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ЗВІТ З ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області  

на період 2021-2023 роки 
 

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 

роки (далі – План реалізації) затверджений рішенням Черкаської обласної ради 

від 19.02.2021 № 5-17/VIІI (зі змінами, внесеними рішенням Черкаської 

обласної ради від 04.06.2021 № 7-18/VIІI). 

До Плану реалізації включено 110 проектних ідей на загальну суму 

17 174,1 млн грн. Із них за стратегічними цілями: 

- Економіка: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована –  

20 проектних ідей на загальну суму 53 млн грн; 

- SMART-спеціалізація регіону С.1 Інноваційні агротехнології, глибока 

переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування 

– 7 проектних ідей на загальну суму 682,4 млн грн; 

- SMART-спеціалізація регіону С.2 Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-

комунікаційних технологій – 1 проектна ідея на суму 900 млн грн; 

- Люди: професійні, адаптивні, згуртовані – 26 проектних ідей на загальну 

суму 2 018,3 млн грн; 

- Висока якість життя: екологія, безпека, інфраструктура – 56 проектних 

ідей на загальну суму 13 520,4 млн грн. 

З 110 проектних ідей: 

- реалізовані – 11 (10%); 

- реалізуються – 91 (82,7%); 

- не реалізовувались – 8 (7,3%) (Мал. 1). 

 

 
Мал. 1 Стан реалізації проектних ідей 
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Загалом проекти Плану реалізації профінансовані у 2021 році на суму 

2 328 млн грн, з них: 

- державний бюджет – 1 477,1 млн грн (63,5%); 

- обласний бюджет – 200,7 млн грн (8,6%); 

- місцеві бюджети – 428,2 млн грн (18,4%); 

- інші джерела – 222,0 млн грн (9,5%) (Мал. 2). 

 

 
 

Мал. 2 Джерела фінансування проектних ідей 

 

За стратегічною ціллю 1. „Економіка: високотехнологічна, 

продуктивна, експортоорієнтована“ до Плану реалізації включені  

20 проектних ідей, з них реалізовані – 4, реалізовувались – 13,  

не реалізовувались – 3. 

Ключові досягнення в рамках стратегічної цілі 1 за 2021 рік: 
– Черкаською агенцією регіонального розвитку у партнерстві  

з БО „БФ „МХП-Громаді“ за фінансової підтримки ПРООН 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; 

– Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з партнерами 

проведено 18 заходів для підтримки малого та середнього бізнесу; 

– Департаментом регіонального розвитку ОДА організовано та проведено 

економічний форум Open.Biz 2021, у якому взяли участь понад 200 учасників; 

– в рамках підтримки малого та середнього бізнесу запрацював коворкінг 

Digital Cherkasy. В приміщенні розміщений консультаційний стенд від проекту 

Дія.Бізнес І Черкаси; 

– відбувся ряд заходів в рамках промоції туристичного потенціалу 

Черкаської області, зокрема під час Туристичного форуму було представлено 

модернізований туристичний мобільний додаток „Подорожуй Черкащиною“, 
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розроблений спільно з IT-компанією Everlabs; у м. Київ відбулась презентація 

туристичного потенціалу Черкащини під час Всеукраїнського фестивалю 

„Мандруй Україною“; в області було проведено фестиваль фестивалів 

„Manyfest“. Усі 30 фестивалів були оформлені в брендованому стилі 

„Черкащина – місце сили“; 

– Департаментом регіонального розвитку ОДА проведено 2 онлайн-

семінари для експортерів. 

 

За напрямом SMART-спеціалізації регіону С.1 „Інноваційні 

агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока 

якість продуктів харчування“ до Плану реалізації включені 7 проектних ідей, 

з них реалізуються – 6, не реалізовувалась – 1. 

Ключові досягнення в рамках напряму SMART-спеціалізації регіону С.1 

за 2021 рік: 

– в області проводиться робота над створенням 2 індустріальних парків  

в містах Золотоноша та Сміла; проведено регіональний конкурс на визначення 

найкращих інвестиційних ділянок в Черкаській області „Індустріальна ділянка 

Черкащини. 2021“; 

– 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; 

– Департаментом агропромислового розвитку ОДА розроблений проект 

програми розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних 

фермерських господарств до 2025 року; 

– Департаментом агропромислового розвитку ОДА розроблений проект 

програми розвитку рибного господарства на 2021-2026 роки. 

 

За напрямом SMART-спеціалізації регіону С.2 „Розвиток ІТ-галузі  

та інформаційно-комунікаційних технологій“ до Плану реалізації включена 

1 проектна ідея, яка реалізується. 

Ключові досягнення в рамках напряму SMART-спеціалізації регіону С.2 

за 2021 рік: 

– підписано меморандум про взаєморозуміння та співпрацю  

між Черкаською ОДА, Мінрегіоном, а також ДК „Укроборонпром“, у власності 

якого перебувають нежитлові приміщення ДП „Науково-виробничий комплекс 

„Фотоприлад“, що розглядаються як потенційна локація для створення Центру 

розвитку креативної економіки Черкащини. 

 

За стратегічною ціллю 2. „Люди: професійні, адаптивні, згуртовані“  
до Плану реалізації включені 26 проектних ідей, з них реалізовані – 5, 

реалізуються – 20, не реалізовувалась – 1. 
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Ключові досягнення в рамках стратегічної цілі 2 за 2021 рік: 

– для закладів освіти Черкаської області в рамках концепції нової 

української школи придбано 36 114 одиниць обладнання;  

– 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 стали 106 лікарів закладів 

охорони здоров’я області; 

– здійснені заходи з інформатизації у 36 закладах охорони здоров’я 

області; 

– впроваджено систему НАССР у 94,5% шкіл області (на початку  

2021 року було 85%); 

– здійснено паспортизацію 22 пам’яток та об’єктів культурної спадщини 

області; 

– відбувся обласний Форум інститутів громадянського суспільства 

„ГРАНТуємо зміни 7.0“ у режимі онлайн на тему „Соціальний капітал громад“, 

участь взяли понад 250 учасників; 

– проведено фестивалі національно-патріотичного спрямування: 

„Холодний Яр – фестиваль нескореної нації“ (19,5 тис. осіб), „ШеFest“  

(12 тис. осіб), „Тараса пензлі оживають“ (110 осіб). 

 

За стратегічною ціллю 3. „Висока якість життя: екологія, безпека, 

інфраструктура“ до Плану реалізації включені 56 проектних ідей, з них 

реалізовані – 2, реалізуються – 51, не реалізовувались – 3. 

Ключові досягнення в рамках стратегічної цілі 3 за 2021 рік: 

– затверджено Програму державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони „Черкаська“; 

– оголошено 9 нових та змінено межі 2 існуючих об’єктів природно-

заповідного фонду, площу природно-заповідного фонду збільшено на 117,8 га; 

– забезпечено проведення інвентаризації водних об’єктів та лісових 

ресурсів на території області: ВО „Укрдержліспроект“ здійснено 

інвентаризацію 296 489 га лісів області, по яким проведено лісовпорядкування; 

Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області проведено 

інвентаризацію 11 308 га земель лісогосподарського призначення; 

Департаментом агропромислового розвитку ОДА спільно з Регіональним 

офісом водних ресурсів у Черкаській області проведено інвентаризацію  

3 242 площинних водних об’єктів загальною площею 90 179,7 га  

та 1 110 лінійних водних об’єктів області протяжністю 6 156,6 км  

по водогосподарських ділянках; 

– здійснено 67 заходів із встановлення систем пожежної безпеки  

у закладах освіти; 

– в рамках реконструкції військового аеродрому в м. Умань та будівництва 

сучасного міжнародного аеропорту між Черкаською ОДА, Міністерством 
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оборони України та ТОВ „Умань – Раббі Нахман Інтернешнл Еірпорт ЛЛС“ 

підписано Меморандум щодо реалізації даного проекту; 

– здійснювався ремонт територіальних автомобільних доріг загального 

користування державного значення, у 2021 році завершено роботи  

за 2 об’єктами: „Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-24-09  

/М-03/ – Драбів – Золотоноша (км 8+000 – км 14+000)“; „Поточний середній 

ремонт автомобільної дороги Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь 

– Умань (окремими ділянками)“; 

– проведено 94 заходи з будівництва, реконструкції, капітального  

ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери області,  

з підвищенням енергоефективності; 

– встановлені 12 кисневих станцій в закладах охорони здоров’я області; 

– придбані 45 автомобілів швидкої медичної допомоги для закладів 

охорони здоров’я області; 

– для приймальних відділень 7 опорних закладів охорони здоров’я  

у госпітальному окрузі Черкаської області розподілено комп’ютерні томографи 

(КТ); 3 опорних заклади охорони здоров’я забезпечено системами 

рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення 

(цифровими); 8 опорних закладів охорони здоров’я забезпечені апаратами 

ультразвукової діагностики; 

– завершено будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Канів  

під Шевченківський культурний центр; 

– створено та функціонує 61 ЦНАП при ТГ; 105 віддалених робочих місць 

адміністратора ЦНАП; 6 територіальних підрозділів ЦНАП. 

 

 

 

Заступник керуючого справами 

виконавчого апарату Черкаської 

обласної ради 

 

 

                               Наталія ГОРНА 

 

 


