників територіальних
громад-учасниць проекту.

Кількість
проведених
навчальних
курсів

од.

2

1

-1

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
Проведення навчального бізнес-курсу
було заплановано Департаментом
регіонального розвитку ОДА на жовтеньлистопад 2021 року, проте у зв'язку з
карантинними обмеженнями перенесено
на 2022 рік.
Черкаська АРР спільно з дочірнім
підприємством норвезької компанії Scatec
ТОВ "Чиста Енергія-2011" у вересні 2021
року організували та провели Стартапшколу для школярів Кам`янської та
Чигиринської територіальних громад. На
меті Стартап-школи було познайомити
молодь з основами підприємництва,
надати знання про бізнес-планування,
познайомити з високотехнологічним та
креативним бізнесом. Триденне навчання
пройшли 20 осіб.
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1.5. Проведення
щорічного
економічного
форуму Open.Biz

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Обласний
бюджет

100

100

100

100

100

100

1.6. Створення
мережі
Інформаційних
пунктів для
підприємців

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
заходів

од.

1

1

-

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
24.08.2021 організовано та проведено
економічний форум Open.Biz 2021 (понад
200 учасників).
Форум був присвячений темі digitalмаркетингу Черкаського регіону.
Учасники форуму отримали:
- 8 годин практичного нетворкінгу, обмін
досвідом та можливість налагодження
співпраці;
- знайомство із практичним досвідом та
ефективними інструментами в сфері
digital;
- 4 виступи у форматі TED;
- можливість долучитися до бізнеском'юніті;
Дізналися про робочі кейси від
представників українського бізнесу:
- як зробити успішним себе і свою
команду;
- як подолати страх соцмереж;
- як просувати бізнес в Інстаграм через
особистий бренд;
- інструменти в маркетингу, які дійсно
працюють;
- що спільного між походом до лікаря та
стратегічним маркетингом;
- бізнес, сенс і любов.

Кількість
наданих
консультацій

од.

600

600

-

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозір’я
на базі Центрів надання адміністративних
послуг діють Інформаційні пункти
підприємця. Консультанти за
зверненнями суб'єктів бізнесу надають
консультації з питань відкриття та
ведення підприємницької діяльності, а
також щодо можливостей фінансової
підтримки в рамках реалізації Державної
програми "Доступні кредити 5-7-9%", за
2021 рік було надано близько 600
консультацій.
З 01.03.2021 в м. Черкаси почав роботу
консультаційний стенд від національного
проекту з розвитку підприємництва
Дія.Бізнес. Це зменшена версія центру,
що знайомить підприємців з лінійкою
безкоштовних продуктів для бізнесу.
Консультаційний стенд надає можливість
підприємцям мікро-, малого та середнього
бізнесу скористатися послугою швидкого
консалтингу, а також дізнатися про 50
інших безкоштовних консультацій, що
доступні в онлайн-форматі на порталі
Дія.Бізнес.
З 10.09.2021 почав працювати коворкінг
Digital Cherkasy. В приміщенні
розміщений консультаційний стенд від
проекту Дія.Бізнес І Черкаси. За
допомогою стенду підприємці можуть
дізнатися про всі можливості для
розвитку бізнесу, отримати консультацію
щодо старту чи розвитку бізнесу,

бізнесу скористатися послугою швидкого
консалтингу, а також дізнатися про 50
інших безкоштовних консультацій, що
доступні в онлайн-форматі на порталі
Дія.Бізнес.
З 10.09.2021 почав працювати коворкінг
Digital Cherkasy. В приміщенні
розміщений консультаційний стенд від
проекту Дія.Бізнес І Черкаси. За
допомогою стенду підприємці можуть
дізнатися про всі можливості для
розвитку бізнесу, отримати консультацію
щодо старту чи розвитку бізнесу,
отримати персональну дорожню карту
розвитку та рекомендації стосовно
наступних консультацій із спеціалістами.
Також на стенді діє pop-up-зона, де кожен
виробник може протестувати продукт,
зробити власне маркетингове
дослідження і отримати зворотній зв’язок
від потенційних покупців.
Соціальний коворкінг Digital Cherkasy
надає безкоштовно дистанційні робочі
місця для представників бізнесу та
проводить навчальні зустрічі щодо
інструментів розвитку бізнесу та
цифровізації області.
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1.7. Підтримка
проектів у сфері
сільського зеленого
туризму в Черкаській
області

Сільські населені 2021 2021 рік
пункти
2023 рр.
Черкаської
області

Грантові
75,9
кошти, власні
кошти фізичної
особи

75,9

75,9

75,9

75,9

75,9

Кількість
зелених садиб
в області

од.

45

45

-

Подавач: Чигиринська територіальна –
громада.
Рішенням Черкаської обласної ради від
19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено
Програму розвитку туризму в Черкаській
області на 2021-2025 роки, в рамках якої
передбачені заходи, спрямовані на
підтримку сільського зеленого туризму.
Промоція сільського зеленого туризму
відбувається через сторінки в соціальних
мережах "Черкащина туристична"
Facebook та Instagram.
23.07.2021 під час туристичного форуму
Черкащини було презентовано
модернізований мобільний туристичний
додаток "Подорожуй Черкащиною",
одним із розділів якого є інформація про
сільські зелені садиби регіону.
Під час участі у фестивалі "Мандруй
Україною" та Виставці "Міжнародного
турсалону Україна" було презентовано
туристичний потенціал області.
Інформація про сільський зелений туризм
розміщена в оновленому туристичному
буклеті "Черкащина - місце сили" в
розділі "Сила природи".
У 2021 році відкрились наступні 4 зелені
садиби:
- на території Ліплявської ТГ за
результатами конкурсу мікрогрантів
"СЕЛО. КРОКИ ДО РОЗВИТКУ",
оголошеного в рамках проекту "Розвиток
села та протидія пандемії COVID-19 через
сприяння росту малого та
мікропідприємництва" (проект
реалізується Благодійним фондом "МХП
– Громаді") створено еко-садибу "Дача на
узліссі";
- на території Буцької ТГ - "Гостинний
двір у Буках";
- на території Буцької ТГ - "Гостьовий
будинок "На Каньйоні";
- на території Буцької ТГ - "Буцький

садиби:
- на території Ліплявської ТГ за
результатами конкурсу мікрогрантів
"СЕЛО. КРОКИ ДО РОЗВИТКУ",
оголошеного в рамках проекту "Розвиток
села та протидія пандемії COVID-19 через
сприяння росту малого та
мікропідприємництва" (проект
реалізується Благодійним фондом "МХП
– Громаді") створено еко-садибу "Дача на
узліссі";
- на території Буцької ТГ - "Гостинний
двір у Буках";
- на території Буцької ТГ - "Гостьовий
будинок "На Каньйоні";
- на території Буцької ТГ - "Буцький
Затишок".
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1.8. Підтримка і
Черкаська
розвиток
область
виробництва нішевої
агропродукції, в т.ч.
органічної

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

1.9. Підтримка участі Черкаська
бізнесу у
область
виставкових заходах

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.01.2022
індикатор не
визначено

–

–

–

–
Подавач: Черкаська агенція
регіонального розвитку.
В Черкаській області функціонують
господарства, які виробляють нішеву
агропродукцію, наприклад просо, ягоди,
горіхи, спаржу, вирощують равликів,
розводять бджіл. Представник USAID
AGRO в Черкаській області співпрацює з
рядом таких підприємств.
Приклади виробників:
- ФГ "Благоравлик" в с. Благодатне
Золотоніського району - вирощування та
приготування равликів;
- ТОВ "Агрофірма "Поле" в м. Черкаси вирощування зернових та олійних
культур;
- КП "Садовод" в м. Черкаси - саджанці
плодових та ягідних культур;
- СОК "Неморозька ягода" в с. Неморож
Звенигородського району - вирощування
ягід;
- ТОВ "НАТСБЕРІ Україна" в м. Умань виробництво горіхів, сертифікат органік;
- ФГ "Золота ягода" в м. Монастирище
Уманського району - вирощування ягід,
сертифікат органік;
- ТОВ "BEEHIVE" в с. Чорнявка
Черкаського району - виробництво меду,
сертифікат органік.
Черкаською АРР здійснюється
моніторинг доступних ресурсів для
реалізації проекту та умов їх залучення.

Операційна ціль 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу
–

–

–

Участь у
виставкових
заходах

од.

2

0

-2

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
З метою підтримки регіонального бізнесу
у 2021 році було заплановано проведення
торгово-економічної місії за кордон.
Проте у зв`язку з карантинними
обмеженнями місію було перенесено на
2022 рік за умови, якщо епідситуація
дозволятиме проведення такого заходу.
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1.10. Проведення
Черкаська
"Школи експортера" область

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Проведення
"Школи
експортера"

од.

1

0

–1

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
У зв’язку з карантинними обмеженями
скасовано проведення запланованих
офлайн-навчань в рамках "Школи
експортера". Натомість було проведено 2
семінари онлайн для експортерів:
- 17.06.2021 Департамент регіонального
розвитку ОДА спільно з ДУ "Офіс
розвитку підприємництва та експорту"
провели онлайн-семінар на тему: "GPA як
додатковий інструмент з пошуку
партнерів на міжнародних ринках",
участь у якому взяли 30 представників
підприємств області;
- 23.09.2021 Департамент регіонального
розвитку ОДА спільно з Клубом
експортерів України провели онлайнсемінар на тему: "Китай - справа тонка.
Експорт після карантину: які трендові
інструменти використовувати та як
шукати партнерів", участь взяли 18
представників підприємств області.

1.11. Популяризація
та модернізація
інвестиційного
порталу

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
публікацій на
порталі

од.

200

259

59

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
З метою популяризації інвестиційного
порталу області
www.investincherkasyregion.gov.ua,
представлена інформація для потенційних
інвесторів, протягом 2021 року
розміщено:
74 інформаційні повідомлення на
інвестиційну тематику в розділах
"Новини", "Події", "Корисні посилання",
"Проектні пропозиції" та "Карта
інвестиційних можливостей";
185 інформаційних повідомлень на
експортну тематику в розділах "Новини",
"Події", "Корисні посилання", "Експортна
вітрина".

2021 2021 рік
2023 рр.

Кошти
меценатів,
партнерів, ГО
"Ротарі Клуб
Черкаси"

*

*

*

*

*

*

Кількість
проведених
заходів
авіаційного
спрямування

од.

5

5

-

–
Подавачі: Черкаська агенція
регіонального розвитку, ГО "
Черкаська обласна федерація
парапланеризма, парапланерного та
мотопарапланерного спорту ПарААрт".
У 2021 році отримано ряд рішень
Ротмістрівської територіальної громади
(Черкаський район) про передачу
половини злітно-посадкової смуги (750 м)
з приаеродромною територією в
суборенду ГО "Авіаклуб ПарААрт";
підготовлено до підписання договір
суборенди. За сприяння Ротмістрівської
ТГ розчищено злітно-посадкову смугу та
руліжні доріжки.
У травні 2021 року було проведено
"ПАРАМОТОВІКЕНД" для любителів та
спортсменів, що займаються
парамоторними польотами.
У серпні 2021 року проведено авіаційний
фестиваль "Саміт Любителів Авіації"

Черкаська
область

1.12. Відродження
Черкаська
малої авіації на
область
території Черкащини
через розвиток та
підтримку необхідної
інфраструктури

половини злітно-посадкової смуги (750 м)
з приаеродромною територією в
суборенду ГО "Авіаклуб ПарААрт";
підготовлено до підписання договір
суборенди. За сприяння Ротмістрівської
ТГ розчищено злітно-посадкову смугу та
руліжні доріжки.
У травні 2021 року було проведено
"ПАРАМОТОВІКЕНД" для любителів та
спортсменів, що займаються
парамоторними польотами.
У серпні 2021 року проведено авіаційний
фестиваль "Саміт Любителів Авіації"
(ЯСЛА 2021), в рамках якого пройшла
виставка саморобних літальних апаратів
(майданчик для організації виставки
підготовлено силами сателітного клубу
Ротарі Черкаси Скай), чемпіонат України
з парамоторного спорту та пісенний
конкурс "Аеробачення" на кращу пісню
про авіацію українською мовою
(реалізацію конкурсу розпочато за
сприяння ГО "Ротарі Клуб Черкаси" та ГО
"Ротарі Клуб Київ Бальзак").
У листопаді 2021 року створено,
зареєстровано та проведено церемонію
відкриття секції Міжнародного
товариства літаючих ротарійців в Україні
за участі Ніка Армана (Швейцарія),
Джоржда Річа (Англія), Мануеля Мейлера
(Швейцарія).
В грудні 2021 року зареєстровано ГО
"Федерація експериментальної та
аматорської авіації України", досліджено,
вивчено та узагальнено авіаційне
законодавство України та інших країн і
підготовлено пропозиції в робочу групу
при Державіаслужбі для вдосконалення
вітчизняного законодавства в сфері малої
та аматорської авіації.
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1.13. Організація та Черкаська
проведення
область
економічних форумів

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
форумів

од.

1

0

-1

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
У зв’язку із запобіганням поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
дату проведення Черкаського
міжнародного економічного Форуму було
перенесено із жовтня 2021 року на
жовтень 2022 року, допоки епідситуація в
країні не зміниться на краще і умови
дозволятимуть проведення масових
заходів.

1.14.Створення
Черкаська
регіонального офісу область
підтримки інвестицій

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Створений
регіональний
офіс підтримки
інвестицій

од.

1

0

-1

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
У 2021 році ОДА розроблено проект
Меморандуму про співпрацю з ДУ "Офіс
із залучення та підтримки інвестицій". В
рамках Меморандуму передбачена
реалізація низки заходів з метою
створення регіонального офісу
інвестицій. Наразі ініціатива ОДА щодо
підписання Меморандуму про співпрацю
розглядається ДУ "Офіс із залучення та
підтримки інвестицій".
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Операційна ціль 1.3. Маркетинг і брендинг територій
1.15. Просування
Черкаська
бренду "Черкащина – область
місце сили" шляхом
імплементації
маркетингової
стратегії

2021 2021 рік
2023 рр.

Обласний
бюджет

611,9

611,9

805

611,9

805

611,9

Кількість
туристів, які
відвідали
регіон

млн осіб

1,2

1,4

0,2

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
Рішенням Черкаської обласної ради від
19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено
Програму розвитку туризму в Черкаській
області на 2021-2025 роки.
23.07.2021 під час Туристичного форуму
було представлено модернізований
туристичний мобільний додаток
"Подорожуй Черкащиною", розроблений
спільно з IT-компанією Everlabs. В
додатку реалізовано можливість обрати
для себе один із туристичних маршрутів,
подивитися короткий опис про
туристичні об'єкти, тривалість маршруту,
фотографії. За допомогою GPS додаток
автоматично визначає місцезнаходження і
показує найближчі туристичні об’єкти.
Однією із особливостей додатку є робота
offline.
В рамках реалізації Програми на території
області встановлено 44 смарт-таблиці, на
яких розміщений QR-код, за яким можна
завантажити голосову інформацію. Це –
вказівники з інформаційною довідкою про
об'єкт чи локацію, також є можливість
використати шрифт Брайля. Крім того,
встановлено 24 пілони з картами
місцевості та інформацією про туристичні
об’єкти, які можливо відвідати неподалік
від місця знаходження.
Випущено 12 календарів туристичних
подій області.
22-24.08.2021 у м. Київ відбулась
презентація туристичного потенціалу
Черкащини під час Всеукраїнського
фестивалю "Мандруй Україною".
Черкаська область презентувала свої
туристичні магніти, маркетингову
стратегію, реалізовані проекти - "Заправся
враженням" і модернізований мобільний
додаток "Подорожуй Черкащиною".
24.08.2021 в області було проведено
фестиваль фестивалів "Manyfest". Усі 30
фестивалів оформлені в брендованому
стилі "Черкащина - місце сили". Під час
фестивалів було представлено
туристичний потенціал області. За
організацію маштабного дійства
зафіксовано рекорд України в номінації
"Найбільша кількість фестивалів
протягом одного дня".
05-06.10.2021 – участь в 27-й
Міжнародній виставці "UITM, 2021" (м.
Київ). Під час виставки презентовано
туристичні магніти області та
представлено туристичний потенціал на
міжнародному рівні.
Для участі в презентаціях туристичного
потенціалу Черкащини - фестивалях і
виставці, Департаментом регіонального
розвитку ОДА виготовлено: флаєр
"Подорожуй Черкащиною", флаєр

фестивалів було представлено
туристичний потенціал області. За
організацію маштабного дійства
зафіксовано рекорд України в номінації
"Найбільша кількість фестивалів
протягом одного дня".
05-06.10.2021 – участь в 27-й
Міжнародній виставці "UITM, 2021" (м.
Київ). Під час виставки презентовано
туристичні магніти області та
представлено туристичний потенціал на
міжнародному рівні.
Для участі в презентаціях туристичного
потенціалу Черкащини - фестивалях і
виставці, Департаментом регіонального
розвитку ОДА виготовлено: флаєр
"Подорожуй Черкащиною", флаєр
"Manyfest", туристичну карту "Місце
сили" українською та англійською
мовами з нанесенням нових туристичних
локацій, постери з нанесенням айдентики
"Черкащина - місце сили". А також
здійснено виготовлення сувенірної
продукції з елементами айдентики
(футболки, чашки, наліпки, блокноти,
ручки, олівці, паперові пакети).
З метою промоції туристичного
потенціалу Черкащини під час участі у
фестивалях і виставках, Департаментом
регіонального розвитку ОДА розроблено
новий туристичний буклет "Черкащинамісце сили" з оновленою інформацією про
туристичні локації, які можуть бути
привабливі для потенційного туриста.
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1.16. Маркетингове
забезпечення
розвитку ринку
агропродовольчої
продукції регіону

Черкаська
2021 –
область, Україна 2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.01.2022
індикатор не
визначено

–

–

–

Подавач: Черкаський державний
технологічний університет.
Заходи за проектом у 2021 році не
здійснювались у зв`язку з відсутністю
фінансування. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

–

1.17. Обласний
конкурс якості
продукції (товарів,
робіт, послуг)
"Черкаська якість"

Черкаська
область

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.01.2022
індикатор не
визначено

–

–

–

–
Подавач: ДП "Стандартметрологія"
ДП "Черкасистандартметрологія"
здійснює організаційно-методичне
забезпечення проведення обласного
конкурсу якості продукції (товарів, робіт,
послуг) "Черкаська якість".
Зважаючи на обмеження виставкової
діяльності та проведення масових заходів
в умовах карантину, даний конкурс у
2021 році не проводився.

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

Подавач: Черкаський державний
технологічний університет.
Заходи за проектом у 2021 році не
здійснювались у зв`язку з відсутністю
фінансування. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

Операційна ціль 1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону
1.18. Створення
м. Черкаси та
бізнес-інкубатора з Черкаська
метою формування область
інноваційноосвітнього кластеру
Черкаської області (в
місті Черкаси на базі
ЧДТУ)

–

–

–

–

Станом на –
01.01.2022
індикатор не
визначено

–

–
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1.19. Посилення
розвиткового
потенціалу
представників
бізнесу в
інноваційній
діяльності

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

1.20. Освітньонауковий кластер
Черкаського
державного
технологічного
університету
"Інновація"

Черкаська
область

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Розроблено
ПКД на
створення
наукового
парку

од.

Станом на –
01.01.2022
індикатор не
визначено

1

–

0

–

-1

–

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
06.04.2021 на базі Черкаського
національного університету імені Богдана
Хмельницького відбулась робоча нарада,
в якій взяли участь представники
Департаменту регіонального розвитку
ОДА.
Під час наради було презентовано проект
"Реконструкція будівлі Бізнесінноваційного центру Черкаського
національного університету імені Богдана
Хмельницького для створення на його
базі Черкаського наукового парку
"CheSciPark".
Можливими джерелами фінансування
зазначеного проекту визначено
державний фонд регіонального розвитку,
субвенцію з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій та приватні інвестиції.
На сьогодні університет здійснює
оновлення проекту створення
Черкаського наукового парку
"CheSciPark" та попередню оцінку його
вартості.
05.07.2021 під час зустрічі із заступником
Міністра цифрової трансформації України
з питань євроінтеграції Валерією Іонан та
керівником Програми USAID
"Конкурентоспроможна економіка
України" Девідом Андерсоном було
презентовано концепцію створення
Черкаського наукового парку
"CheSciPark".
Подавач: Черкаський державний
технологічний університет.
Заходи за проектом у 2021 році не
здійснювались у зв`язку з відсутністю
фінансування. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

–

SMART-спеціалізація регіону С. 1.: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування
Операційна ціль С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції
С.1.1 Стимулювання Черкаська
виробництва
область
продукції сільського
господарства та її
первинної переробки
з високою доданою
вартістю

2021 2021 рік
2023 рр.

Кошти
підприємства

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Кількість
забійних цехів
з переробки
тварин, що
діють в області

од.

14

14

-

–
Подавач: Департамент
агропромислового розвитку Черкаської
ОДА.
Наразі в області діють 14 цехів із забою
тварин.
У 2021 році СФГ "Агра" (с. Заліське
Тальнівської територіальної громади
Звенигородського району) введений в дію
цех із забою свиней. Всього використано
1,5 млн грн (власні кошти господарства).
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С.1.2 Розвиток
індустріальних
парків області

Черкаська
область

2022 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Виготовлення
ПКД:
інженерна
підготовка
території
(земельні та
планувальні
роботи),
водопостачанн
я,
водовідведення
, будівництво
огорожі,
підведення та
приєднання
електромереж

од.

5

0

-5

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
Індустріальний парк "Золотоноша"
включено до Реєстру індустріальних
(промислових) парків України (наказ
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 18.05.2017 №724).
Відповідно до попередніх розрахунків у
цінах 2017 року, вартість ПКД на
створення інфраструктури парку складає
3 млн грн, а інженерна підготовка,
земельні та планувальні роботи - 39164,1
тис. грн.
Наразі Черкаська ОДА спільно з
Золотоніською міською радою вивчають
можливості пошуку джерел фінансування
для розробки ПКД та підведення
інженерної інфраструктури до
Індустріального парку "Золотоноша".
Розроблено ТЕО щодо обсягів земляних
та планувальних робіт.
Рішенням Золотоніської міської ради від
19.10.2021 № 13-4/VIII "Про дострокове
припинення договору "Про створення та
функціонування Індустріального парку
"Золотоноша" від 21.12.2019" було
розірвано договір з керуючою компанією
ТОВ "Голд Кепіталбуд". Золотоніською
міською радою було оголошено
повторний конкурс з вибору керуючої
компанії Індустріального парку
"Золотоноша", який відбувся 09.12.2021.
Рішенням Золотоніської міської ради від
22.12.2021 № 16-3/VIII затверджено
Протокол засідання конкурсної комісії та
визначено переможця конкурсу з вибору
керуючої компанії Індустріального парку
"Золотоноша" – Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Iндастрiал
Менеджмент Груп". 30.12.2021 підписано
договір про створення та функціонування
ІП Золотоноша між Золотоніською
міською радою та ТОВ "Індастріал
Менеджмент Груп".
Рішенням Смілянської міської ради від
26.08.2021 № 22-6/VIII затверджена
програма з розробки Концепції
індустріального парку на 2021-2024 роки.
Окрім цього, рішенням Смілянської
міської ради від 28.07.2021 № 20-24/VIII
затверджені заходи зі створення
індустріального парку в місті Сміла, під
розміщення якого генеральним планом
передбачена земельна ділянка площею
49,8 га.
У серпні-жовтні 2021 року організовано
проведення регіонального конкурсу на
визначення найкращих інвестиційних
ділянок в Черкаській області
"Індустріальна ділянка Черкащини. 2021",
що потенційно можуть бути використані
для розміщення індустріальних парків.
Конкурс проведено у партнерстві з
Проектом Міністерства Фондів і
Регіональної Політики Республіки

49,8 га.
У серпні-жовтні 2021 року організовано
проведення регіонального конкурсу на
визначення найкращих інвестиційних
ділянок в Черкаській області
"Індустріальна ділянка Черкащини. 2021",
що потенційно можуть бути використані
для розміщення індустріальних парків.
Конкурс проведено у партнерстві з
Проектом Міністерства Фондів і
Регіональної Політики Республіки
Польща "Підтримка розвитку
підприємництва та
конкурентоспроможності українських
регіонів" та Черкаською АРР. Участь у
конкурсі взяли 12 територіальних громад.
Конкурсна комісія за результатами аудиту
обрала переможця – Шрамківську
територіальну громаду (Золотоніський
район) з інвестиційною ділянкою площею
18,7 га.
Для розширення мережі індустріальних
парків на території області створено
перелік земельних ділянок області, які
відповідають вимогам ст. 8 Закону
України "Про індустріальні парки".
Станом на 31.12.2021 загальна площа
земельних ділянок комунальної та
державної форми власності промислового
призначення становила 221,7 га.
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Операційна ціль С.1.2. Технології просування сільськогосподарської продукції
С.1.3 Органічна
Черкащина

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
підприємств,
що виробляють
органічну
продукцію

од.

16

16

-

–
Подавач: Департамент
агропромислового розвитку Черкаської
ОДА.
За 2021 рік у Департаменті
агропромислового розвитку ОДА
проведені 2 засідання за участю
представників Уманського національного
університету садівництва, ГУ
Держпродспоживслужби, ГО "Органічна
Україна", ТОВ "Органікстандарт". За
підсумками засідань внесені правки до
проекту Програми розвитку органічного
виробництва у Черкаській області до 2025
року. Проведений Регіональний форум
"Органічна Україна 2021. Черкаси", який
відбувся 06.08.2021. Також представники
Департаменту агропромислового
розвитку ОДА, РДА, підприємств взяли
участь 28.09.2021 в онлайн-заході
"Експорт органічної продукції, аналіз та
тенденції" та 30.09.2021 у онлайн-форумі
"Перехід на органічне виробництво:
переваги для українських підприємств
харчової та аграрної продукції".
Наразі в області наявні 16 підприємств,
що виробляють органічну продукцію.
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С.1.4 Підтримка
Черкаська
розвитку
область
сільськогосподарськ
их кооперативів та
сімейних
фермерських
господарств

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
діючих СОК в
області

од.

72

68

-4

–
Подавач: Департамент
агропромислового розвитку Черкаської
ОДА.
У 2021 році проведено 18 індивідуальних
консультацій з керівниками СОК,
фермерських господарств щодо
підвищення ефективності
господарювання, фінансової підтримки з
державного та обласного бюджетів.
Здійснений аналіз ефективності
діяльності кооперативів.
Станом на 01.01.2022 кількість
зареєстрованих кооперативів становить
118, з них діючих 68. За видами
діяльності діючі кооперативи
розподіляються наступним чином: 3
переробні, 6 заготівельно-збутових, 53
багатофункціональних, 6 - інші.
Департаментом агропромислового
розвитку ОДА розроблений проект
програми розвитку сільськогосподарських
кооперативів та сімейних фермерських
господарств до 2025 року.

С.1.5 "Черкаський
Черкаська
гостинець" –
область
запровадження нової
технології збуту
сільськогосподарсько
ї продукції

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Створений
інтернетпортал
"Черкаський
гостинець"

од.

1

0

-1

–
Подавач: Департамент
агропромислового розвитку Черкаської
ОДА.
Заходи за проектом у 2021 році не
здійснювались. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

С.1.6 Розвиток
рибного
господарства
Черкаської області

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Біологічна
меліорація
водних
об`єктів

тис.
екземпляр
ів

1300

0

-1300

–
Подавач: Департамент
агропромислового розвитку Черкаської
ОДА.
Департаментом агропромислового
розвитку ОДА розроблений проект
програми розвитку рибного господарства
на 2021-2026 роки.

С.1.7 Створення
наукового
консультаційного
центру з питань
технології
зберігання,
переробки
плодоовочевої
продукції, якості і
безпеки харчових
продуктів (на базі
кафедри технологій
харчових продуктів
Уманського
національного
університету
садівництва)

Черкаська
область

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

Операційна ціль С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів
–

–

–

Станом на –
01.01.2022
індикатор не
визначено

–

–

–

Подавач: Уманський національний
університет садівництва.
Заходи по проекту у 2021 році не
здійснювались у зв`язку з відсутністю
фінансування. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

–
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SMART-спеціалізація регіону С. 2: Розвиток IT-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій
Операційна ціль С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки
С.2.1 Створення
Черкаська
центрів розвитку
область
креативної економіки
Черкащини

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Розроблена
ПКД на
створення
Центру

од.

1

0

-1

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
Для створення Центру розвитку
креативної економіки Черкащини
розглядається локація - нежитлові
приміщення ДП "Науково-виробничий
комплекс "Фотоприлад".
08.07.2021 підписано меморандум про
взаєморозуміння та співпрацю між ОДА,
Міністерством розвитку громад та
територій України, а також ДК
"Укроборонпром", у власності якого
перебувають вищезазначені нежитлові
приміщення.
Законом України "Про Державний
бюджет України на 2021 рік"
Міністерству розвитку громад та
територій України були передбачені
видатки в сумі 110167 тис. грн на
створення центрів креативної економіки.
З метою отримання коштів ОДА листами
від 09.04.2021 №7945/01/01-56 та від
01.10.2021 №67357/01/01-56 надіслала для
розгляду проект створення Центру
розвитку креативної економіки
Черкащини. Проте протягом 2021 року
Черкаській ОДА кошти із Державного
бюджету на створення Центру розвитку
креативної економіки не виділялися.
Черкаська ОДА протягом 2021 року
отримала від сторін погодження щодо
передачі вищезазначених приміщень.
12.01.2022 прийнято розпорядження
ОДА, яким утворено комісію з питань
приймання-передачі нерухомого
державного майна та затверджено її
склад. 21.01.2022 проведено перше
засідання комісії.
В подальшому планується реконструкція
нерухомого державного майна під
створення Центру розвитку креативної
економіки Черкащини.

2

-

–
Подавач: Черкаська агенція
регіонального розвитку.
Розроблена Програма проведення
обласного конкурсу розвиткових проектів
територіальних громад на період 20212023 роки та положення про Конкурс.

Стратегічна ціль 2. ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані
Операційна ціль 2.1. Висока якість управлінських кадрів
2.1 Щорічний
регіональний
конкурс проектів
місцевого розвитку

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Підготовлені
нормативні
документи
щодо
проведення
конкурсу

од.

2
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2.2 Інформаційнометодологічна
підтримка
територіальних
громад

Територіальні
громади
Черкаської
області

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
заходів з
питань
ефективного
управління
бюджетним
процесом

од.

25

25

-

–
Подавач: Департамент фінансів
Черкаської ОДА.
За 2021 рік Департаментом фінансів ОДА
здійснені 25 системних заходів з питань
ефективного управління бюджетним
процесом.
Щодо забезпечення контролю за
дотриманням бюджетного законодавства:
- у січні – лютому здійснена перевірка
рішень про місцеві бюджети на 2021 рік,
в ході якої надавалися методологічні
роз`яснення щодо застосування
бюджетного законодавства в ході
формування та затвердження місцевих
бюджетів. Відповідні матеріали (в т.ч. і
повідомлення про порушення
законодавства) надіслані місцевим
фінансовим органам;
- у першій декаді квітня здійснений аналіз
дотримання місцевими фінансовими
органами положень частини 2 статті 80
Бюджетного кодексу України щодо
опрацювання звітності Державної
казначейської служби України про
виконання місцевих бюджетів за
встановленими формами;
- у травні-червні здійснено аналіз
дотримання місцевими фінансовими
органами положень статті 28 Бюджетного
кодексу України в частині забезпечення
доступності інформації про бюджет
(рішень про місцеві бюджети, змін до
них, звітів про їх виконання);
- 30.06.2021 проведене вивчення стану
дотримання бюджетного законодавства та
надання методологічної допомоги у
фінансовому відділі Ладижинської
сільської ради з безпосереднім виїздом, за
результатами якої надано рекомендації
щодо забезпечення дотримання
бюджетного законодавства, виправлення
виявлених недоліків та вдосконалення
роботи місцевого фінансового органу;
- 13.07.2021 проведена перевірка
дотримання місцевими фінансовими
органами наказу Міністерства фінансів
України від 12.04.2021 № 207 щодо
своєчасного та якісного наповнення
системи Міністерства фінансів України
ІАС LOGICA показниками затверджених
розписів та змін до розписів місцевих
бюджетів;
- проведені 2 перевірки дотримання вимог
наказу Міністерства фінансів України від
23.06.2021 № 365 стосовно формування
прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024
роки: 21.07.2021 – щодо розробки та
надання головним розпорядникам коштів
місцевих бюджетів орієнтовних
граничних показників видатків місцевого
бюджету та надання кредитів з місцевого
бюджету; 05.08.2021 – щодо надання
головними розпорядниками коштів
пропозицій до прогнозу місцевого
бюджету;
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системи Міністерства фінансів України
ІАС LOGICA показниками затверджених
розписів та змін до розписів місцевих
бюджетів;
- проведені 2 перевірки дотримання вимог
наказу Міністерства фінансів України від
23.06.2021 № 365 стосовно формування
прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024
роки: 21.07.2021 – щодо розробки та
надання головним розпорядникам коштів
місцевих бюджетів орієнтовних
граничних показників видатків місцевого
бюджету та надання кредитів з місцевого
бюджету; 05.08.2021 – щодо надання
головними розпорядниками коштів
пропозицій до прогнозу місцевого
бюджету;
- 20.08.2021 здійснена перевірка
дотримання положень статті 85
Бюджетного кодексу України в частині
планування видатків на виконання
окремих програм;
- 08.09.2021 здійснена перевірка
дотримання виконавчими місцевими
фінансовими органами та виконавчими
органами місцевих рад статті 751
Бюджетного кодексу України щодо
формування, розгляду та схвалення
прогнозів відповідних місцевих бюджетів;
- 20.09.2021 проведена перевірка
дотримання місцевими фінансовим
органами законодавства стосовно
внесення протягом року змін до місцевого
бюджету, забезпечення відповідності
розпису місцевого бюджету встановленим
бюджетним призначенням;
- 02.12.2021 здійснена перевірка
дотримання місцевими фінансовими
органами законодавства стосовно
внесення протягом року окремих змін до
місцевого бюджету в частині
перерозподілу призначень в міжсесійний
період;
- 25.11.2021 на засіданні колегії
Департаменту фінансів ОДА розглянутий
стан дотримання бюджетного
законодавства у місцевих бюджетах
області у 2021 році. За результатами
засідання прийнятий наказ Департаменту
фінансів від 25.11.2021 №21, в якому
визначені подальші завдання учасникам
бюджетного процесу області щодо
забезпечення дотримання законодавства в
бюджетній сфері. Наказ доведений до
виконання місцевим фінансовим органам
області.
- у грудні проведена перевірка
дотримання місцевими фінансовими
органами та місцевими радами
законодавства стосовно схвалення
виконавчими органами місцевих рад
проектів місцевих бюджетів на 2022 рік,
їх розгляду та своєчасного затвердження
місцевими радами.
Щодо надання методологічної допомоги
здійснені:
- 4 заходи в форматі інтерактивних
онлайн-навчань з працівниками місцевих
фінансових органів, головних
розпорядників коштів місцевих бюджетів:
- 19.03.2021 щодо складання плану по
мережі, штатах та контингентах установ,
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проектів місцевих бюджетів на 2022 рік,
їх розгляду та своєчасного затвердження
місцевими радами.
Щодо надання методологічної допомоги
здійснені:
- 4 заходи в форматі інтерактивних
онлайн-навчань з працівниками місцевих
фінансових органів, головних
розпорядників коштів місцевих бюджетів:
- 19.03.2021 щодо складання плану по
мережі, штатах та контингентах установ,
що фінансуються з місцевих бюджетів
Черкаської області на 2021 рік;
- 01.04.2021 - на теми: 1) формування та
виконання місцевих бюджетів в сучасних
умовах та 2) інтеграція з системою
Міністерства фінансів України LOGICA
та інформаційними комплексами
Держказначейства.
- 08.07.2021 - навчання щодо підготовки
прогнозу місцевого бюджету на
середньостроковий період в ІАС LOGICA;
- 05.08.2021 - навчання на тему
"Формування прогнозу місцевого
бюджету та винесення його на розгляд
ради".
- 3 виїзні семінари щодо формування
прогнозу місцевого бюджету на
середньостроковий період (30.07.2021 в
м. Умань, 02.08.2021 в м. Звенигородка,
03.08.2021 в м. Золотоноша) для місцевих
фінансових органів відповідних районів.
З метою взаємодії з працівниками
місцевих фінансових органів створено
телеграм-канали "Фінансисти" та
"Фінансисти - група для обговорень".
Також працівниками Департаменту
фінансів у грудні 2021 року розроблено та
надано місцевим фінансовим органам
допоміжні матеріали:
- зразок рішення виконавчого комітету
місцевої ради щодо розгляду, схвалення
та подання відповідній місцевій раді
проекту рішення про бюджет на плановий
рік;
- інформацію та зразки врахування
положень кожної з визначених Типовою
формою рішення про місцевий бюджет
позицій рішення про місцевий бюджет на
2022 рік;
- сформований зразок текстової частини
рішення про місцевий бюджет на 2022
рік;
- контрольні показники міжбюджетних
трансфертів з державного та обласного
бюджетів, оптимізовані для перевірки
рішень про місцеві бюджети.
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2.3 Проведення
школи з управління
проектами для
управлінців
Черкащини

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

2.4 Придбання
обладнання для
закладів загальної
середньої освіти в
рамках концепції
нової української
школи

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Обласний
бюджет
(субвенція з
місцевого
бюджету на
забезпечення
якісної,
сучасної та
доступної
загальної
середньої
освіти "Нова
українська
школа" за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету),
місцеві
бюджети

47480

47480

54077,7

47480

–

–

Кількість
проведених
навчальнотренінгових
заходів

од.

6

7

1

–
Подавач: Черкаський державний
технологічний університет.
У 2021 році Черкаським офісом з
розвитку місцевого самоврядування
Програми "U-LEAD з Європою" у онлайнрежимі проведені навчально-тренінгові
заходи з наступної тематики:
- підготовка розвиткових проектів (для
Чигиринської територіальної громади
Черкаського району);
- підготовка проектів на конкурс
"Волонтерство в громаді" (для
Жашківської та Чигиринської громад
Черкаської області, Чугуївської громади
Харківської області, Семенівської
громади Полтавської області та
Тростянецької громади Сумської області);
- проектний менеджмент у громадах (для
громад Полтавської та Черкаської
областей).
Департаментом регіонального розвитку
ОДА протягом 2021 року проведено ряд
навчань з проектного менеджменту для
представників органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування області,
зокрема:
- 11.06.2021 - онлайн-навчання для
представників 66 ТГ та 4 РДА;
- 03.08.2021 - виступ на тему: "Проектний
менеджмент в територіальних громадах:
корисні поради та кращі практики" під
час Форуму органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування в м.
Звенигородка;
- 23.09.2021 - онлайн-навчання для
представників 66 ТГ та 4 РДА.
- грудень 2021 року - онлайн-школа
проектного менеджменту для громад
Черкаської області від Черкаської АРР,
участь взяли представники понад 10
громад.

36114

36114

-

–
Подавач: Управління освіти і науки
Черкаської ОДА.
У 2021 році для закладів освіти
Черкаської області в рамках концепції
нової української школи придбано:
- комп'ютерне обладнання (826 од.);
- меблі (13850 од.);
- цифрове/мультимедійне обладнання
(652 од.);
- пристосування (ламінатори, дошки) (447
од.);
- інші види засобів навчання та
обладнання (методична література,
інструменти, інвентар, фізкультурне
обладнаня) (20339 од.).
На дані заходи всього використано 32373
тис. грн з обласного бюджету (субвенція з
місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська школа"
за рахунок відповідної субвенції з

Операційна ціль 2.2. Якісна система освіти
54077,7

47480

Кількість
одиниць
придбаного
обладнання для
закладів освіти

од.

середньої
освіти "Нова
українська
школа" за
рахунок
відповідної
субвенції з
державного
бюджету),
місцеві
бюджети

2.5 Створення
навчальнопрактичних центрів
при закладах
професійної
(професійнотехнічної) освіти
області

од.);
- інші види засобів навчання та
обладнання (методична література,
інструменти, інвентар, фізкультурне
обладнаня) (20339 од.).
На дані заходи всього використано 32373
тис. грн з обласного бюджету (субвенція з
місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська школа"
за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету).
Крім того, за рахунок означеної субвенції
було використано 6757 тис. грн на
проведення супервізії та підвищення
кваліфікації вчителів.
Територіальними громадами та
обласними закладами використано 8350
тис. грн з місцевих бюджетів на
співфінансування означеної субвенції.
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Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Державний
бюджет,
обласний
бюджет, інші
джерела

14821,3

14821,3

15131,6

14821,3

15131,6

14821,3

2.6 Запуск навчально- Черкаська
профорієнтаційної
область
платформи
інформаційних
технологій на базі
Черкаського
державного бізнесколеджу у взаємодії з
Cherkasy IT Cluster

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
створених та
відкритих
навчальнопрактичних
центрів
(починаючи з
2021 року)

од.

2

2

-

–
Подавач: Управління освіти і науки
Черкаської ОДА.
У 2021 році створено 2 навчальнопрактичних центри
сільськогосподарського спрямування на
базі наступних ДНЗ: "Жашківський
аграрно-технологічний професійний
ліцей", "Іркліївський професійний
аграрний ліцей".
Всього використано 14821,3 тис. грн, з
них: державний бюджет - 8376,7 тис. грн,
обласний бюджет - 6062,3 тис. грн, інші
джерела (спецфонд) - 382,3 тис. грн.

Кількість
профорієнтацій
них заходів

од.

15

15

-

Кількість
учнів, що
взяли участь у
проекті ІТ-Kids

осіб

76

76

-

Кількість
студентів, які
залучені до
пілотного
проекту
"Дуальна
освіта в ІТ"

осіб

14

14

-

–
Подавачі: Черкаська агенція
регіонального розвитку, Черкаський
державний бізнес-коледж.
За 2021 рік Черкаський державний бізнесколедж (далі - ЧДБК) проводив
профорієнтаційні заходи в рамках
взаємодії з Cherkasy IT Cluster:
1) відкриті лекції і майстер-класи від ІТфахівців для молоді м. Черкаси і
Черкаської області (15 лекцій і майстеркласів);
2) запущено у тестовому режимі ПЗ
"Турнір професій", яке дозволяє молоді
визначитися з вибором майбутньої
професії (розробники - фахівці ЧДБК).
Сервіс працює через сайт ЧДБК;
3) в рамках співпраці з Cherkasy IT Cluster
викладачі і студенти ЧДБК взяли участь
як волонтери на IT Careеr Day.
4) стартував у вересні проект IT-Kids
спільно з ІТ-кластером м. Черкаси.
Проект розрахований на дітей шкільного
віку (12-15 років).
5) налагоджено партнерські відносини з
ІТ-компанією Triare , запущений пілотний
проект "Дуальна освіта в ІТ" для
студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності
"Інженерія програмного забезпечення".
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2.7 Громадянська
Черкаська
освіта в дії:
область
застосування сервісів
е-демократії

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
матеріалів за
проектом "Я свідомий
громадянин
України", що
завантажені на
сайті КНЗ
"Черкаський
обласний
інститут
післядипломно
ї освіти
педагогічних
працівників"

од.

40

40

-

–
Подавач: Управління освіти і науки
Черкаської ОДА.
В області реалізується інтернет-проект
Ліги старшокласників "Ми - патріоти
Черкащини". Здійснюється діяльність
старшокласників за 6 підпроектами.
Одним з підпроектів є "Я - свідомий
громадянин України". Презентаційні та
методичні матеріали за даним
підпроектом розміщені на сайті
Черкаського обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних
працівників.
Представники Ліги ініціювали
проведення всеукраїнського конкурсу
відеороликів до 30-річчя незалежності
України "Обличчя моєї України.
Черкащина". На ютюб-каналі
Українського державного центру
позашкільної освіти (УДЦПО) були
розміщені 34 відеоролики з усіх регіонів
України. Протягом серпня відбувалось
голосування та перегляд. Відеоролик
"Обличчя моєї України. Канів" став
переможцем. 17.12.2021 проведена
підсумкова конференція Ліги
старшокласників Черкащини, на якій
підбиті підсумки роботи Ліги в Інтернетпроекті "Ми - патріоти Черкащини". У
підпроєкт "Я - свідомий громадянин
України" завантажено 40 матеріалів. І
місце - Ватутінський ліцей І-ІІІ ступенів
№2 Ватутінської міської ради, ІІ місце Канівська гімназія імені Івана Франка
Канівської міської ради, ІІІ місце Соколівоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Тальнівської міської ради.

2.8 Запровадження
Черкаська
сучасних технологій область
у сфері природничої
освіти

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
науковопедагогічних
та методичних
заходів

од.

92

92

-

–
Подавач: Управління освіти і науки
Черкаської ОДА.
За 2021 рік працівниками обласного
центру STEM-освіти розроблено
методичні посібники "Освітні ініціативи
робототехніки", "3D ручка як засіб
формування інженерного мислення у
школярів", "Граючи з LEGO пізнаємо і
розвиваємось!". Проведено 6 навчальних
вебінарів з метою показу основних етапів
та алгоритму участі учнівських команд у
відбірковому фестивалі з робототехніки.
У лютому проведено Черкаський
регіональний фестиваль з робототехніки.
У березні відбувся вебінар "Особливості
формування інформаційно-цифрової
компетентності як пріоритетний напрям
розвитку сучасного педагога".
Методистами лабораторії природничоматематичних дисциплін Черкаського
обласного інституту післядипломної
освіти педагогічних працівників
проведено 28 курсів підвищення
кваліфікації учителів природничоматематичних дисциплін та проведено
навчання 23 груп учителів природничої
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регіональний фестиваль з робототехніки.
У березні відбувся вебінар "Особливості
формування інформаційно-цифрової
компетентності як пріоритетний напрям
розвитку сучасного педагога".
Методистами лабораторії природничоматематичних дисциплін Черкаського
обласного інституту післядипломної
освіти педагогічних працівників
проведено 28 курсів підвищення
кваліфікації учителів природничоматематичних дисциплін та проведено
навчання 23 груп учителів природничої
освітньої галузі згідно з концепцією
НУШ. До року математики було
організовано та проведено 2 майстеркласи для учнів та учителів. Для педагогів
області були проведені такі науковопедагогічні та методичні заходи: 3
інтернет-конференції, 3 майстер-класи, 4
методичних діалоги, працювали 2 творчі
майстерні та 2 методичні студії.
Проведено 4 тренінги: "Створення
власного сайту з метою діджиталізації
освітнього процесу", "Формування і
розвиток екологічної свідомості та
екологічної культури школярів у
контексті сталого розвитку", "Ключові
уміння 21 століття: практики спілкування
та співпраці на уроках фізики і
астрономії", "Ключові уміння 21 століття:
практики спілкування та співпраці на
уроках хімії".
Серед основних моделей реалізації STEMорієнтованого напряму в освіті
педпрацівниками ЗДО області
реалізуються: "Критичне мислення критичне рішення", "Розвиток
інженерного мислення у старших
дошкільників засобами LEGO", "Наукові
забави", "Математична LEGOтехнологія".
З метою впровадження STEM-освіти у
закладах дошкільної освіти на базі КНЗ
"Черкаський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників" та за участі працівників
центру STEM-освіти та відділу
дошкільної освіти протягом 2021 року
активно проводились семінари, тренінги,
вебінари та ін., а саме:
- методична палітра "Математична LEGOтехнологія" (27.04.2021);
- Інтернет-конференція "Навчання основ
медіаграмотності дітей старшого
дошкільного віку" (березень-квітень 2021
року);
- семінар-практикум "Моделі
впровадження STEМ-освіти у закладах
дошкільної освіти" (серпень 2021 року);
- серія тренінгів для учасників змагань
"FLL Discover" (грудень 2021 року);
З метою надання методичної підтримки
працівникам ЗДО протягом 2021 року
надруковано навчально-методичний
посібник "Можливості освітнього та
предметно-просторового середовища
закладу дошкільної освіти для розвитку
самостійності у дітей старшого
дошкільного віку у процесі LEGOконструювання" та статті "Основні
досягнення в реалізації STEM-

- серія тренінгів для учасників змагань
"FLL Discover" (грудень 2021 року);
З метою надання методичної підтримки
працівникам ЗДО протягом 2021 року
надруковано навчально-методичний
посібник "Можливості освітнього та
предметно-просторового середовища
закладу дошкільної освіти для розвитку
самостійності у дітей старшого
дошкільного віку у процесі LEGOконструювання" та статті "Основні
досягнення в реалізації STEMорієнтованого напряму в освіті",
"Особливості розвитку самостійності у
дітей старшого дошкільного віку у
процесі LEGO-конструювання".

24

2.9 Просвітницький Черкаська
проект з
область
впровадження
інновацій в роботі
Університетів ІІІ віку

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

2.10 Library Hub:
Черкаська
сучасний простір у
область, м.
Черкаській обласній Черкаси
бібліотеці для дітей

2021 2021 рік
2023 рр.

Обласний
бюджет

1015,7

1015,7

1015,7

550

1015,7

550

2.11 Організація
Черкаська
навчання медичних область
працівників з питань
діагностики,
лікування та
профілактики гострої
респіраторної
хвороби COVID-19,
спричиненої
коронавірусом SARSCoV-2

2021 рік 2021 рік

Місцеві
бюджети
(здійснюється
в рамках
загального
фінансування
закладів, на
базі яких
проводяться
навчання)

*

*

*

Кількість учнів
Університетів
третього віку

осіб

1540

1540

-

Подавач: Департамент соціального
захисту населення Черкаської ОДА.
На базі 18 установ з надання соціальних
послуг відкрито "Університети третього
віку", в т. ч. 1 у 2021 році. На різних
факультетах у 2021 році навчалися 1540
осіб.

–

Виготовлена
ПКД

од.

1

1

-

–
Подавач: Управління культури та
охорони культурної спадщини
Черкаської ОДА.
ПКД виготовлено у запланований строк
на капітальний ремонт фасаду та на
встановлення індивідуального теплового
пункту.
У 2021 році використано 550 тис. грн на
капітальний ремонт системи опалення із
встановленням індивідуального теплового
пункту в комунальному закладі "Обласна
бібліотека для дітей" Черкаської обласної
ради. Роботи виконані на 90%.

811

811

-

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
На базі Черкаської медичної академії
працює Тимчасовий тренінговий центр
для мобільних бригад щодо правил
організації і техніки проведення щеплень
від гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом (COVID-19),
а також щодо навичок надання
невідкладної допомоги в разі розвитку
післявакцинальних реакцій/ускладнень
(навчання пройшли 705 медичних
працівників закладів ПМД).
Протягом 2021 року на базі Інституту
післядипломної освіти лікарів Черкаської
медичної академії проведено 81 цикл
тематичного удосконалення для лікарів
всіх спеціальностей, з яких на 4 циклах
розглядались питання діагностики,
лікування та профілактики гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Слухачами зазначених циклів стали 106
лікарів закладів охорони здоров’я області.
Також лікарі приймають участь в онлайнсимпозіумах, конференціях, семінарах,
вебінарах, присвячених лікуванню
коронавірусної хвороби COVID-19.

Операційна ціль 2.3. Ефективна система охорони здоров’я
*

*

*

Кількість осіб,
які пройшли
навчання

осіб

лікування та профілактики гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Слухачами зазначених циклів стали 106
лікарів закладів охорони здоров’я області.
Також лікарі приймають участь в онлайнсимпозіумах, конференціях, семінарах,
вебінарах, присвячених лікуванню
коронавірусної хвороби COVID-19.
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2.12 Організація
Черкаська
центру дистанційної область
післядипломної
освіти та
симуляційнотренінгового центру

2021 9 місяців Власні кошти
2023 рр. 2021 року Черкаської
медичної
академії

*

*

*

*

*

*

Кількість
лікарів,
слухачів
відділення
післядипломно
ї освіти,
студентів, що
пройшли
навчання

осіб

4844

4844

-

Подавач: Черкаська медична академія. –
На базі Черкаської медичної академії
працює Інститут післядипломної освіти
лікарів та відділення підвищення
кваліфікації молодших медичних та
фармацевтичних фахівців. У січні вересні 2021 року підвищили
кваліфікацію 4277 осіб, з них 1484 лікарі
та 2793 слухачі відділення
післядипломної освіти (до програм
післядипломного навчання внесені теми з
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф, Covid-19, медична
та соціальна реабілітація). Здобувачі
освіти відпрацьовують уміння та навички
в Центрі симуляційного навчання. У
звітному періоді в Центрі пройшли
навчання 567 студентів (фельдшерів,
спецфельдшерів, парамедиків).
Для забезпечення доступу до
безперервного професійного навчання
лікарів, молодших спеціалістів та
бакалаврів з медичною та
фармацевтичною освітою Черкаської
області, а також покращення матеріальнотехнічної бази відділення післядипломної
освіти та Центру симуляційного
навчання, Черкаською медичною
академією за рахунок коштів від
основного виду діяльності було придбано
необхідне обладнання (системні блоки,
монітори, мультимедійний проектор).
Дані наведені за 9 місяців 2021 року.
Інформація за 2021 рік не надана
виконавцем.

2.13 Інформатизація Черкаська
закладів охорони
область
здоров’я області

2021 2021 рік
2023 рр.

Місцеві
бюджети,
НСЗУ, інші
джерела

*

*

10377,4

7914,5

10377,4

7914,5

Кількість
заходів з
інформатизації,
що здійснені в
закладах
охорони
здоров'я
області

Од.

37

36

-1

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
У 2021 році здійснені заходи з
інформатизації в 36 закладах охорони
здоров'я області.

2.14 Організація та
проведення
міжнародних
спортивних змагань

2021 2021 рік
2023 рр.

Спонсорські
кошти

*

*

*

*

*

*

Кількість
проведених
спортивних
заходів

од.

1

1

-

–
Подавач: Управління у справах сім'ї,
молоді та спорту Черкаської ОДА.
Міжнародний заплив "International Swim
Marafon" відбувся 10.07.2021 в м.Черкаси.
Фінансування здійснювалось за рахунок
спонсорських коштів.

Черкаська
область
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2.15 Дітям
Черкащини – якісне
харчування

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Місцеві
бюджети

70,3

70,3

70,3

70,3

70,3

70,3

Охоплення
учнів всіма
видами
харчування

% від
загальної
кількості
учнів

100

100

-

Подавач: Управління освіти і науки
Черкаської ОДА.
Впроваджено систему НАССР у 94,5%
шкіл області (на початку 2021 року було
85%). Додатково за виділені кошти учні
забезпечуються фруктами, молочними
продуктами, овочами, проводиться
вітамінізація страв.

–

2.16 Придбання та
встановлення
лабораторного
обладнання для
здійснення
досліджень на
COVID-19

Черкаська
область

2021 рік 2021 рік

НСЗУ,
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети, інші
джерела

478,5

478,5

478,5

478,5

478,5

478,5

Кількість
придбаних
комплектів
лабораторного
обладнання

од.

2

2

-

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
У 2021 році КНП "Черкаська центральна
районна лікарня" Червонослобідської
сільської ради та КНП "Жашківська
багатопрофільна лікарня" Жашківської
міської ради придбано за рахунок коштів,
отриманих за договором з Національною
службою здоров`я України, на загальну
суму 478,5 тис. грн комплекти
обладнання для проведення дослідження
методом ІФА.

2.17 Паліативне
відділення на базі
Звенигородського
будинку-інтернату
для інвалідів та
престарілих
Черкаської області

Черкаська
область

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Відкриття
паліативного
відділення

од.

1

0

-1

Подавач: Управління соціального
захисту населення Черкаської ОДА.
Заходи за проектом у 2021 році не
здійснювались. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

2.18 Створення
банку грудного
молока на базі
Черкаського
обласного
перинатального
центру КНП
"Черкаська обласна
лікарня Черкаської
обласної ради" (м.
Черкаси, вул.
Менделєєва, 3)

Дитячі
стаціонари та
пологові
будинки міста
Черкаси та
Черкаської
області

2021 рік –

–

–

–

–

–

–

–

Створено банк
грудного
молока

од.

1

0

-1

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
З метою реалізації даного проекту
здійснюється пошук джерел
фінансування, обмеженість ресурсу
обласного бюджету не дозволяє
забезпечити зазначені заходи.

2.19 Розвиток
Черкаська
2021 –
державного історико- область, Україна 2023 рр.
культурного
заповідника
"Трипільська
культура"

–

–

–

Подавач: Управління культури та
охорони культурної спадщини
Черкаської ОДА.
Проведення робіт перенесено меценатом
на 2022 рік.

–

Операційна ціль 2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії
–

–

–

–

Добудова
вхідної вежі

од.

1

0

-1

Облаштування
кінозалу

од.

1

0

-1

–
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2.20 Капітальний
Черкаська
ремонт будівлі
область
комунального
закладу "Черкаський
обласний
краєзнавчий музей"
Черкаської обласної
ради
2.21 Збереження
об’єктів культурної
спадщини області

2021 –
2023 рр.

Черкаська
2021 2021 рік
область, інші
2023 рр.
регіони України

–

–

–

–

–

–

–

Виготовлена
ПКД

од.

1

1

-

Подавач: Управління культури та
охорони культурної спадщини
Черкаської ОДА.
Виготовлена ПКД в кінці 2020 року.
Проект зареєстрований на платформі
ДФРР для участі у конкурсному відборі
проектів, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів ДФРР у 2022 році.

–

–

–

–

–

–

–

–

Паспортизація
пам`яток та
об`єктів
культурної
спадщини

од.

22

22

-

Кількість
укладених
охоронних
договорів на
пам`ятки та
об`єкти
культурної
спадщини

од.

12

12

-

–
Подавач: Управління культури та
охорони культурної спадщини
черкаської ОДА.
У 2021 році паспортизовано 22 об’єкти:
- пам’ятка архітектури місцевого
значення – Житловий будинок пристава
Табачнікова (м. Черкаси);
- 2 пам’ятки – об’єкти національного
заповідника "Батьківщина Тараса
Шевченка": Хата дяка та Будинок музею
Шевченка;
- пам’ятка археології "Пилипенкова гора";
- 2 пам’ятки архітектури місцевого
значення Державного історикокультурного заповідника (далі - ДІКЗ)
"Стара Умань" (Особняк, готель
"Європа");
- 8 об’єктів культурної спадщини КорсуньШевченківського ДІКЗ;
- 3 щойно виявлені об’єкти культурної
спадщини у м. Черкаси (вул. Байди
Вишневецького, 31, 33, 35);
- Черкаський обласний краєзнавчий
музей;
- Могила цадика Нахмана (1811 рік);
- 3 історичних місця у м. КорсуньШевченківський.
За 2021 рік укладені охоронні договори на
12 об`єктів культурної спадщини:
"Мисливський замок" (м. Тальне),
Будинок Рад (м. Черкаси), Будинок-музей
Т. Шевченка (с. Шевченкове
Звенигородського району), Хата дяка (с.
Шевченкове Звенигородського району),
обласний краєзнавчий музей (щойно
виявлений об`єкт культурної спадщини),
Будинок грабаря Щербини, 3 історичні
місця Корсунь-Шевченківського ДІКЗ, 2
пам`ятки архітектури ДІКЗ "Стара
Умань", Будинок-музей Т. Шевченка в м.
Канів.
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2.22 Співробітництво
територіальних
громад Черкащини
як важливий фактор
регіонального
розвитку

Територіальні
громади
Черкаської
області

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
договорів
співробітництв
а
територіальних
громад по
Черкаській
області, що
зареєстровані
на сайті
Мінрегіону

од.

45

45

-

Кількість
договорів
співробітництв
а
територіальних
громад по
Черкаській
області, не
зареєстрованих
на сайті
Мінрегіону

од.

6

6

-

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
Наразі на сайті Мінрегіону по Черкаській
області зареєстровано 45 договорів
співробітництва територіальних громад (5
з них зареєстровані у 2021 році), а саме:
22 у Черкаському районі, 8 у
Звенигородському, 9 у Золотоніському, 4
в Уманському, а також 1 договір між 23
територіальними громадами Черкаської
області (щодо встановлення систем
відеоспостереження), 1 договір між
Кам'янською (Черкаський район) та
Буцькою (Уманський район)
територіальними громадами щодо
співробітництва у сфері туризму.
Предмети договорів: забезпечення
соціально-економічного, культурного
розвитку територій; якісні дороги;
придбання автобусів для комунального
підприємства; спільне фінансування
(утримання) територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг); придбання техніки та
обладнання для збору та вивезення
відходів; придбання пожежної
автоцистерни; надання адміністративних
послуг; встановлення систем
відеоспостереження; співробітництво у
сфері туризму; позашкільна освіта;
утворення спільного органу управління;
утворення спільних комунальних
підприємств, установ та організацій;
спільне фінансування (утримання)
комунальної установи – надавача
соціальних послуг; спільне фінансування
(утримання) центру первинної медикосанітарної допомоги.
Крім того, за інформацією, наданою
районними державними адміністраціями,
укладені договори, не зареєстровані у
Мінрегіоні:
- співфінансування місцевої пожежної
охорони (Стеблівська та Селищенська
територіальні громади Звенигородського
району);
- первинна медична допомога населенню,
що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги
(Новодмитрівська, Піщанська,
Вознесенська, Гельмязівська громади
Золотоніського району);
- співфінансування КУ "Центр надання
соціальних послуг Новодмитрівської
сільської ради" (Новодмитрівська та
Піщанська територіальні громади
Золотоніського району);
- спільне обслуговування (надання
освітніх послуг дітям з обмеженими
можливостями віком від 2 до 18 років)
(Новодмитрівська, Піщанська,
Вознесенська, Зорівська територіальні
громади Золотоніського району);
- про надання послуг методичного
характеру (співфінансування центру

соціальних послуг Новодмитрівської
сільської ради" (Новодмитрівська та
Піщанська територіальні громади
Золотоніського району);
- спільне обслуговування (надання
освітніх послуг дітям з обмеженими
можливостями віком від 2 до 18 років)
(Новодмитрівська, Піщанська,
Вознесенська, Зорівська територіальні
громади Золотоніського району);
- про надання послуг методичного
характеру (співфінансування центру
професійного розвитку педагогів)
(Новодмитрівська, Піщанська,
Вознесенська, Зорівська територіальні
громади Золотоніського району);
- впровадження елементів "Smart city" в
сільських громадах Черкаської області
(впровадження системи відеонагляду)
(Леськівська, Білозірська, Березняківська,
Червонослобідська територіальні громади
Черкаського району).
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2.23 Соціальні
перевезення
Черкащини

Черкаська
область

2.24 Форум
Черкаська
підтримки
область
громадських
ініціатив Черкащини

2021 –
2023 рр.

–

2021 9 місяців Обласний
2023 рр. 2021 року бюджет

–

–

–

–

–

–

18,1

18,1

60,5

18,1

60,5

18,1

Кількість осіб,
що
скористались
соціальними
перевезеннями

осіб

1000

1163

163

–
Подавач: Департамент соціального
захисту населення Черкаської ОДА.
У 2021 році соціальними перевезеннями в
області скористалися 1163 особи.

Кількість
проведених
форумів

од.

3

1

-2

Подавачі: Департамент регіонального –
розвитку Черкаської ОДА, Управління
комунікацій Черкаської ОДА.
01-02.11.2021 відбувся обласний Форум
інститутів громадянського суспільства
"ГРАНТуємо зміни 7.0" у режимі онлайн.
У Форумі взяли участь понад 250
учасників.
Тема Форуму - соціальний капітал
громад. Під час Форуму за участі спікерів
з міністерств, всеукраїнських інституцій,
а також місцевих професіоналів були
обговорені можливості, які відкриває
сучасний цифровий світ; бренд
Черкаської області; потенціал розвитку
територіальних громад.
Під час першого дня Форуму також
відбувся онлайн-Ярмарок громадських
ініціатив. Активні громадські організації
та ініціативи представили свої
напрацювання. Шляхом онлайнголосування визначено переможців
Ярмарку.
Другий день Форуму був присвячений
міжнародному та українському досвіду
соціального підприємництва.
Наступний Форум "ГРАНТуємо зміни
8.0" запланований на листопад 2022 року.
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2.25 Фестивалі,
спрямовані на
національнопатріотичне
виховання молоді в
області

Черкаська
2021 2021 рік
область та інші 2023 рр.
регіони України

Обласний
бюджет

960,5

960,5

960,5

931,1

960,5

931,1

2.26 Залучення
інвестицій для
будівництва
багатоповерхового
житлового
комплексу та
об’єктів соціальної
та комунальної
сфери для
внутрішньо
переміщених осіб в
м. Канів

Канівська
територіальна
громада,
Черкаська
область

–

–

–

–

–

–

–

2021 2021 рік
2023 рр.

Кількість
проведених
фестивалів

од.

3

3

-

–
Подавач: Управління у справах сім'ї,
молоді та спорту Черкаської ОДА.
02-04.07.2021 проведено фестиваль
"Холодний Яр – фестиваль нескореної
нації". До заходу долучилось близько 19,5
тис. осіб.
20-23.08.2021 - фестиваль спрямований на
патріотичне виховання молоді та
популяризацію краю Тараса Шевченка
"ШеFest". Загальна кількість учасників 12
тис. осіб.
24-26.09.2021 - щорічний мистецький
пленер з популяризації Шевченківського
краю "Тараса пензлі оживають". Участь у
заході взяло 110 осіб.

Кількість
укладених угод

од.

1

0

-1

Подавач: Канівська територіальна
громада.
Здійснюється пошук можливостей щодо
залучення інвестиційних коштів на
будівництво житлового комплексу для
внутрішньо переміщених осіб.

-2

–
Подавач: Черкаське управління
захисних масивів дніпровських
водосховищ.
Станом на 01.01.2022 в області розміщено
8 створів опорної мережі спостережень за
переформуванням берегів
Кременчуцького водосховища, а саме:
- район очисних споруд м. Канів;
- гирло р. Оріхівка;
- Тубільцівська пристань;
- Дніпровська водоочисна станція КП
"Черкасиводоканал";
- с. Червона Слобода (2 створи);
- с. Топилівка;
- с. Боровиця.

Відсутність цільової державної
програми щодо
централізованого, системного
вирішення житлового питання
ВПО.

Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура
Операційна ціль 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля
3.1 Організація
спостережень за
режимом
поверхневих вод у
верховій частині
Кременчуцького
водосховища при
проходженні високих
повеней і паводків

Території на
2021 2021 рік
узбережжі
2023 рр.
Кременчуцького
водосховища в
межах
Золотоніського і
Черкаського
районів

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
створів
опорної мережі
спостережень
за
переформуванн
ям берегів
Кременчуцьког
о водосховища

од.

10

8
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3.2 Раціоналізація
Черкаський
2021 2021 рік
системи моніторингу район Черкаської 2023 рр.
переформування
області
берегів
Кременчуцького
водосховища

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
створів
опорної мережі
спостережень
за
переформуванн
ям берегів
Кременчуцьког
о водосховища

од.

10

8

3.3 Розвиток
Черкаська
регіональної системи область
моніторингу в галузі
охорони
атмосферного
повітря

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проведених
моніторингови
х досліджень
стану
атмосферного
повітря

од.

55788

18031

2021 2021 рік
2023 рр.

-2

–
Подавач: Черкаське управління
захисних масивів дніпрвських
водосховищ.
Станом на 01.01.2022 в області розміщено
8 створів опорної мережі спостережень за
переформуванням берегів
Кременчуцького водосховища, а саме:
- район очисних споруд м. Канів;
- гирло р. Оріхівка;
- Тубільцівська пристань;
- Дніпровська водоочисна станція КП
"Черкасиводоканал";
- с. Червона Слобода (2 створи);
- с. Топилівка;
- с. Боровиця.

-37757 Подавач: Управління екології та
–
природних ресурсів Черкаської ОДА.
Суб`єктом моніторингу стану
атмосферного повітря є Черкаський
обласний центр з гідрометеорології
(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. Протягом 2021
року проаналізовано 18031 пробу повітря
на стаціонарних постах спостережень м.
Черкаси. Щомісячна інформація про
результати спостережень за станом
навколишнього середовища та щотижнева
інформація про середньодобові
концентрації забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі м. Черкаси, для
ознайомлення громадськості,
розміщується на офіційному сайті ОДА в
рубриці "Екологія" та на сторінці
Управління екології та природних
ресурсів ОДА у соціальній мережі
Facebook.
На виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 14.08.2019 № 827
"Деякі питання здійснення державного
моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря" рішенням
Черкаської обласної ради від 10.09.2021
№ 8-26/VIIІ затверджено Програму
державного моніторингу у галузі охорони
атмосферного повітря на 2021 – 2025 роки
для зони "Черкаська".
У звітному році на запит про виділення
коштів з державного бюджету на
придбання та встановлення
автоматизованих постів спостережень за
станом та якістю атмосферного повітря в
області кошти з державного бюджету не
виділялися.
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3.4 Забезпечення
Черкаська
вилучення,
область
утилізації, знищення
та знешкодження
невідомих,
непридатних та
заборонених до
використання
хімічних засобів
захисту рослин
(відходів пестицидів)
та тари від них
спеціалізованими
підприємствами

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

3.5 Впровадження
Черкаська
комплексної системи область
поводження з
твердими
побутовими
відходами з
урахуванням
принципу розподілу
території області на
кластери

2021 2021 рік
2023 рр.

Обласний
бюджет,
місцеві
бюджети

13640,7

13640,7

14524,6

13640,7

14524,6

13640,7

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

тонн

279,1

0

Охоплення
населення
послугами із
роздільного
збирання
твердих
побутових
відходів

%

10

10

-279,1 Подавач: Управління екології та
–
природних ресурсів Черкаської ОДА.
Заходи щодо вилучення, утилізації,
знищення та знешкодження непридатних
або заборонених до використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них
включені до обласної програми охорони
навколишнього природного середовища
на 2021-2027 роки, яка затверджена
рішенням Черкаської обласної ради від
19.02.2021 № 5-23/VIII (зі змінами).
Передбачено фінансування в обсязі
17798,4 тис. грн за рахунок державного
бюджету, 2817 тис. грн за рахунок
місцевих бюджетів, 80 тис. грн за рахунок
коштів суб'єктів господарювання.
У звітному році в обласному та місцевих
бюджетах видатки на забезпечення
екологічно безпечного збирання,
перевезення, зберігання, утилізації,
видалення та знешкодження непридатних
або заборонених до використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них
були відсутні. З огляду на обмежені
можливості місцевих бюджетів
Єрківською селищною радою було подано
запит до Міндовкілля про виділення
коштів з державного бюджету на
знешкодження 240 т відходів пестицидів.
У 2021 році кошти з державного бюджету
не виділялися.

-

Подавач: Управління екології та
природних ресурсів Черкаської ОДА.
У 2021 році для забезпечення екологічно
безпечного поводження з відходами,
придбання спецтехніки та обладнання зі
збору побутових відходів для 20
територіальних громад області за рахунок
коштів обласного та місцевих бюджетів
були заплановані видатки в обсязі 14524,6
тис. грн.
Станом на 01.01.2022 касові видатки
склали 13640,7 тис. грн (зокрема 7548,6
тис. грн з обласного бюджету, 6092,1 тис.
грн з місцевих бюджетів). Придбано 8
одиниць спецтехніки, а також контейнери
для збору побутових відходів для
Тальнівської, Шполянської, Степанецької,
Жашківської, Ліплявської, Паланської,
Матусівської, Балаклеївської,
Дмитрушківської, Ладижинської,
Лисянської, Драбівської, Бабанської,
Катеринопільської, Монастирищенської,
Христинівської, Черкаської,
Чорнобаївської та Шрамківської
територіальних громад.
В рамках виконання Національної
стратегії управління відходами в Україні
до 2030 року та Національного плану
управління відходами, які затверджені
розпорядженнями КМУ від 08.11.2017 №

Відсутність рамкового Закону
України "Про відходи",
прийняття якого передбачено
Національною стратегією
управління відходами до 2030
року, зі встановленими
правовими, організаційними та
економічними засадами
впровадження комплексної
системи поводження з
відходами.

Дмитрушківської, Ладижинської,
Лисянської, Драбівської, Бабанської,
Катеринопільської, Монастирищенської,
Христинівської, Черкаської,
Чорнобаївської та Шрамківської
територіальних громад.
В рамках виконання Національної
стратегії управління відходами в Україні
до 2030 року та Національного плану
управління відходами, які затверджені
розпорядженнями КМУ від 08.11.2017 №
820-р та від 20.02.2019 № 117-р,
розроблено регіональний план управління
відходами у Черкаській області до 2030
року, який в рамках стратегічної
екологічної оцінки пройшов громадське
обговорення та процедуру консультації з
органами виконавчої влади. Листами
ОДА від 25.11.2021 № 27482/01/01-56 та
№ 27483/01/01-56 регіональний план
направлено на погодження до
Міндовкілля та Мінрегіону. Через
відсутність рамкового Закону України
"Про управління відходами" та Порядку
розроблення та затвердження
регіональних планів управління
відходами, проект регіонального плану
вказаними центральними органами
виконавчої влади не погоджено. Станом
на 01.01.2022 рішення про схвалення
нормативно-правових документів, які
регулюють процедуру погодження
регіонального плану, не прийняті на
державному рівні.
За інформацією Золотоніської міської
ради, ТОВ "М&С Світовий проект"
сформовано пропозицію з чітким
визначенням вартості та об'єму робіт для
виготовлення ТЕО для будівництва
заводу перероблення ТПВ (листпропозиція від 27.07.2021 №2021/07/361).
Листом від 01.09.2021 ТОВ "М&С
Світовий проект" підтверджено, що
пропозиція та її вартість залишається
актуальною для виконавчого комітету на
2022 рік.
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3.6 Створення нових, Черкаська
розширення меж
область
існуючих територій
та об’єктів природнозаповідного фонду,
розробка проектів
землеустрою з
організації та
встановлення їх меж

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Створено нові
та розширено
межі існуючих
об`єктів
природнозаповідного
фонду

од.

14

11

-3

–
Подавач: Управління екології та
природних ресурсів Черкаської ОДА.
Протягом 2021 року у Черкаській області
оголошено 9 нових та змінено межі 2
існуючих об'єктів природно-заповідного
фонду. Площу природно-заповідного
фонду збільшено на 117,8 га.
Черкаською обласною державною
адміністрацією листом від 21.12.2021 №
29814/01/01-56 до Черкаської обласної
ради направлено проект рішення з
матеріалами щодо оголошення 2 нових та
зміни меж (розширення) 1 існуючого
об`єкта природно-заповідного фонду, що
дозволить збільшити площу природнозаповідного фонду області на 2,1 га.
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3.7 Розроблення
Регіональної схеми
екологічної мережі
Черкаської області

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

3.8 Проведення
заходів щодо
боротьби з
деградацією земель
та опустелюванням

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Власні кошти 144751,7
державних
**
лісогосподарсь
ких
підприємств;
кошти
водокористувач
ів

–

–

–

–

–

144751,7
**

144751,7
**

144751,7
**

144751,7
**

144751,7
**

Розроблена та
затверджена
Регіональна
схема
екологічної
мережі

од.

1

0

-1

–
Подавач: Управління екології та
природних ресурсів Черкаської ОДА.
Указом Президента України від
23.03.2021 № 111/2021 "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України
від 23.03.2021 "Про виклики та загрози
національній безпеці України в
екологічній сфері та першочергові заходи
щодо їх нейтралізації" місцевим органам
виконавчої влади доручено вжити заходів
щодо розроблення схем формування
екомережі.
Захід щодо розроблення регіональної
схеми формування екомережі включено
до обласної програми охорони
навколишнього природного середовища
на 2021-2027 роки, затвердженої
рішенням Черкаської обласної ради від
19.02.2021 № 5-23/VIIІ. Розроблено
проект текстової частини регіональної
схеми екомережі області.
З метою отримання інформації про
вартість робіт з розроблення графічної
частини регіональної схеми формування
екологічної мережі направлено листи до
відповідних установ. Проводиться збір
цінових пропозицій.

Площа
створених
лісових
культур

га

1030,4

1202,1

171,7

–
Подавач: Управління екології та
природних ресурсів Черкаської ОДА.
У 2021 році в області проводились заходи
з лісовідновлення та лісорозведення.
Загальна площа створених лісових
культур становить 1202,1 га.
У 2021 році повністю відновлено роботу
Чорнявської, Трушівської, Тіньківської
(Черкаський район), Подільської,
Піщанської, Іркліївської та Домантівської
(Золотоніський район) міжгосподарських
зрошувальних систем.
На вимог пункту 5 рішення Ради
національної безпеки і оборони України
від 15.04.2021 "Про заходи державної
регіональної політики на підтримку
децентралізації влади", введеного в дію
Указом Президента України від
29.04.2021 № 180/2021, розпорядженням
ОДА від 30.07.2021 № 402 створено
комісію з інвентаризації водних об’єктів,
лісових ресурсів, об’єктів державної та
комунальної власності, що знаходяться на
території територіальних громад
Черкаської області. Загалом проведено 5
засідань комісії.
ВО „Укрдержліспроект“, що належить до
сфери управління Державного агентства
лісових ресурсів України, здійснив
документальну інвентаризацію лісових
ресурсів. Проведено інвентаризацію 296
489 га лісів області, по яким проведено
лісовпорядкування. Наразі проводиться
робота з територіальними громадами
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Кількість
здійснених
заходів з
відновлення
роботи
міжгосподарсь
ких
зрошувальних
систем

од.

7

7

-

ОДА від 30.07.2021 № 402 створено
комісію з інвентаризації водних об’єктів,
лісових ресурсів, об’єктів державної та
комунальної власності, що знаходяться на
території територіальних громад
Черкаської області. Загалом проведено 5
засідань комісії.
ВО „Укрдержліспроект“, що належить до
сфери управління Державного агентства
лісових ресурсів України, здійснив
документальну інвентаризацію лісових
ресурсів. Проведено інвентаризацію 296
489 га лісів області, по яким проведено
лісовпорядкування. Наразі проводиться
робота з територіальними громадами
щодо виявлення площ лісів, які не
обліковуються, та проведення їх
лісовпорядкування.
Головним управлінням Держгеокадастру
у Черкаській області протягом 2021 року
за рахунок державних коштів проведено
інвентаризацію 11 308 га земель
лісогосподарського призначення, з них: 6
487 га – комунальної власності, 4 821 –
державної власності.
Завершено інвентаризацію водних
об’єктів області. Департаментом
агропромислового розвитку ОДА спільно
з Регіональним офісом водних ресурсів у
Черкаській області сформовано Форму 1
"Інформація щодо площинних водних
об’єктів" (ставки, водосховища, озера,
водойми тощо) та Форму 2 "Інформація
щодо лінійних водних об’єктів" (річки,
струмки). Проведено інвентаризацію 3242
площинних водних об’єктів загальною
площею 90179,7 га та 1110 лінійних
водних об'єктів Черкаської області
протяжністю 6156,6 км по
водогосподарських ділянках.
Розпорядженням ОДА від 09.08.2021 №
414 затверджено проведення
інвентаризації земель державної власності
та надано дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель державної власності
загальною орієнтовною площею 11780 га
за рахунок коштів державного бюджету.
Станом на 01.01.2022 затверджено 45
технічних документацій із землеустрою
земель лісогосподарського призначення
державної форми власності загальною
площею 4821 га.
Спеціалістами Департаменту
агропромислового розвитку ОДА було
проведено роз’яснювальну роботу та
проінформовано райдержадміністрації та
сільгосппідприємства Уманського та
Черкаського районів щодо проведення
робіт у 2021 році по суцільній
агрохімічній паспортизації земель
сільськогосподарського призначення в
господарствах всіх форм власності.
За 2021 рік в області всього проведено
обстеження сільськогосподарських угідь
щодо стану родючості ґрунтів на площі
58,3 тис. га (Черкаська філія ДУ
"Держгрунтохорона").
У 2021 році 4 суб’єкта господарювання,
які використовують меліоровані землі,
отримали державну підтримку для
проведення технологічних операцій у

проінформовано райдержадміністрації та
сільгосппідприємства Уманського та
Черкаського районів щодо проведення
робіт у 2021 році по суцільній
агрохімічній паспортизації земель
сільськогосподарського призначення в
господарствах всіх форм власності.
За 2021 рік в області всього проведено
обстеження сільськогосподарських угідь
щодо стану родючості ґрунтів на площі
58,3 тис. га (Черкаська філія ДУ
"Держгрунтохорона").
У 2021 році 4 суб’єкта господарювання,
які використовують меліоровані землі,
отримали державну підтримку для
проведення технологічних операцій у
зрошуваному землеробстві в сумі 13788,2
тис. грн.
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3.9 Будівництво та
Черкаська
реконструкція
область
очисних споруд для
очищення стічних та
зливових вод на
території області

2021 2021 рік
2023 рр.

Субвенція з
11810,2
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
реалізацію
інфраструктурн
их проектів та
розвиток
об’єктів
соціальнокультурної
сфери,
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети

11810,2

42905,7

13409,2

42905,7

13409,2

Кількість
об'єктів, які
збудовано, або
на яких
проведено
реконструкцію

од.

13

9

-4

–
Подавач: Управління екології та
природних ресурсів Черкаської ОДА.
У 2021 році відповідно до рішення
обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VII
"Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі
змінами) на покращення роботи
каналізаційних мереж за рахунок
субвенції з обласного бюджету було
передбачено: для Канівської
територіальної громади - 751,3 тис. грн,
для Катеринопільської - 172 тис. грн, для
Маньківської - 1591,9 тис. грн. Станом на
01.01.2022 видатки склали: у Канівській
територіальній громаді - 727,5 тис. грн, у
Катеринопільській - 172 тис. грн, у
Маньківській - 897,9 тис. грн.
Крім того, у 2021 році за рахунок
обласного природоохоронного фонду
було передбачено кошти в сумі 110,8 тис.
грн на проект та експертний звіт по
очисних спорудах м. Ватутіне, на
експертний звіт по очисних спорудах м.
Сміла та погашення кредиторської
заборгованості по очисних спорудах
Шполянської ЦРЛ (проплачено 0,1 тис.
грн); за рахунок коштів обласного
бюджету та обласного
природоохоронного фонду було
передбачено 1600 тис. грн на виконання
робіт по очисних спорудах смт Чорнобай
(у звітному періоді використано 1598,9
тис. грн).
За рахунок місцевих бюджетів на
покращення стану каналізаційних мереж
та очисних споруд передбачалося
фінансування на загальну суму 2429,7
тис. грн у Ватутінській, Золотоніській,
Паланській, Маньківській, Канівській,
Катеринопільській, Смілянській,
Звенигородській територіальних
громадах. Касові видатки склали 982,9
тис. грн на заходи з реконструкції
каналізаційної насосної станції в смт
Маньківка, м. Звенигородка,
реконструкцію колектора самоплинного у
м. Канів, придбання насосного і
технологічного обладнання для
Ватутінської, Золотоніської та
Катеринопільської ТГ, виготовлення ПКД
на нові очисні споруди (м. Звенигородка).
За рахунок субвенції з державного

природоохоронного фонду було
передбачено 1600 тис. грн на виконання
робіт по очисних спорудах смт Чорнобай
(у звітному періоді використано 1598,9
тис. грн).
За рахунок місцевих бюджетів на
покращення стану каналізаційних мереж
та очисних споруд передбачалося
фінансування на загальну суму 2429,7
тис. грн у Ватутінській, Золотоніській,
Паланській, Маньківській, Канівській,
Катеринопільській, Смілянській,
Звенигородській територіальних
громадах. Касові видатки склали 982,9
тис. грн на заходи з реконструкції
каналізаційної насосної станції в смт
Маньківка, м. Звенигородка,
реконструкцію колектора самоплинного у
м. Канів, придбання насосного і
технологічного обладнання для
Ватутінської, Золотоніської та
Катеринопільської ТГ, виготовлення ПКД
на нові очисні споруди (м. Звенигородка).
За рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію інфраструктурних проектів та
розвиток об’єктів соціально-культурної
сфери у 2021 році було заплановано
фінансування в обсязі 35000 тис. грн на
реалізацію заходу з реконструкції
самоплинного та напірного колекторів
водовідведення в м. Золотоноша. Касові
видатки станом на 01.12.2021 склали
9029,9 тис. грн.
У 2021 році Чигиринською міською
радою було прийнято рішення від
26.03.2021 № 315-7/VII про надання
дозволу на виготовлення ПКД по проекту
"Реконструкція очисних споруд по вулиці
Михайла Сікорського, 2А в м. Чигирин
Черкаського району Черкаської області"
(з місцевого бюджету було виділено
кошти в сумі 1250 тис. грн). Виконавчим
комітетом завершена тендерна процедура
та укладено договір з ТОВ "ПБКВОДПРОЕКТ". Роботи по об'єкту не
розпочаті.
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3.10 Відновлення і
Черкаська
підтримання
область
сприятливого
гідрологічного
режиму та
санітарного стану
малих та середніх
річок на території
Черкаської області (в
тому числі розробка
проектнокошторисної
документації)

2021 2021 рік
2023 рр.

Обласний
бюджет,
місцеві
бюджети

14021

14021

17373

14021

17373

14021

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

од.

18

9

-9

–
Подавач: Управління екології та
природних ресурсів Черкаської ОДА.
У 2021 році відповідно до рішення
Черкаської обласної ради від 24.12.2020
№ 4-8/VII "Про обласний бюджет на 2021
рік" (зі змінами) на фінансування заходів
з відновлення та підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану водних об'єктів області
за рахунок субвенції з обласного бюджету
було передбачено 6298,2 тис. грн для
Тальнівської, Уманської,
Дмитрушківської, Мошнівської,
Новодмитрівської територіальних громад.
Станом на 01.01.2022 касові видатки
склали 5893 тис. грн.
За рахунок власних коштів місцевих
бюджетів були заплановані видатки на
загальну суму 11074,8 тис. грн у
Канівській, Уманській, Черкаській,
Шевченківській, Паланській, Бобрицькій,
Маньківській, Мліївській, Кам'янській,
Тальнівській, Дмитрушківській,
Мошнівській, Новодмитрівській,

Новодмитрівської територіальних громад.
Станом на 01.01.2022 касові видатки
склали 5893 тис. грн.
За рахунок власних коштів місцевих
бюджетів були заплановані видатки на
загальну суму 11074,8 тис. грн у
Канівській, Уманській, Черкаській,
Шевченківській, Паланській, Бобрицькій,
Маньківській, Мліївській, Кам'янській,
Тальнівській, Дмитрушківській,
Мошнівській, Новодмитрівській,
Смілянській, Чорнобаївській
територіальних громадах. Касові видатки
склали 8128 тис. грн на заходи щодо
відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного
стану річки Уманка (м. Умань),
відновлення та підтримання сприятливого
санітарного стану річки Дніпро (м.
Черкаси), річки Тясмин (Кам'янська ТГ),
річки Тальянка (Тальнівська ТГ), річки
Герасимівка (с. Косенівка, Уманський
район), річки Поділ (Новодмитрівська
ТГ), річки Ірклій (смт Чорнобай),
капітальний ремонт гідроспоруди (смт
Чорнобай), реконструкцію гідротехнічних
споруд (Паланська ТГ).
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3.11 Заходи щодо
винесення меж
водоохоронних зон
(прибережних
захисних смуг) річок
суббасейну річки
Тясмин Черкаської
області

Територія
2021 –
суббасейну річки 2023 рр.
Тясмин
Черкаської
області

–

–

–

–

–

–

–

Встановлено
прибережні
захисні смуги

га

5775

0

-5775

–
Подавач: Управління екології та
природних ресурсів Черкаської ОДА.
Регіональним офісом водних ресурсів у
Черкаській області був направлений запит
до Держводагентства України від
12.02.2021 №270/01/10/23-21 щодо
виділення коштів на фінансування робіт з
розробки документації по встановленню
меж водоохоронних зон, прибережних
захисних смуг водних об`єктів, а також
винесення їх в натуру. Проте
Держводагентством було повідомлено,
що у зв`язку з обмеженим фінансуванням
відсутня можливість виділення коштів на
виконання даних заходів.
На виконання доручення Державного
агентства водних ресурсів України від
15.06.2021 № 3624/4/10/11-21 про подання
пропозицій щодо потреби у коштах на
2022-2024 роки за КПКВК 2707070
"Захист від шкідливої дії вод сільських
населених пунктів та
сільськогосподарських угідь, в тому числі
в басейні р. Тиса у Закарпатській області"
Офісом було подано пропозиції
Держводагентству щодо виділення коштів
в обсязі 65 млн грн на заходи з
розроблення та затвердження проектів
землеустрою щодо встановлення меж
прибережних захисних смуг водних
об’єктів Черкаської області (крім
Кременчуцького та Канівського
водосховищ), а також винесення їх в
натуру (на місцевості).
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Операційна ціль 3.2. Безпека населення та територій
3.12 Створення
Черкаська
регіонального центру область
управління в
надзвичайних
ситуаціях

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Створений
оперативнокоординаційни
й центр
управління в
надзвичайних
ситуаціях на
базі Головного
Управління
ДСНС у
Черкаській
області

од.

1

0

-1

Подавач: Управління ДСНС України у –
Черкаській області.
На даному етапі на базі Головного
Управління ДСНС у Черкаській області
забезпечено функціонування основних
робочих приміщень оперативнокоординаційного центру та організовано
роботу в цілодобовому режимі чергових
змін. Робочі приміщення забезпечено
телекомунікаційною системою, засобами
зв’язку та комп’ютерною технікою, які
необхідні для виконання першочергових
завдань.

3.13 Встановлення
сучасних та ремонт
наявних джерел
зовнішнього
протипожежного
водопостачання

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Встановлені
сучасні
пожежні
гідранти

од.

10

0

-10

Здійснений
ремонт
наявних
джерел
зовнішнього
протипожежно
го
водопостачанн
я

од.

546

29

-517

Подавач: Управління ДСНС України у –
Черкаській області.
Головним управлінням ДСНС у
Черкаській області та його підрозділами
на місцях з початку 2021 року проведено
комплекс заходів, спрямованих на
поліпшення стану джерел
протипожежного водопостачання. У 2021
році до програми "Громадський бюджет
міста Черкаси 2021" було подано проект
встановлення пожежних гідрантів, який
став переможцем даної програми. Надалі
протягом 2022 року планується
встановлення в м. Черкаси десяти
сучасних наземних пожежних гідрантів,
орієнтовна вартість проекту становить
1700 тис. гривень. На даний час в м.
Черкаси встановлено 5 наземних
пожежних гідрантів.
У 2021 році відремонтовано 29 наявних
джерел зовнішнього протипожежного
водопостачання.

Регіональний
центр безпеки
на водних
об’єктах

од.

1

0

-1

3.14 Створення
Центру забезпечення
безпеки на водних
об’єктах Черкаської
області

Черкаська
область

Територіальні
громади
Черкаської
області

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Подавач: Управління ДСНС України у –
Черкаській області.
В складі оперативно-координаційного
центру Головного управління ДСНС
України у Черкаській області
організовано функціонування
моніторингової групи за подіями на
водних об’єктах. Також на основі
спільних інструкцій та наказів
здійснюється взаємодія з комунальною
водолазно-рятувальною службою
Черкаської обласної ради, Черкаською
міською комунальною аварійнорятувальною службою, річковою
інформаційною службою України, ротою
з обслуговування водних об’єктів
Управління патрульної поліції в області,
Державною екологічною інспекцією,
Управлінням цивільного захисту ОДА,
ПрАТ "Черкаський річковий порт",
Громадською спортивною організацією
"Черкаський крейсерський яхтовий клуб
"Парус".
З метою підвищення рівня реагування на
надзвичайні ситуації та події в акваторії

з обслуговування водних об’єктів
Управління патрульної поліції в області,
Державною екологічною інспекцією,
Управлінням цивільного захисту ОДА,
ПрАТ "Черкаський річковий порт",
Громадською спортивною організацією
"Черкаський крейсерський яхтовий клуб
"Парус".
З метою підвищення рівня реагування на
надзвичайні ситуації та події в акваторії
р. Дніпро та оперативного інформування
рятувальних служб щодо подій на воді,
між ГУ ДСНС та ГСО "Черкаський
крейсерський яхтовий клуб "Парус", а
також із Комунальним позашкільним
навчальним закладом м. Черкаси “Клуб
юних моряків з флотілією” укладено
меморандуми про співпрацю.
Фахівцями зв’язку та телекомунікації ГУ
ДСНС побудовано додаткову систему
радіозв’язку на базі обладнання
ретранслятора Yeasy FT-8900R, яку
встановлено в м. Черкаси за адресою: бул.
Шевченка, 241. Система призначена для
використання обладнання радіозв’язку як
ретранслятора з метою забезпечення
оперативного інформування у
встановленому порядку між оперативнокоординаційним центром ГУ ДСНС та
екіпажами суден, які знаходяться у
акваторії річки Дніпро, в межах
Черкаської області.
Також у с. Кедина Гора на лівому березі
Дніпра встановлено спеціальний модуль
для розміщення відділення пошукових
водолазно-рятувальних робіт, обладнаний
усім необхідним спорядженням для
виконання робіт з пошуку та порятунку
людей на воді.
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3.15 Забезпечення
підрозділів області
автодрабинами
висотою підйому 50
м

Черкаська
область

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
транспортних
засобів

од.

2

0

-2

Подавач: Управління ДСНС України у –
Черкаській області.
Питання забезпечення підрозділів області
автодрабинами висотою підйому 50 м
було подано до розробленої Головним
управлінням ДСНС у Черкаській області
Комплексної програми забезпечення
техногенної та пожежної безпеки на
території області, вжиття заходів щодо
ліквідації наслідків можливих
надзвичайних ситуацій та подій на 20212023 роки. Проте на даний момент через
відсутність фінансування даний розділ не
було включено до Комплексної програми.
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3.16 Створення
Центрів безпеки в
територіальних
громадах Черкаської
області

Територіальні
громади
Черкаської
області

3.17 Забезпечення
Черкаська
Аварійнообласть
рятувального загону
спеціального
призначення майном
для забезпечення
протирадіаційної,
хімічної та
біологічної безпеки
населення Черкаської
області

2021 2021 рік
2023 рр.

Місцеві
бюджети

56

56

296

56

296

56

Кількість
створених
Центрів
безпеки у
територіальних
громадах
області

од.

7

3

-4

Подавач: Управління ДСНС України у –
Черкаській області.
Наразі в області існує 3 Центри безпеки
громадян: с. Руська Поляна
Руськополянської територіальної
громади, с. Баландине Кам'янської
територіальної громади (Черкаський
район) та с. Шевченкове Шевченківської
територіальної громади (Звенигородський
район) (відкриття останнього відбулось
10.12.2021). Проте наразі у Центрі
безпеки с. Баландине знаходиться лише
підрозділ місцевої пожежної охорони у
зв'язку з тим, що для поліцейського
підрозділу було надано інше приміщення.
Розроблення проектно-кошторисної
документації по Центрам безпеки:
- с. Благодатне Золотоніського району
(розроблена ПКД, проведена фінансова
експертиза; використано 56 тис. грн з
місцевого бюджету);
- с. Мошни Черкаського району (ТОВ
"ПБК-ВОДПРОЕКТ" проводиться
розроблення проектно-кошторисної
документації, з місцевого бюджету було
виділено 240 тис. грн);
Також виготовлено проектно-кошторисну
документацію по проекту створення
Центру безпеки громадян у с. Білозір’я
Черкаського району, який зареєстрований
на платформі ДФРР для участі у
конкурсному відборі проектів, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР
у 2022 році (роки реалізації проекту 20222023).
Рішенням Шрамківської сільської ради
від 18.06.2021 № 8-102/VІІІ затверджено
Програму створення та функціонування
Центру безпеки громадян в Шрамківській
територіальній громаді на 2021-2023
роки.

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
наявного
обладнання
радіаційного,
біологічного та
хімічного
захисту

од.

354

11

-343

Подавач: Управління ДСНС України у –
Черкаській області.
Питання забезпечення майном для
здійснення заходів із протирадіаційної,
хімічної та біологічної безпеки населення
було подано до розробленої Головним
управлінням ДСНС у Черкаській області
Комплексної програми забезпечення
техногенної та пожежної безпеки на
території області, вжиття заходів щодо
ліквідації наслідків можливих
надзвичайних ситуацій та подій на 2021 –
2023 роки. Проте через відсутність
фінансування даний розділ не було
включено до Комплексної програми.
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3.18 Запобігання
руйнування
Тясминської дамби
шляхом будівництва
ділянки автодороги з
влаштуванням
мостового переходу
через р. Тясмин

26 населених
пунктів
Черкаської
області

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Виготовлене
ТЕО

од

1

0

-1

Подавач: Чигиринська територіальна –
громада.
Службою автомобільних доріг у
Черкаській області проведено процедуру
закупівлі послуг та укладено договір по
розробці ТЕО на будівництво мостового
переходу через р. Тясмин на км 154+900
автомобільної дороги Р-10 /Р-09/ –
Черкаси – Чигирин – Кременчук. Вартість
розроблення ТЕО на будівництво
мостового переходу через р. Тясмин –
4,38 млн грн. Орієнтовна вартість
будівництва мостового переходу через р.
Тясмин – 1,38 млрд грн.

3.19 Запровадження
системи "Безпечне
місто" в Черкаській
області

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Обласний
бюджет,
місцевий
бюджет

*

*

6509,7

6337

6509,7

6337

Встановлення
та
інтегрування
відеокамер

од.

275

275

-

–
Подавачі: Управління запобігання та
виявлення корупції і взаємодії з
правоохоронними органами Черкаської
ОДА, Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
Рішенням Черкаської обласної ради від
04.06.2021 №7-14/VIII затверджено
Положення про інтегровану
загальнообласну систему
відеоспостереження та відеоаналітики
"Безпечна Черкащина". 30.06.2021,
відповідно до даного Положення,
затверджено Порядок використання та
функціонування системи
відеоспостереження та відеоаналітики
"Безпечна Черкащина". Наразі до цієї
системи інтегровано 275 камер вуличного
відеоспостереження, з яких 50 - з
можливістю розпізнавання номерних
знаків транспортних засобів та 225 оглядові.
В адміністративному приміщенні
Головного управління Національної
поліції в Черкаській області проведено
ремонтні роботи з побудови сучасної
моніторингової зали (ситуаційної
кімнати) Ситуаційного центру ГУНП з
Cloud-платформою збору, накопичення та
обробки інформації; у квітні організовано
її презентацію для ЗМІ, представників
органів влади, громадськості. На
проведення ремонтних робіт використано
6337 тис. грн з обласного та міського
бюджетів (співфінансування 50/50).
Триває налаштування комплексної
системи відеонагляду, а також інтеграція
в єдину систему відеонагляду та
відеоаналітики камер
відеоспостереження, вже встановлених у
м. Черкаси та в інших населених пунктах
регіону.
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3.20 Побудова
телекомунікаційної
мережі спеціального
призначення в
районних підрозділах
області зі створенням
комплексної системи
захисту інформації та
придбанням сучасної
компʼютерної та
периферійної техніки

Територіальні
громади
Черкаської
області

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Побудовані
телекомунікаці
йні мережі
спеціального
призначення
в
районних
підрозділах
області

од.

4

0

-4

Подавач: Управління ДСНС України у –
Черкаській області.
З урахуванням реструктуризації
підрозділів Головного управління ДСНС
України у Черкаській області змінено
пріоритети по визначеним районам
області.
Проводяться дослідження можливості
побудови телекомунікаційної мережі
спеціального призначення в Уманському,
Звенигородському, Золотоніському
районах. Заплановано поетапне укладання
угод, проведення замовлень і отримання
від АТ "Укртелеком" технічних умов на
прокладання волоконно-оптичних ліній
зв’язку.

3.21 Встановлення
систем пожежної
безпеки у закладах
освіти області

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Державний
бюджет,
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети

10506,5

10506,5

16752,2

10196,5

16752,2

10196,5

Кількість
здійснених
заходів із
встановлення
систем
пожежної
безпеки у
закладах освіти
області

од.

68

67

-1

–
Подавач: Управління освіти і науки
Черкаської ОДА, Територіальні
громади Черкаської ОДА.
За інформацією, наданою районними
державними адміністраціями, у 2021 році
здійснені заходи із встановлення систем
пожежної безпеки у закладах освіти:
- у Ладижинській територіальній громаді
Уманського району (2 заходи);
- у Дмитрушківській територіальній
громаді Уманського району;
- у Жашківській територіальній громаді
Уманського району;
- у Паланській територіальній громаді
Уманського району (2 заходи);
- у Маньківській територіальній громаді
Уманського району (2 заходи);
- у Березняківській територіальній
громаді Черкаського району (3 заходи);
- у Білозірській територіальній громаді
Черкаського району (4 заходи);
- у Будищенській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Канівській територіальній громаді
Черкаського району (3 заходи);
- у Леськівській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Михайлівській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Мліївській територіальній громаді
Черкаського району (2 заходи);
- у Мошнівській територіальній громаді
Черкаського району (12 заходів);
- у Набутівській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Сагунівській територіальній громаді
Черкаського району (2 заходи);
- у Кам'янській територіальній громаді
Черкаського району (4 заходи);
- у Степанківській територіальній громаді
Черкаського району (5 заходів);
- у Червонослобідській територіальній
громаді Черкаського району;
- у Шрамківській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Матусівській територіальній громаді
Звенигородського району (2 заходи).
Крім того, за інформацією Управління

- у Михайлівській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Мліївській територіальній громаді
Черкаського району (2 заходи);
- у Мошнівській територіальній громаді
Черкаського району (12 заходів);
- у Набутівській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Сагунівській територіальній громаді
Черкаського району (2 заходи);
- у Кам'янській територіальній громаді
Черкаського району (4 заходи);
- у Степанківській територіальній громаді
Черкаського району (5 заходів);
- у Червонослобідській територіальній
громаді Черкаського району;
- у Шрамківській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Матусівській територіальній громаді
Звенигородського району (2 заходи).
Крім того, за інформацією Управління
освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснено
заходи із встановлення системи пожежної
безпеки за 16 об'єктами у 12 закладах
освіти.
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Операційна ціль 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури
3.22 Будівництво
спеціально
облаштованих місць
для розташування
стаціонарних або
пересувних пунктів
габаритно-вагового
контролю

Черкаська
область та
суміжні з нею
області України

2021 2021 рік
2023 рр.

3.23 Відновлення
роботи КП
"Аеропорт Черкаси
Черкаської обласної
ради"

Черкаська
2021 2021 рік
область, а також 2023 рр.
інші регіони
України та інші
держави, з якими
буде відновлено
повітряне
сполучення

Державний
бюджет

–

–

4448,7

4448,7

4448,7

4448,7

Кількість
облаштованих
місць для
розташування
стаціонарних
або пересувних
пунктів
габаритновагового
контролю
(починаючи з
2021 року)

од.

3

1

-2

Подавач: Служба автомобільних доріг у –
Черкаській області.
У 2021 році влаштовано майданчик
габаритно-вагового контролю на
автодорозі Н-08 Бориспіль - Дніпро Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь км 103+200 (ліворуч)
(перехідний об'єкт 2020 року).

Бюджет
розвитку
обласного
бюджету,
державний
фонд
регіонального
розвитку

900

900

7918

5495,5

7918

5495,5

Реконструкція
об`єктів на
території
аеропорту
(периметрове
огородження,
каналізаційні
мережі,
світлосигнальн
е обладнання,
будівля
аеровокзалу з
елементами
благоустрою
на
приаеровокзал
ьній території)

од.

4

0

-4

Подавач: Департамент інфраструктури –
та житлово-комунального господарства
Черкаської ОДА.
У 2021 році на завершення робіт з
капітального ремонту штучної злітнопосадкової смуги було передбачено
3105,998 тис. грн за рахунок коштів
бюджету розвитку обласного бюджету, на
погашення кредиторської заборгованості
передбачено 3911,97 тис. грн за рахунок
коштів державного фонду регіонального
розвитку.
Також з обласного бюджету було
передбачено кошти на коригування
проектно-кошторисної документації з
реконструкції периметрового
огородження (200 тис. грн) та
реконструкції світлосигнального
обладнання (700 тис. грн).
У 2021 році використано 5495,5 тис. грн,
з них: на роботи з капітального ремонту
штучної злітно-посадкової смуги - 1583,5
тис. грн з обласного бюджету (роботи
завершено, отримано сертифікат);
погашення кредиторської заборгованості 3911,97 тис. грн за рахунок коштів ДФРР.
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3.24 Реконструкція
військового
аеродрому в м.
Умань та
будівництво
сучасного
міжнародного
аеропорту спільного
використання
повітряними суднами
цивільної та
військової авіації

Черкаська
2021 2021 рік
область, м.
2023 рр.
Умань, частково
Київська,
Вінницька,
Кіровоградська
області

3.25 Покращення
Черкаська
стану територіальних область
автомобільних доріг
загального
користування
державного значення
та автомобільних
доріг загального
користування
місцевого значення

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

Субвенція на
1635003,5
фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції,
ремонту і
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування
місцевого
значення,
вулиць і доріг
комунальної
власності у
населених
пунктах,
державний
бюджет

–

–

–

1635003,5 1172457,3 1000932

Капітальний
ремонт
об`єктів на
території
аеропорту
(покриття
руліжної
доріжки,
покриття
перону)

од.

2

0

-2

Також з обласного бюджету було
передбачено кошти на коригування
проектно-кошторисної документації з
реконструкції периметрового
огородження (200 тис. грн) та
реконструкції світлосигнального
обладнання (700 тис. грн).
У 2021 році використано 5495,5 тис. грн,
з них: на роботи з капітального ремонту
штучної злітно-посадкової смуги - 1583,5
тис. грн з обласного бюджету (роботи
завершено, отримано сертифікат);
погашення кредиторської заборгованості 3911,97 тис. грн за рахунок коштів ДФРР.

–

–

Реконструйова
но аеродром та
збудовано
аеропорт

од.

2

0

-2

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
У рамках проекту заплановано:
- будівництво цивільного сектору з
пасажирським терміналом;
- реконструкцію злітно-посадкової смуги;
- приведення загальної інфраструктури до
міжнародних норм.
Орієнтовна вартість проекту - близько 80
млн євро.
Проектна ідея буде реалізована у рамках
механізму державно-приватного
партнерства.
Проект є частиною концепції
перетворення м. Умань у міжнародний
полікультурний і туристичний центр.
02.09.2021 відбулась зустріч голови
Черкаської ОДА О. Скічка з потенційним
інвестором, який зацікавлений в реалізації
проектної ідеї на умовах державноприватного партнерства.
У грудні 2021 року між Черкаською ОДА,
Міністерством оборони України та ТОВ
"Умань – Раббі Нахман Інтернешнл
Еірпорт ЛЛС" підписано Меморандум
щодо реалізації даного проекту.
Наразі потенційний інвестор із США
готує пропозицію про здійснення
державно-приватного партнерства з
техніко-економічним обґрунтуванням.

1172457

1000932

Протяжність
відремонтован
их
територіальних
автомобільних
доріг
загального
користування
державного
значення

км

52,6

17

-35,6

–
Подавачі: Департамент будівництва
Черкаської ОДА, Служба
автомобільних доріг уЧеркаській
області.
Стосовно територіальних автомобільних
доріг загального користування
державного значення, у 2021 році
завершено об`єкти: "Поточний середній
ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М03/-Драбів - Золотоноша км 8+000 - км
14+000" (перехідний об`єкт 2020 року);
"Поточний середній ремонт автомобільної
дороги Т-02-02 Могилів-Подільський Ямпіль - Бершадь - Умань (окремими
ділянками)".
Також здійснювались роботи за
об`єктами: "Капітальний ремонт
автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ Драбів - Золотоноша (км 0+000 - км
8+000)", "Поточний середній ремонт
автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ Драбів - Золотоноша км 14+000 - км

користування
місцевого значення

3.26 Розвиток
Черкаська
цифрового
область
інформаційного
простору Черкаської
області

доріг
загального
користування
місцевого
значення,
вулиць і доріг
комунальної
власності у
населених
пунктах,
державний
бюджет

2021 2021 рік
2023 рр.

Субвенція з
3778
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
реалізацію
заходів,
спрямованих на
підвищення
доступності
широкосмугово
го доступу до
Інтернету в
сільській
місцевості
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3778

6988

2185,3

6988

2185,3

ремонт автомобільної дороги Т-24-09 /М03/-Драбів - Золотоноша км 8+000 - км
14+000" (перехідний об`єкт 2020 року);
"Поточний середній ремонт автомобільної
дороги Т-02-02 Могилів-Подільський Ямпіль - Бершадь - Умань (окремими
ділянками)".
Також здійснювались роботи за
4,5
об`єктами: "Капітальний ремонт
автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ Драбів - Золотоноша (км 0+000 - км
8+000)", "Поточний середній ремонт
автомобільної дороги Т-24-09 /М-03/ Драбів - Золотоноша км 14+000 - км
24+000". Роботи планується завершити у
2022 році.
Проведено закупівлю послуг за об`єктом
"Поточний середній ремонт автомобільної
43081,5 дороги Т-24-04 Канів - Ліпляве Прохорівка - Домантове - /Н-08/ км
30+800 - км 46+060".
Проводиться закупівля послуг за об'єктом
"Поточний середній ремонт автомобільної
дороги Т-24-03 Орадівка - Христинівка Жашків - Корсунь-Шевченківський Мошни" (км 54+900 - км 57+300)";
За 15 об'єктами розроблено проектнокошторисну документацію (перехідні
об`єкти). За 3 об`єктами розробляється
проектно-кошторисна документація
(перехідні об`єкти).
Стосовно доріг загального користування
місцевого значення:
У звітному періоді відремонтовано 91,95
км автомобільних доріг загального
користування місцевого значення;
197036,9 кв. м вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах.

Протяжність
відремонтован
их
автомобільних
доріг
загального
користування
місцевого
значення

км

87,45

91,95

Протяжність
відремонтован
их вулиць
і доріг
комунальної
власності у
населених
пунктах

кв. м

153955,4

197036,9

Кількість
територіальних
громад, які
пройшли
процедуру
погодження з
Міністерством
цифрової
трансформації
України для
надання
субвенції

од.

24

24

-

Кількість
територіальних
громад, які
уклали
договори з
підрядними
організаціями

од.

24

19

-5

Кількість
населених
пунктів, по
яких
прокладений
широкосмугов
ий Інтернет

од.

66

52

-14

Подавачі: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА,
Департамент інфраструктури та
житлово-комунального господарства
Черкаської ОДА.
Відповідно до постанови КМУ від
28.04.2021 № 453, у 2021 році було
проведено координацію та збір заявок на
участь територіальних громад у процедурі
надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення
доступності широкосмугового доступу до
Інтернету в сільській місцевості.
Наразі по 19 територіальним громадам (66
населеним пунктам) укладені договори з
підрядними організаціями (у 2021 році
прокладений широкосмуговий Інтернет
по 52 населеним пунктам; всього
використано 2185,3 тис. грн з
вищезазначеної субвенції). По 14
населеним пунктам продовжено угоди до
березня 2022 року.

Відмова по використанню
субвенції для окремих
територіальних громад з ряду
причин:
- провайдер підключив 10
населених пунктів до реалізації
субвенції;
- 7 населених пунктів відсутність пропозицій від
провайдерів;
- відсутність соціальних
закладів у 2 населених пунктах.
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3.27 Реалізація
комплексного
підходу до
підвищення
енергоефективності
будівель бюджетної
сфери області

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Державний
бюджет,
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети, інші
джерела
фінансування

89470,4

89470,4

60000

89470,4

60000

89470,4

Обсяг
фінансування
на
впровадження
енергоефектив
них заходів

тис. грн

60000

89470,4

3.28 Реалізація
комплексного
підходу при
будівництві,
реконструкції,
капітальному
ремонті та
технічному
переоснащенні
будівель бюджетної
сфери області,
з підвищенням
енергоефективності

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

251486,9
Державний
бюджет (в т. ч.
державний
фонд
регіонального
розвитку,
залишок
освітньої
субвенції,
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів,
спрямованих на
розвиток
системи
охорони
здоров'я у
сільській
місцевості,
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій,
субвенція з
державного
бюджету
обласному
бюджету
Черкаської
області),
місцеві
бюджети,
НЕФКО,
NUEE, ПРООН,
депутатський
фонд

251486,9

196910,7

232327,2

196910,7

232327,2

Кількість
здійснених
заходів з
будівництва,
реконструкції,
капітального
ремонту та
технічного
переоснащення
будівель
бюджетної
сфери області,
з підвищенням
енергоефектив
ності

од.

128

94

29470,4 Подавач: Департамент інфраструктури –
та житлово-комунального господарства
Черкаської ОДА.
За 2021 рік реалізовано енергоефективних
заходів (в т. ч. заміна вікон та дверей,
утеплення фасадів та покрівель, заміна
котлів та систем опалення, інші заходи)
на загальну суму 89470,4 тис. грн
(зокрема: 10983,7 тис. грн - державний
бюджет, 20906,4 тис. грн - місцеві
бюджети, 57580,3 тис. грн - інші
джерела).
-34

–
Подавач: Департамент будівництва
Черкаської ОДА.
За інформацією Департаменту
будівництва ОДА, у 2021 році
здійснювались заходи з будівництва,
реконструкції, капітального ремонту та
технічного переоснащення по 61 обʼєкту
(заклади освіти, медицини та культури),
зокрема по 20 обʼєктах лише
виготовлення проектів та отримання
експертних звітів; 32 обʼєкти завершені.
Зокрема, за рахунок коштів ДФРР
реалізовувались наступні обʼєкти:
- Капiтальний ремонт дев’ятиповерхових
корпусів КНП "Черкаська обласна лiкарня
Черкаської обласної ради" по вул.
Менделєєва, 3 в м.Черкаси;
- Капітальний ремонт з утепленням
фасаду, заміною вікон на
енергозберігаючі та дверей Маньківського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів № 1 Маньківської селищної ради
Черкаської області за адресою: вул.
Благодатна, 3 смт Маньківка в рамках
проекту "Термомодернізація
Маньківського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1
Маньківської селищної ради Черкаської
області";
- Капітальний ремонт будівлі
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла
Черкаської області;
- Реконструкція Будинку культури за
адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань
Черкаської обл.;
- Капітальний ремонт (енергоефективна
термосанація) Білозірського ліцею ‒
опорний заклад загальної середньої освіти
Білозірської сільської ради Черкаського
району Черкаської області за адресою:
вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я
Черкаського району Черкаської області;
- Школа смт Драбів – будівництво (ІІ
пусковий комплекс) за адресою: вул.
Центральна, 27 в смт Драбів Черкаської
області.
Також за інформацією, наданою
районними державними адміністраціями,
у 2021 році здійснені заходи з
будівництва, реконструкції, капітального
ремонту та технічного переоснащення

бюджетам на
здійснення
заходів щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій,
субвенція з
державного
бюджету
обласному
бюджету
Черкаської
області),
місцеві
бюджети,
НЕФКО,
NUEE, ПРООН,
депутатський
фонд

48

Маньківської селищної ради Черкаської
області";
- Капітальний ремонт будівлі
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
11 по вул. Рєпіна, 47 в м. Сміла
Черкаської області;
- Реконструкція Будинку культури за
адресою: вул. Незалежності, 2 в м. Умань
Черкаської обл.;
- Капітальний ремонт (енергоефективна
термосанація) Білозірського ліцею ‒
опорний заклад загальної середньої освіти
Білозірської сільської ради Черкаського
району Черкаської області за адресою:
вул. Лесі Українки, 3, с. Білозір’я
Черкаського району Черкаської області;
- Школа смт Драбів – будівництво (ІІ
пусковий комплекс) за адресою: вул.
Центральна, 27 в смт Драбів Черкаської
області.
Також за інформацією, наданою
районними державними адміністраціями,
у 2021 році здійснені заходи з
будівництва, реконструкції, капітального
ремонту та технічного переоснащення
будівель бюджетної сфери:
- у Балаклеївській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Березняківській територіальній
громаді Черкаського району;
- у Кам`янській територіальній громаді
Черкаського району (4 заходи);
- у Канівській територіальній громаді
Черкаського району (2 заходи);
- у Леськівській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Мошнівській територіальній громаді
Черкаського району (4 заходи);
- у Степанецькій територіальній громаді
Черкаського району;
- у Степанківській територіальній громаді
Черкаського району (6 заходів);
- у Чигиринській територіальній громаді
Черкаського району (6 заходів);
- у Дмитрушківській територіальній
громаді Уманського району (3 заходи);
- у Монастирищенській територіальній
громаді Уманського району (4 заходи);
- у Жашківській територіальній громаді
Уманського району (5 заходів);
- у Іркліївській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Великохутірській територіальній
громаді Золотоніського району;
- у Гельмязівській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Шрамківській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Драбівській територіальній громаді
Золотоніського району (2 заходи);
- у Новодмитрівській територіальній
громаді Золотоніського району (5
заходів);
- у Матусівській територіальній громаді
Звенигородського району (5 заходів);
- у Єрківській територіальній громаді
Звенигородського району.
Крім того, по Черкаському району
виготовлено проектну документацію на 7
об`єктів.
У процесі здійснення:

Уманського району (5 заходів);
- у Іркліївській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Великохутірській територіальній
громаді Золотоніського району;
- у Гельмязівській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Шрамківській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Драбівській територіальній громаді
Золотоніського району (2 заходи);
- у Новодмитрівській територіальній
громаді Золотоніського району (5
заходів);
- у Матусівській територіальній громаді
Звенигородського району (5 заходів);
- у Єрківській територіальній громаді
Звенигородського району.
Крім того, по Черкаському району
виготовлено проектну документацію на 7
об`єктів.
У процесі здійснення:
- у Мліївській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Сагунівській територіальній громаді
Черкаського району.
Заплановані заходи:
- у Шрамківській територіальній громаді
Золотоніського району (3 заходи).
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3.29 Реалізація
комплексного
підходу при
будівництві,
реконструкції,
капітальному
ремонті та
технічному
переоснащенні
будівель закладів
дошкільної освіти
області, з
підвищенням
енергоефективності

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Державний
128645
бюджет (в т. ч.
державний
фонд
регіонального
розвитку,
цільова
субвенція з
державного
бюджету
обласному
бюджету,
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій),
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети,
НЕФКО,
NUEE, ПРООН,
депутатський
фонд

128645

97214,7

26272,1

97214,7

26272,1

Кількість
здійснених
заходів з
будівництва,
реконструкції,
капітального
ремонту та
технічного
переоснащення
будівель
закладів
дошкільної
освіти області,
з підвищенням
енергоефектив
ності

од.

33

29

-4

–
Подавач: Управління освіти і науки
Черкаської ОДА
За інформацією Департаменту
будівництва ОДА, у 2021 році
здійснювались заходи з будівництва,
реконструкції, капітального ремонту та
технічного переоснащення за наступними
закладами дошкільної освіти області:
- Капітальний ремонт комплексу будівель
і споруд "Закладу дошкільної освіти № 3
"Зірочка" Шполянської міської ради
об’єднаної територіальної громади
Черкаської області" із застосуванням
заходів теплореновації (заміна дверей та
покрівлі, утеплення фасаду) по вул.
Свободи, 17а, м. Шпола, Черкаської
області (за рахунок коштів ДФРР,
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій, місцевого бюджету),
роботи по обʼєкту завершено у 2021 році;
- будівництво ДНЗ за адресою: вул.
Героїв Дніпра, 87, м. Черкаси (за рахунок
цільової субвенції з державного бюджету
обласному бюджету, місцевого бюджету).
Крім того, за інформацією, наданою
районними державними адміністраціями,
здійснені заходи із будівництва,
реконструкції, капітального ремонту та
технічного переоснащення будівель
закладів дошкільної освіти:
- у Балаклеївській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Березняківській територіальній
громаді Черкаського району;
- у Кам`янській територіальній громаді
Черкаського району (2 заходи);
- у Канівській територіальній громаді
Черкаського району;

бюджети,
НЕФКО,
NUEE, ПРООН,
депутатський
фонд

3.30 Комплекс
заходів із
забезпечення
якісною питною
водою населених
пунктів області

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій,
місцеві
бюджети

районними державними адміністраціями,
здійснені заходи із будівництва,
реконструкції, капітального ремонту та
технічного переоснащення будівель
закладів дошкільної освіти:
- у Балаклеївській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Березняківській територіальній
громаді Черкаського району;
- у Кам`янській територіальній громаді
Черкаського району (2 заходи);
- у Канівській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Мошнівській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Чигиринській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Монастирищенській територіальній
громаді Уманського району (4 заходи);
- у Паланській територіальній громаді
Уманського району (11 заходів);
- у Драбівській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Лисянській територіальній громаді
Звенигородського району (5 заходів).
У процесі здійснення:
- у Канівській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Корсунь-Шевченківській
територіальній громаді Черкаського
району;
- у Єрківській територіальній громаді
Звенигородського району;
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1071

1071

2764

1279

2764

1279

Кількість
здійснених
заходів із
забезпечення
якісною
питною водою
населених
пунктів області

од.

3

0

-3

Подавач: Департамент інфраструктури –
та житлово-комунального
господарства.
У 2021 році здано в експлуатацію водогін
в с. Ропотуха Уманського району (роботи
завершені у грудні 2020 року).
У Іваньківській сільській територіальній
громаді завершено роботи з будівництва
водозабірної свердловини для населення
с. Іваньки. Об`єкт перебуває у процесі
введення в експлуатацію. Проектнокошторисну документацію щодо
будівництва мереж водопостачання в с.
Іваньки Уманського району подано для
отримання експертного висновку.
У с. Кочубіївка Паланської територіальної
громади прокладено лінію систем
водопостачання по центральній вулиці.
У с. Городецьке завершено роботи по
проекту "Капітальний ремонт вуличного
водопроводу (траса №2) в с. Городецьке
Уманського району, Черкаської області".
Всього на вищезазначені заходи у 2021
році використано 1279 тис. грн, з них 714
тис. грн - субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих
територій, 565 тис. грн - місцеві бюджети.
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3.31 Будівництво
Черкаська
кисневих станцій,
область
закупівля та
встановлення
медичного
обладнання для
подолання наслідків
COVID-19

2021 рік 2021 рік

НСЗУ,
державний
бюджет, інші
джерела

58763,8

58763,8

58763,8

58763,8

58763,8

58763,8

Кількість
встановлених
кисневих
станцій

од

12

12

-

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
КНП "Канівська багатопрофільна
лікарня" Канівської міської ради
02.04.2021 отримано від БО
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть
з ВІЛ/СНІД" систему лікувального
газопостачання у складі: центральна
компресорна станція, концентратор
кисню О93210, блок автоматичного
перемикання джерел (загальною вартістю
1690 тис. грн). Благодійну допомогу
передано в рамках програми
"Прискорення заходів з подолання ВІЛінфекції в Україні (HealthLink) за
підтримки Агенства США з міжнародного
розвитку".
17.03.2021 встановлено кисневу станцію в
КНП "Черкаська міська інфекційна
лікарня", придбану за рахунок коштів,
отриманих за договором з НСЗУ.
29.04.2021 встановлено кисневу станцію в
КНП "Уманська центральна міська
лікарня" Уманської міської ради,
придбану у 2021 році за рахунок коштів,
отриманих за договором з НСЗУ. За
рахунок цільової субвенції з державного
бюджету придбано кисневе обладнання
для 9 закладів охорони здоров`я області.

3.32 Створення
Черкаська
мережі госпітальних область
скринінгових центрів
онкологічних
захворювань у
чоловіків в
Черкаській області

2021 рік –

–

–

–

–

–

–

–

Створений
скринінговий
центр

од.

1

0

-1

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
З метою реалізації даного проекту
здійснюється пошук джерел
фінансування, обмеженість ресурсу
обласного бюджету не дозволяє
забезпечити зазначені заходи.

52
3.33 Придбання
Черкаська
автомобілів швидкої область
медичної допомоги
класу "В"

2021 2021 рік
2023 рр.

НСЗУ,
обласний
бюджет, інші
джерела

106098

106098

106098

106098

106098

106098

Кількість
придбаних
автомобілів

од.

45

45

-

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
На початку 2021 року КНП "Обласний
центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Черкаської обласної
ради" укладено договір на закупівлю 37
автомобілів швидкої медичної допомоги
(35 авто ЕМД та 2 авто для відділу
реагування на надзвичайні стани), які
отримано в повному обсязі та розподілено
на станції і підстанції ШМД (використано
90054 тис. грн).
Крім того, у 2021 році відповідно до
наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 17.03.2021 № 504 "Про
розподіл спеціалізованого санітарного
транспорту екстреної медичної допомоги
типів В і С для забезпечення центрів
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф, закупленого за
кошти Державного бюджету України на
2020 рік" для КНП "Обласний центр
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Черкаської обласної
ради" розподілено 8 одиниць
спеціалізованого санітарного транспорту
екстреної медичної допомоги типу С на
загальну суму 16044 тис. грн.

3.34 Будівництво
Черкаська
обласного центру
область
екстреної медичної
допомоги та
медицини катастроф
Черкаської обласної
ради по вул.
Корольова, 15 в м.
Черкаси

2021 рік –

–

–

–

–

–

–

–

Збудований
обласний
центр
екстреної
медичної
допомоги та
медицини
катастроф

од.

1

0

-1

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
Будівельна готовність об`єкту становить
10%. У 2021 році кошти на будівництво
обласного центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
Черкаської обласної ради по вул.
Корольова, 15 в м. Черкаси не були
передбачені.
Проводиться робота щодо пошуку джерел
фінансування у 2022 році.

3.35 Реновація та
оснащення
приймальних
відділень медичних
закладів Черкаської
області

2021 2021 рік
2023 рр.

НСЗУ,
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети, інші
джерела

337,5

337,5

337,5

337,5

337,5

337,5

Кількість
здійснених
заходів із
забезпечення
опорних
закладів
охорони
здоров`я
медичним
обладнанням

од.

18

18

-

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
Відповідно до наказів Міністерства
охорони здоров’я України, для
приймальних відділень 7 опорних
закладів охорони здоров’я у
госпітальному окрузі Черкаської області
розподілено комп’ютерні томографи (КТ).
7 КТ доставлено до опорних закладів
охорони здоров’я та здійснено їх монтаж,
а саме:
- КНП "Черкаська обласна лікарня
Черкаської обласної ради";
- КНП "Третя Черкаська міська лікарня
швидкої медичної допомоги";
- КНП "Канівська Багатопрофільна
лікарня" Канівської міської ради;
- КНП "Уманська центральна міська
лікарня" Уманської міської ради;
- КНП "Смілянська міська лікарня"
Смілянської міської ради;
- КНП "Звенигородська багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування"
Звенигородської міської ради;

Черкаська
область
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- КНП "Канівська Багатопрофільна
лікарня" Канівської міської ради;
- КНП "Уманська центральна міська
лікарня" Уманської міської ради;
- КНП "Смілянська міська лікарня"
Смілянської міської ради;
- КНП "Звенигородська багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування"
Звенигородської міської ради;
- КНП "Корсунь-Шевченківська
багатопрофільна лікарня" КорсуньШевченківської міської ради.
За рахунок коштів, виділених з фонду
боротьби з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-COV-2, та її
наслідками, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1251, Управлінням охорони здоров’я
ОДА проведена робота щодо
забезпечення 3 опорних закладів охорони
здоров’я системами рентгенівськими
діагностичними стаціонарними
загального призначення (цифровими), а
саме:
- КНП "Звенигородська багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування"
Звенигородської міської ради;
- КНП "Корсунь-Шевченківська
багатопрофільна лікарня" КорсуньШевченківської міської ради;
- КНП "Уманська центральна міська
лікарня" Уманської міської ради.
На сьогодні дане обладнання введено в
експлуатацію.
Крім того, 8 опорних закладів охорони
здоров’я забезпечені апаратами
ультразвукової діагностики (на сьогодні
обладнання введено в експлуатацію), а
саме:
- КНП "Звенигородська багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування"
Звенигородської міської ради;
- КНП "Золотоніська багатопрофільна
лікарня" Золотоніської міської ради;
- КНП "Канівська Багатопрофільна
лікарня" Канівської міської ради;
- КНП "Корсунь-Шевченківська
багатопрофільна лікарня" КорсуньШевченківської міської ради;
- КНП "Смілянська міська лікарня"
Смілянської міської ради;
- КНП "Третя Черкаська міська лікарня
швидкої медичної допомоги";
- КНП "Уманська центральна міська
лікарня" Уманської міської ради;
- КНП "Черкаська обласна лікарня
Черкаської обласної ради".
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3.36 Покращення
якості надання
медичних послуг
шляхом створення
інсультного центру
комунального
некомерційного
підприємства
"Черкаська обласна
лікарня Черкаської
обласної ради"

Черкаська
область

2021 рік –

–

–

–

–

–

–

–

Створений
інсультний
центр

од.

1

0

-1

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
З метою реалізації даного проекту
здійснюється пошук джерел
фінансування, обмеженість ресурсу
обласного бюджету не дозволяє
забезпечити зазначені заходи.

3.37 Реконструкція Черкаська
будівлі корпусу № 1 область
з підвалом (літ. А-2,
ПД) під центр
паліативної
допомоги за
адресою: м. Черкаси,
вул. Мечнікова, 25

2021 рік –

–

–

–

–

–

–

–

Реконструйова
на будівля
корпусу № 1 з
підвалом (літ.
А-2, ПД) під
центр
паліативної
допомоги

од.

1

0

-1

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
З метою реалізації даного проекту
здійснюється пошук джерел
фінансування, обмеженість ресурсу
обласного бюджету не дозволяє
забезпечити зазначені заходи.

3.38 Реновація та
Черкаська
розбудова КНП
область
"Черкаський
обласний
кардіологічний центр
Черкаської обласної
ради" по вул.
Мечникова, 25 у м.
Черкаси

2021 2021 рік
2023 рр.

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
обласний
бюджет

11139,1

11139,1

17049,4

7083

17049,4

7083

Реконструйова
на будівля
приймального
відділення з
підвалом (літ SІ) під корпус
№2

од.

1

0

-1

Збудований
корпус серцевосудинної
хірургії

од.

1

0

-1

Подавач: Управління охорони здоров'я –
Черкаської ОДА.
На проект "Реконструкція будівлі
приймального відділення з підвалом (літ SІ) під корпус № 2 Черкаського обласного
кардіологічного центру по вул.
Мечникова, 25 в м. Черкаси" у 2021 році
було передбачено кошти в сумі 10193 тис.
грн, зокрема: за рахунок коштів
державного фонду регіонального
розвитку – 3703,9 тис. грн; за рахунок
обласного бюджету – 6219,1 тис. грн; за
рахунок обласного бюджету на
коригування проектно-кошторисної
документації та отримання експертного
звіту – 270 тис. грн. Проект
відкориговано, експертний звіт отримано
03.11.2021. Проведено відкриті торги на
визначення генеральної підрядної
організації, з переможцем торгів
20.12.2021 укладено договір підряду.
Всього у 2021 році використано 3726,6
тис. грн, з них 3490,8 тис. грн - на
проведення робіт по об`єкту (2080,2 тис.
грн - обласний бюджет, 1410,6 тис. грн кошти ДФРР); 235,8 тис. грн - на
корегування проекту та отримання
експертного звіту (обласний бюджет).
У 2021 році виготовлена проектна
документація на будівництво нового
корпусу серцево-судинної хірургії
(використано 3356,4 тис. грн з обласного
бюджету).
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3.39 Завершення
Черкаська
будівництва Будинку область
культури на 700
місць в м. Канів по
вул. Енергетиків під
Шевченківський
культурний центр

2021 2021 рік
2023 рр.

Цільова
154913,7
субвенція з
державного
бюджету
обласному
бюджету,
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
реалізацію
інфраструктурн
их проектів та
розвиток
об’єктів
соціальнокультурної
сфери

154913,7

155506

100066,3

155506

100066,3

3.40 Створення
сервісних центрів
МВС нового
європейського типу
та їх облаштування

2021 2021 рік
2023 рр.

Державний
бюджет (план
капітального
будівництва
МВС),
державний
бюджет
(субвенції
місцевих
бюджетів)

4153,7

6970,7

6967,6

6970,7

6967,6

Черкаська
область

4153,7

Завершено
будівництво
Будинку
культури

од.

1

1

-

–
Подавач: Канівська територіальна
громада.
За рахунок коштів субвенції з державного
бюджету обласному бюджету на
будівництво Будинку культури на 700
місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під
Шевченківський культурний центр у 2021
році було передбачено 65000 тис. грн, за
рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію інфраструктурних проектів та
розвиток об’єктів соціально-культурної
сфери - 90506 тис. грн.
Касові видатки станом на 01.01.2022
становили 100066,3 тис. грн, з них:
62289,7 тис. грн - цільова субвенція,
37776,6 тис. грн - субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію інфраструктурних проектів та
розвиток об’єктів соціально-культурної
сфери.
Роботи по об’єкту завершено 25.08.2021.
Роботи по скверу, який входить до складу
проекту, завершено 13.10.2021.

Введено в
експлуатацію
сервісні центри

од.

3

1

-2

–
Подавач: Сервісний центр МВС у
Черкаській області.
У 2021 році проведено роботи за ІІ
чергою капітального ремонту ТСЦ МВС в
м.Корсунь-Шевченківський на загальну
суму 4053,8 тис. грн за рахунок
державного бюджету (план капітального
будівництва МВС, субвенції місцевих
бюджетів); укладено договори на
проведення робіт за ІІІ чергою на суму
3336,8 тис. грн, з них у 2021 році
виконано робіт на суму 2096,9 тис. грн;
завершення робіт та введення в
експлуатацію заплановано на 2022 рік.
До органів місцевого самоврядування
було надіслано 36 клопотань стосовно
прийняття Програм покращення якості
надання адміністративних послуг в ТСЦ
МВС (з проектами останніх) та
наступного їх фінансування. За
прийнятими програмами виділено 305
тис. грн на виготовлення проектнокошторисної документації по
капітальному ремонту. Укладено договір
(на суму 304,9 тис. грн) та виготовлено
ПКД по капітальному ремонту ТСЦ м.
Звенигородка. Роботи заплановано на
2022 рік (після проведення експертизи
ПКД). За укладеним договором (512 тис.
грн) придбано учбовий автомобіль на базі
JAC J7 для сервісного центру Паланської
територіальної громади.
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3.41 Розвиток
спортивної
інфраструктури,
створення умов для
занять фізичною
культурою та
спортом

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Державний
фонд
регіонального
розвитку,
субвенція на
здійснення
заходів щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій,
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети

57567

57567

59458,4

48388,4

59458,4

48388,4

Кількість
реалізованих
об`єктів з
розбудови та
модернізації
спортивної
інфраструктур
и

од.

7

2

-5

–
Подавач: Управління у справах сім'ї,
молоді та спорту Черкаської ОДА.
У 2021 році здійснювались роботи за
наступними об`єктами:
- Реконструкція стадіону "Шахтар" по
проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне
Черкаської області (за рахунок коштів
ДФРР) (будівельна готовність 95%,
завершення робіт планується 31.05.2022);
- Реконструція незавершеної
будівництвом будівлі критого басейну
гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці
Черкаській, 54 в місті Золотоноша
Черкаської області (за рахунок коштів
ДФРР) (введено в експлуатацію
11.01.2022);
- Будівництво стадіону (футбольного поля
із поліуретановим покриттям розміром
60х40 м, легкоатлетичними доріжками,
трибунами та освітленням) у
Тальнівському навчально-виховному
комплексі "Загальноосвітня школа I-III
ступенів № 1 – гімназія" за адресою: м.
Тальне, вул. Небесної Сотні, 15 (за
рахунок коштів ДФРР) (будівельна
готовність 100%);
- Капітальний ремонт спортивних
майданчиків та легкоатлетичних доріжок
стадіону ФОСК "Колос" по вул. 1-го
Травня, 25а, м. Городище, Черкаської
області (за рахунок коштів ДФРР)
(будівельна готовність 100%);
- Будівництво стадіону (футбольного поля
зі штучним покриттям розміром 60х40 м,
легкоатлетичними доріжками, трибунами
та освітленням) по вул. Чіковані в смт
Стеблів Черкаської області (за рахунок
коштів ДФРР та субвенції на здійснення
заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій) (введено в
експлуатацію 23.12.2021);
- Будівництво стадіону (футбольного поля
із поліуретановим покриттям розміром
60х40 м, легкоатлетичними доріжками,
трибунами та освітленням) у Жашківській
спеціалізованій школі №1 з поглибленим
вивченням окремих предметів
Жашківської міської ради в м. Жашків
Черкаської області (за рахунок місцевого
бюджету) (будівельна готовність 100%);
- Будівництво дитячо-спортивного
майданчика на території Громівської
гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи
Уманського району (будівельна
готовність 40%);
Всього станом на 01.01.2022 касові
видатки склали 48388,4 тис. грн, з них:
22610,8 тис. грн - кошти ДФРР; 12608,7
тис. грн - субвенція на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій; 186,8 тис. грн обласний бюджет; 12982,1 тис. грн місцеві бюджети.

- Будівництво дитячо-спортивного
майданчика на території Громівської
гімназії по вул. Центральна, 45 в с. Громи
Уманського району (будівельна
готовність 40%);
Всього станом на 01.01.2022 касові
видатки склали 48388,4 тис. грн, з них:
22610,8 тис. грн - кошти ДФРР; 12608,7
тис. грн - субвенція на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій; 186,8 тис. грн обласний бюджет; 12982,1 тис. грн місцеві бюджети.
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3.42 Будівництво
Черкаська
басейну критого для область
плавання обласної
спеціалізованої
дитячо-юнацької
школи олімпійського
резерву по вул.
Пастерівська, 102 в
м. Черкаси

2021 –
2023 рр.

–

–

3.43 Модернізація
Черкаська
матеріальнообласть
технічної бази
бюджетних,
комунальних установ
та комунальних
підприємств для
покращення якості
надання послуг
населенню

2021 2021 рік
2023 рр.

Державний
352820,7
бюджет (в т. ч.
освітня
субвенція,
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів,
спрямованих на
розвиток
системи
охорони
здоров'я у
сільській
місцевості,
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
здійснення
заходів щодо
соціальноекономічного
розвитку
окремих
територій),
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети,
субвенція
НУШ, кошти
НСЗУ,
спонсорські
кошти,
міжнародна
технічна
допомога, інші

–

–

–

–

–

Збудований
басейн
обласної
спеціалізованої
ДЮСШ
олімпійського
резерву

од.

1

0

-1

–
Подавач: Управління у справах сім'ї,
молоді та спорту Черкаської ОДА.
Проект потребує коригування проектнокошторисної документації та буде
реалізовуватись після введення в
експлуатацію об`єкта "Реконструкція
адмінбудівлі (літ. А - І) обласної
спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву
з надбудовою другого поверху та
добудовою спортивних залів по вул.
Пастерівська, 102 в м. Черкаси".

352820,7

355070,2

352531,9

355070,2

352531,9

Кількість
здійснених
заходів із
модернізації
матеріальнотехнічної бази
закладів та
об`єктів
бюджетної
сфери

од.

355

350

-5

–
Подавач: Департамент будівництва
Черкаської ОДА.
За інформацією районних державних
адміністрацій, у 2021 році здійснені
заходи із модернізації матеріальнотехнічної бази у закладах та об`єктах
бюджетної сфери:
- у Балаклеївській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Березняківській територіальній
громаді Черкаського району (12 заходів);
- у Білозірській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Бобрицькій територіальній громаді
Черкаського району (9 заходів);
- у Будищенській територіальній громаді
Черкаського району (8 заходів);
- у Городищенській територіальній
громаді Черкаського району;
- у Кам'янській територіальній громаді
Черкаського району (10 заходів);
- у Канівській територіальній громаді
Черкаського району (9 заходів);
- у Леськівській територіальній громаді
Черкаського району (3 заходи);
- у Мліївській територіальній громаді
Черкаського району (3 заходи);
- у Мошнівській територіальній громаді
Черкаського району (4 заходи);
- у Набутівській територіальній громаді
Черкаського району (16 заходів);
- у Смілянській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Степанецькій територіальній громаді
Черкаського району;
- у Тернівській територіальній громаді
Черкаського району (7 заходів);
- у Червонослобідській територіальній
громаді Черкаського району (2 заходи);
- у Чигиринській територіальній громаді
Черкаського району (21 захід);
- у Іркліївській територіальній громаді

розвитку
окремих
територій),
обласний
бюджет,
місцеві
бюджети,
субвенція
НУШ, кошти
НСЗУ,
спонсорські
кошти,
міжнародна
технічна
допомога, інші
джерела
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- у Мошнівській територіальній громаді
Черкаського району (4 заходи);
- у Набутівській територіальній громаді
Черкаського району (16 заходів);
- у Смілянській територіальній громаді
Черкаського району;
- у Степанецькій територіальній громаді
Черкаського району;
- у Тернівській територіальній громаді
Черкаського району (7 заходів);
- у Червонослобідській територіальній
громаді Черкаського району (2 заходи);
- у Чигиринській територіальній громаді
Черкаського району (21 захід);
- у Іркліївській територіальній громаді
Золотоніського району;
- у Великохутірській територіальній
громаді Золотоніського району (2 заходи);
- у Гельмязівській територіальній громаді
Золотоніського району (3 заходи);
- у Шрамківській територіальній громаді
Золотоніського району (2 заходи);
- у Чорнобаївській територіальній громаді
Золотоніського району (5 заходів);
- у Драбівській територіальній громаді
Золотоніського району (10 заходів);
- у Новодмитрівській територіальній
громаді Золотоніського району;
- у Дмитрушківській територіальній
громаді Уманського району (3 заходи);
- у Христинівській територіальній громаді
Уманського району (25 заходів);
- у Паланській територіальній громаді
Уманського району (43 заходи);
- у Жашківській територіальній громаді
Уманського району (3 заходи);
- у Маньківській територіальній громаді
Уманського району (2 заходи);
- у Матусівській територіальній громаді
Звенигородського району (8 заходів);
- у Лисянській територіальній громаді
Звенигородського району (2 заходи);
- у Катеринопільській територіальній
громаді Звенигородського району (6
заходів);
- у Тальнівській територіальній громаді
Звенигородського району (5 заходів).
За інформацією Департаменту
будівництва ОДА, у 2021 році здійснено 7
заходів з покращення матеріальнотехнічної бази бюджетних, комунальних
установ та комунальних підприємств
області.
Також за інформацією Управління
охорони здоров`я ОДА, у 2021 році
здійснено 82 заходи з покращення
матеріально-технічної бази бюджетних,
комунальних установ та комунальних
підприємств області.
Крім того, за інформацією Управління
освіти і науки ОДА, у 2021 році здійснена
модернізація матеріально-технічної бази
по 31 об`єкту у закладах освіти.
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3.44 "Сонячний сад" Черкаська
– теплиця для квітів область, м.
та овочів
Золотоноша,
Золотоніський
район

2021 рік –

–

–

–

–

–

–

–

Облаштування
теплиць

3.45 Формування
Черкаська
освітнього
область
інклюзивного
простору в
Черкаському
державному
технологічному
університеті для осіб
з інвалідністю

2021 –
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Станом на –
01.01.2022
індикатор не
визначено

3.46 Розбудова та
Черкаська
облаштування
область
туристичного об’єкту
"Буцький каньйон"

2021 2021 рік
2023 рр.

Державна
субвенція на
розвиток
туризму,
благодійний
внесок КП
"Каньйон",
місцевий
бюджет

–

–

98

98

98

98

Кількість
облаштованих
місць для
реалізації
продукції

од.

1

1

-

Кількість
облаштованих
місць
відпочинку

од.

2

2

-

Кількість
встановлених
елементів
благоустрою

од.

1

1

-

Виготовлена
ПКД

од.

1

0

-1

3.47 Формування
туристичної
привабливості
території замку
Шувалова

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

Обласний
бюджет

1671,4

1671,4

1692,3

1671,4

1692,3

1671,4

од.

1

–

0

–

-1

–

Подавач: Департамент соціального
захисту населення Черкаської ОДА.
Заходи за проектом у 2021 році не
здійснювались. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

–

Подавач: Черкаський державний
технологічний університет.
Заходи за проектом у 2021 році не
здійснювались. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

–

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
У 2021 році здійснено: облаштування
місць для реалізації продукції місцевими
товаровиробниками, встановлення
лавочок в зонах відпочинку, придбання
матеріалів для ремонту мостових споруд,
благоустрій території каньйону. На дані
заходи всього використано 98 тис. грн, з
них: 26 тис. грн - благодійний внесок КП
"Каньйон", 30 тис. грн - місцевий бюджет,
42 тис. грн - державна субвенція на
розвиток туризму.

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
Протягом 2021 року напрацьована
Стратегія розвитку пам'ятки архітектури,
відбулось громадське обговорення
Стратегії. В рамках початку реалізації
нового проекту "Парк у кожну громаду"
подано проектну ідею "Будівництво парку
шляхом благоустрою земельної ділянки
історико-культурного призначення, що
відноситься до території об’єкта
культурної спадщини" та розроблено
візуальну концепцію парку. На виконання
науково-дослідних і вишукувальних робіт
в рамках розроблення науково-проектної
документації по обʼєкту "Мисливський
замок – пам’ятка архітектури
національного значення (охоронний №
1725) за адресою: вул. Замкова, 84 в м.
Тальне Черкаської області. Реставрація
екстер’єрів та інтер’єрів" у 2021 році було
передбачено 1692,3 тис. грн. Зазначені
роботи виконано (всього використано
1671,4 тис. грн з обласного бюджету).
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3.48 Реконструкція Черкаська
замку Даховського у область
селі Леськове
Уманського району
та створення на його
базі сучасного музею
військової слави та
парку

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Упорядковано
установчі
документи на
пам`ятку та
укладено
охоронний
договір з
Міноборони
України

одиниць

1

1

–

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
З метою збереження, відновлення та
використання пам’ятки архітектури 19 ст.
- ландшафтно-архітектурного комплексу
"Садиба Даховських" у військовій сфері,
підвищення ролі музеїв у військовопатріотичному вихованні громадян,
залучення особового складу військ,
громадян до надбань національної
військової історико-культурної спадщини
та створення на базі комплексу "Садиба
Даховських" музею Історії українського
війська, прийнята Постанова Верховної
Ради України від 14.07.2020 № 770-ІХ
"Про необхідність збереження
ландшафтно-архітектурного комплексу
"Садиба Даховських" та створення на
його базі державного ландшафтнопаркового музею Історії Українського
Війська".
За участі народного депутата України
Яценка А.В., представників Міністерства
оборони України та ОДА були проведені
робочі наради. На одній із них було
обговорено питання зміни статусу парку
на парк-пам’ятку садово-паркового
мистецтва ландшафтно-архітектурного
комплексу "Садиба Даховських".

3.49 Будівництво
музею археологічних
культур Черкащини в
селі Піківець
Уманського району

Черкаська
2021 –
область, зокрема 2022 рр.
Уманський
район та с.
Піківець

–

–

–

–

–

–

–

Станом на
01.01.2022
індикатор не
визначено

–

–

–

–

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
Рішенням Паланської сільської ради від
14.12.2021 №23-29/VIII затверджений
передавальний акт з приймання - передачі
об`єкту незавершеного будівництва на
баланс Паланської сільської ради.

3.50 Створення
туристичного
маршруту "Шлях до
Синьої Води" від
витоку річки
Гірський Тікич до
гирла річки Синюха

Черкаська,
2021 –
Кіровоградська, 2023 рр.
Миколаївська та
Вінницька
області

–

–

–

–

–

–

–

Станом на
01.01.2022
індикатор не
визначено

–

–

–

–

Подавач: Тальнівська територіальна
громада.
Заходи по проекту у 2021 році не
здійснювались у зв`язку з відсутністю
фінансування. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

–

3.51 Створення
Черкаська
2021 –
Всеукраїнського
область, Україна 2023 рр.
центру інклюзивного
реабілітаційносоціального туризму

–

–

–

–

–

–

–

Станом на
01.01.2022
індикатор не
визначено

–

–

–

–

Подавач: Чигиринська територіальна
громада.
Заходи по проекту у 2021 році не
здійснювались у зв`язку з відсутністю
фінансування. Здійснюється пошук
джерел фінансування у 2022 році.

–
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3.52 Розвиток мережі Черкаська
центрів надання
область
адміністративних
послуг при органах
місцевого
самоврядування

2021 2021 рік
2023 рр.

Субвенція з
5703,6
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на
розвиток
мережі ЦНАП,
місцеві
бюджети

5703,6

5689,3

5703,6

5689,3

5703,6

Кількість
ЦНАП, що
створені та
функціонують
при
територіальних
громадах

од.

66

61

-5

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
Станом на 01.02.2022 в області створено
та функціонує: 61 ЦНАП – при ТГ; 105
віддалених робочих місць адміністратора
ЦНАП; 6 територіальних підрозділів
ЦНАП. З початку 2021 року розпочали
роботу 34 ЦНАП ТГ, а саме: 12 ЦНАП
трансформовані з РДА в ТГ
(Городищенська, Драбівська, Жашківська,
Звенигородська, Кам’янська,
Катеринопільська, КорсуньШевченківська, Лисянська, Маньківська,
Монастирищенська, Христинівська,
Чорнобаївська); 22 ЦНАП створено в ТГ
(Гельмязівській, Михайлівській,
Селищенській, Новодмитрівській,
Водяницькій, Паланській, Медведівській,
Бужанській, Вільшанській, Шрамківській,
Березняківській, Баштечківській,
Ліплявській, Буцькій, Лип’янській,
Бабанській, Бобрицькій,
Великохутірській, Шевченківській,
Піщанській, Мліївській, Будищенській
ТГ). У 2021 році фахівцями Департаменту
регіонального розвитку ОДА проведено
25 вебінарів, з яких: 17 для представників
ТГ щодо створення/діяльності ЦНАП (0205.02.2021); 2 для 69 адміністраторів
діючих ЦНАП з питань державної
реєстрації, нерухомості, бізнесу та
громадських формувань (16.02.2021 та
25.05.2021); 1 для 100 фахівців ТГ щодо
підключення та функціонування реєстру
ТГ ДМС (11.03.2021); 1 для 67 фахівців
ТГ та адміністраторів ЦНАП щодо послуг
з державної реєстрації актів цивільного
стану (19.03.2021); 1 для 47 фахівців ТГ,
відповідальних за надання
адміністративних послуг, на якому
розглянуто актуальні питання щодо
Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам
на розвиток мережі ЦНАП (30.03.2021); 1
для 41 адміністратора ЦНАП на тему:
"Державна політика у сфері
адміністративних послуг" (15.06.2021); 1
для 11 державних реєстраторів щодо
опрацювання заяв у сфері реєстрації ФОП
онлайн (10.09.2021), 1 тренінг для 56
адміністраторів ЦНАП на тему:
"Ефективна комунікація та підвищення
задоволеності відвідувачів ЦНАП як
запорука успішної роботи. Ґендерні
питання в контексті надання
адміністративних послуг" (8-9.12.2021, 2021.12.2021).
У 2021 році 7 ТГ області, а саме
Христинівська, Ватутінська,
Звенигородська, Тернівська, Уманська,
Смілянська та Ліплявська отримали
кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток мережі
ЦНАП на загальну суму 4478,3 тис. грн
(станом на 01.01.2022 дані кошти

питання в контексті надання
адміністративних послуг" (8-9.12.2021, 2021.12.2021).
У 2021 році 7 ТГ області, а саме
Христинівська, Ватутінська,
Звенигородська, Тернівська, Уманська,
Смілянська та Ліплявська отримали
кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток мережі
ЦНАП на загальну суму 4478,3 тис. грн
(станом на 01.01.2022 дані кошти
повністю використані; співфінансування з
місцевих бюджетів становило 1225,3 тис.
грн). Відповідно до розпорядження ОДА
від 05.08.2021 №413 комісією з
моніторингу реалізації проектів, що
фінансуються з державного бюджету на
розвиток мережі ЦНАП протягом вересня
− грудня 2021 року здійснено перевірки
Звенигородської, Ліплявської,
Смілянської, Христинівської,
Ватутінської, Тернівської та Уманської
ТГ, за результатами яких сформовано чеклисти та направлено до Мінцифри.
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Операційна ціль 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону
3.53 Оновлення
(коригування)
топографічної
основи території
Черкаської області

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Кількість
проектів
генеральних
планів
населених
пунктів, що
розглянуті
обласною
архітектурномістобудівною
радою

од.

23

20

-3

–
Подавач: Департамент будівництва
Черкаської ОДА.
У 2021 році на засіданні архітектурномістобудівної ради при Департаменті
будівництва ОДА було розглянуто 20
генеральних планів наступних населених
пунктів Черкаської області:
- с. Велика Яблунівка, с. Березняки, с.
Степанці, с. Ключники, с. Мартинівка, с.
Дарівка, с. Ліпляве, с. Келеберда, с.
Озерище Черкаського району;
- м. Тальне, с. Соколівочка, с. Червоне, с.
Здобуток, с. Тарасівка, с. Степне, смт
Стеблів, с. Селище, с. Сухини
Звенигородського району;
- с. Громи, с. Добра Уманського району.

3.54 Створення та
функціонування
містобудівного
кадастру

Черкаська
область

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Створення
геопорталу

од.

1

0

-1

Подавач: Департамент будівництва
Черкаської ОДА.
Проведена зустріч спільно з компанією
ESRI Україна (м. Київ) з питання
функціонування служб містобудівного
кадастру за участю заступника
генерального директора ESRI Україна
Стефановича А. М., провідного ГІСаналітика Мальцева С. В. та заступника
голови Черкаської ОДА Сверчкова С. П.
Відбувається пошук оптимальних
пропозицій та джерел фінансування для
створення містобудівного кадастру.

–
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3.55 Цифрові
Черкаська
інструменти
область
народовладдя в
територіальних
громадах Черкаської
області

2021 2021 рік
2023 рр.

Місцеві
бюджети

197,8

197,8

197,8

197,8

197,8

197,8

3.56 Переведення
надання послуг в
електронний вигляд

2021 2021 рік
2023 рр.

–

–

–

–

–

–

–

Черкаська
область

Кількість
здійснених
заходів із
впровадження
цифрових
інструментів
впливу
населення на
прийняття
управлінських
рішень у
територіальних
громадах

од.

7

7

-

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
За інформацією, наданою районними
державними адміністраціями, у 2021 році
інструмент подання електронних петицій
впроваджений у Великохутірській та
Новодмитрівській територіальних
громадах Золотоніського району.
У 2021 році у територіальних громадах
Черкаського району вжито заходи із
впровадження цифрових інструментів
впливу населення на прийняття
управлінських рішень: впроваджено
"Громадський бюджет" (Набутівська
територіальна громада); запроваджено
систему подання електронних петицій та
конкурс проектів "Бюджет участі"
(Чигиринська територіальна громада);
придбано електронну систему поіменного
голосування з встановленим
ліцензованим програмним забезпеченням,
що дозволяє автоматизувати процес
проведення сесій міської ради з функцією
електронного поіменного голосування
(Канівська територіальна громада).
Для Паланської територіальної громади
Уманського району придбано веб-сервер
системи голосування ГОЛОС - апаратноінформаційного комплексу, котрий
забезпечує можливість автоматизації
повного циклу роботи ради в процесі
підготовки та проведення засідань,
публікації результатів та аналізу роботи
депутатів і ради.

Кількість
ЦНАП, які
надають
комплексну
послугу
"єМалятко"

од.

66

51

-15

–
Подавач: Департамент регіонального
розвитку Черкаської ОДА.
З початку 2021 року проводилася робота
щодо запуску послуги "єМалятко" через
ЦНАП області. Так, станом на 01.02.2022
51 ЦНАП надавали цю послугу.
Зкоординовано роботу державних
реєстраторів щодо опрацювання заяв,
поданих в електронному вигляді через
портал "Дія", у результаті чого 10
державних реєстраторів та 1
адміністратор з 9 ТГ області отримали
доступ до "Онлайн будинку юстиції".
Проведено промокампанію ресурсу
"Дія.Бізнес" (розповсюджено матеріали на
ТГ області - 15 бордів, 11 сітілайтів, 473
плакати, 286 наклейок).
У 2021 році було реалізовано пілотний
проект із документообігу для
територіальних громад. За сприяння ОДА
підрядною організацією було вивчено
ділові процеси 3 ТГ, представників різних
по кількості населених пунктів і
населенню громад.
Проект охопив процеси підрозділів
діловодства, виконавчих підрозділів,
ЦНАП, а також процеси взаємодії з
комунальними підприємствами
територіальної громади.
Взяли участь Міністерство цифрової

64
Кількість
державних
реєстраторів та
адміністраторів
, які
опрацьовують
заяви через
"Онлайн
будинок
юстиції"

од.

11

11

-

Кількість
територіальних
громад, які
підключені до
системи
електронного
документообіг
уз
функціоналом
електронної
канцелярії
(СЕВ ОВВ)

од.

66

60

-6

Проведено промокампанію ресурсу
"Дія.Бізнес" (розповсюджено матеріали на
ТГ області - 15 бордів, 11 сітілайтів, 473
плакати, 286 наклейок).
У 2021 році було реалізовано пілотний
проект із документообігу для
територіальних громад. За сприяння ОДА
підрядною організацією було вивчено
ділові процеси 3 ТГ, представників різних
по кількості населених пунктів і
населенню громад.
Проект охопив процеси підрозділів
діловодства, виконавчих підрозділів,
ЦНАП, а також процеси взаємодії з
комунальними підприємствами
територіальної громади.
Взяли участь Міністерство цифрової
трансформації України, Білозірська ТГ,
Новодмитрівська ТГ, Степанецька ТГ.
Інформацію передано до Мінцифри,
очікується рішення по подальшим
крокам.
Очікуваний результат проекту інформаційна система документообігу,
яку зможуть використати усі ТГ як
Черкащини, так і інших областей
України.
У 2021 році було проведено
роз’яснювальну роботу, надано
інструкції, здійснено контроль виконання
щодо необхідності підключення
додаткового функціоналу електронної
канцелярії територіальними громадами
Черкаської області.

* Інформація відсутня
** Наведені суми фінансування заходів з розвитку систем зрошення (кошти водокористувачів). Інформація щодо фінансування заходів з лісовідновлення та лісорозведення (кошти державних лісогосподарських підприємств) відсутня

Заступник керуючого справами виконавчого апарату
Черкаської обласної ради

Наталія ГОРНА

