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Перелік скорочень
SWOT–аналіз – аналіз сильних, слабких сторін, а також можливостей і загроз.
АЕС – атомна електростанція.
АПК – агропромисловий комплекс.
АРР – агенція регіонального розвитку.
АТО – антитерористична операція.
ВВП – валовий внутрішній продукт.
ВРП – валовий регіональний продукт.
ГЕС – гідроелектростанція.
ДСанПіН – Державні санітарні правила і норми.
ДСРР – Державна стратегія регіонального розвитку.
ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку.
Е-урядування – електронне урядування.
ЄС – Європейський Союз.
ЖКГ – житлово-комунальне господарство.
ЗВО – заклад вищої освіти.
ЗМІ – засоби масової інформації.
ЗОШ – загальноосвітня школа.
ЗПСМ – загальна практика сімейної медицини.
ЗУ – Закон України.
ІТ – інформаційні технології.
МСБ – малий та середній бізнес.
ОДА – обласна державна адміністрація.
ОМС – органи місцевого самоврядування.
ООН – Організація Об‘єднаних Націй.
ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади.
СЕС – сонячна електростанція.
СОК – сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
СФГ – сімейні фермерські господарства
ТПВ – тверді побутові відходи.
ФОП – фізичні особи – підприємці.
ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.
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1. План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період
2021 – 2023 роки: методика та принципи розробки
Рішенням Черкаської обласної ради від 11.09.2020 № 38-9/VII затверджена Стратегія
розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.
План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки є
документом середньострокового планування, який побудовано з метою впровадження І
трирічного етапу реалізації Стратегії.
План реалізації Стратегії розроблений за координації Черкаської агенції регіонального
розвитку, за участі представників регіональних та місцевих органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, депутатів обласного та районного рівнів, Черкаського офісу з
розвитку місцевого самоврядування Програми „U-LEAD з Європою―, представників бізнесу,
науки та громадських організацій. Розробка Плану реалізації Стратегії відбувалась шляхом
збору проектних ідей від зацікавлених суб‘єктів регіонального розвитку, з подальшим їх
обговоренням та відбором робочою групою з розроблення Стратегії та планів її реалізації.
Стратегія та План її реалізації підготовлені на основі положень Державної стратегії
регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, відповідно до Порядку розроблення
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932) та з
урахуванням процесів державного стратегічного планування розвитку окремих секторів
економіки країни та її регіонів, що враховують потреби їх розвитку та необхідність підвищення
конкурентоспроможності.
В процесі підготовки Плану реалізації Стратегії максимально застосовувалися
принципи ЄС (зокрема новітній підхід SMART-спеціалізації), методологія та інструменти для
стратегічного планування з незначними поправками для відображення особливостей України.
План реалізації Стратегії підготовлений відповідно до стратегічного бачення, а також
стратегічних, операційних цілей та завдань розвитку області на період 2021-2027 роки.
Стратегічне бачення розвитку Черкаської області до 2027 року:
Черкащина-2027 – центр української ідентичності та продовольчої безпеки
України, з високотехнологічним виробництвом, інноваційними підприємствами,
сучасною інфраструктурою та високоосвіченими людьми. Осередок розвитку
креативної економіки та відомий туристичний центр, багатий на історикокультурну спадщину. Регіон рівних можливостей, комфортний для проживання,
де кожен хоче і має можливість працювати, відпочивати, творити майбутнє.
Стратегічні та операційні цілі розвитку Черкаської області до 2027 року:
Стратегічні цілі (програми)

1. ЕКОНОМІКА:
високотехнологічна, продуктивна,
експортоорієнтована

2. ЛЮДИ: професійні,
адаптивні, згуртовані

3. ВИСОКА ЯКІСТЬ
ЖИТТЯ: екологія,
безпека, інфраструктура

Операційні цілі (напрями)
1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та
бізнес-екосистем
1.2. Інтернаціоналізація бізнесу

2.1. Висока якість
управлінських кадрів
2.2. Якісна система освіти
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3.1. Екологічна безпека та
збереження довкілля
3.2. Безпека населення та
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1.3. Маркетинг і брендинг територій
1.4. Розвиток інноваційного сектору в
економіці регіону

2.3. Ефективна система
охорони здоров’я
2.4. Посилення
регіональної згуртованості
та взаємодії

територій
3.3. Розвиток і модернізація
інфраструктури
3.4. Просторовий розвиток та
цифрова трансформація
регіону

Стратегічні цілі (програми) SMART-спеціалізації регіону
С.1 Інноваційні агротехнології, глибока
переробка сільськогосподарської
продукції, висока якість продуктів
харчування

С.2 Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних
технологій

Операційні цілі (напрями) SMART-спеціалізації регіону
С.1.1. Технології переробки
сільськогосподарської продукції
С.1.2. Технології просування
сільськогосподарської продукції
С.1.3. Якість та безпека харчових
продуктів

С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в
секторі регіональної економіки

При підготовці Плану реалізації Стратегії були враховані основні тенденції та
результати виконання Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року та двох
планів її реалізації. В рамках даних документів відбулись досягнення, які мали інноваційний
характер для Черкаського регіону. Зокрема:
- у 2016 році введений в дію Черкаський обласний перинатальний центр;
- у 2016 році створена Черкаська агенція регіонального розвитку;
- завершені роботи з розбудови та облаштування туристичного об‘єкту „Тясминський
каньйон― в м. Кам‘янка (фінансувався за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу (Секторальна бюджетна підтримка);
- промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області (зокрема у 2019 році
завершилась модернізація інвестиційного порталу області „Invest in Cherkasy Region―);
- розроблено Концепцію створення індустріального парку „Золотоноша― (затверджена
у 2017 році), який зареєстровано у державному реєстрі індустріальних парків; у 2019 році
обрано керуючу компанію Індустріального парку;
- здійснюється розширення мережі центрів надання адміністративних послуг;
- здійснюється закупівля шкільних автобусів;
- розроблено туристичний бренд „Черкащина – місце сили― та туристичну
маркетингову стратегію;
- промоція туристичного потенціалу Черкаської області (зокрема шляхом виготовлення
друкованої та сувенірної продукції, проведення щорічного Туристичного форуму, а також
через головний туристичний портал області „Черкащина туристична― та соцмережі);
- розроблено та запущено мобільний туристичний додаток „Подорожуй Черкащиною―;
- проведено 6 щорічних Форумів інститутів громадянського суспільства „ГРАНТуємо
зміни―.
Важливим фактором, який значною мірою визначив напрям впровадження Плану
реалізації Стратегії, є децентралізація влади. Одним із завдань впровадження Плану
реалізації Стратегії є розвиток територіальних громад області, зокрема шляхом модернізації
інфраструктури громад, підвищення якості та ефективності управління розвитком громад.
План реалізації Стратегії готувався на таких концептуальних підходах:
●
●

процес напрацювання Плану реалізації Стратегії координувала Черкаська агенція
регіонального розвитку;
залучення експертів, громадськості, широке обговорення Плану реалізації Стратегії на
всіх етапах його формування;
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●
●
●

реальність коштів, які можуть бути залучені для впровадження Плану реалізації
Стратегії;
наявність в регіоні реальних можливостей та повноважень для впровадження проектів,
передбачених Планом реалізації Стратегії;
в процесі підготовки Плану реалізації Стратегії було забезпечено навчальний
компонент з метою втілення проектного підходу на наступний середньостроковий
період.

Кожний етап підготовки Плану реалізації Стратегії здійснювався за участі широкого
кола осіб. Була створена робоча група, до якої, окрім представників органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, також увійшли представники Черкаської агенції
регіонального розвитку, Черкаського офісу з розвитку місцевого самоврядування Програми
„U-LEAD з Європою―, бізнесу, науки, громадських організацій. Процес розробки Плану
реалізації Стратегії висвітлено на веб-сайті „Стратегія розвитку Черкаської області 2021 –
2027― (http://strategy2027-ck.gov.ua/).
Формування Плану реалізації Стратегії спиралось на вивчення можливих джерел
фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: державний
фонд регіонального розвитку, кошти державного бюджету, отримані від ЄС (в рамках Угоди
про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної
політики України), інші бюджетні програми державного бюджету, місцеві бюджети, можливі
ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, грантові кошти, приватні інвестиції.
Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і
сфер втручання, передбачали:
● партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі
консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій
громадянського суспільства, інших зацікавлених сторін;
● участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди,
чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей,
взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих
суб‘єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси;
● покроковий консультативний підхід – кожна наступна стадія процесу
здійснюється на основі результатів попередньої (-іх) фази (фаз);
● сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних
інструментів, зокрема балансу та узгодженості стратегічних і операційних елементів;
● інтеграція – досягнута завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін і
забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів;
● інновація – визначення оптимальних і оригінальних втручань з метою
забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;
● узгодженість, ієрархія та взаємопов‘язаність – передбачення у планувальних
документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою
конкретизацією.
Виконання Плану реалізації Стратегії відбуватиметься на основі впровадження
проектних ідей, які є його невід‘ємною частиною. При підготовці інших планувальних
документів, зокрема обласних програм соціально-економічного розвитку, окремих обласних
цільових програм, проекти цих документів мають враховувати можливість реалізації заходів,
що передбачені цими документами, через проекти регіонального розвитку, визначені у Плані
реалізації Стратегії.
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2. Програми Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області
на період 2021 – 2023 роки
Відповідно до стратегічних цілей, визначених Стратегією розвитку Черкаської області
на період 2021 – 2027 роки, Планом реалізації Стратегії передбачено 5 програм (зокрема
2 напрями SMART-спеціалізації регіону), в рамках яких реалізуються проекти регіонального
розвитку протягом усього періоду впровадження Стратегії і, зокрема, в періоді 2021 – 2023
роки.
Програма 1

ЕКОНОМІКА:
високотехнологічна,
продуктивна,
експортоорієнтована

Програма 2

ЛЮДИ:
професійні,
адаптивні,
згуртовані

Програма 3
ВИСОКА
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ:
екологія,
безпека,
інфраструктура

Програма С.1
SMART-спеціалізація
регіону С.1
Інноваційні
агротехнології,
глибока переробка
сільськогосподарської
продукції, висока
якість продуктів
харчування

Програма С.2
SMARTспеціалізація
регіону С.2
Розвиток ІТгалузі та
інформаційнокомунікаційних
технологій

Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації
та Черкаською агенцією регіонального розвитку у співпраці проведено роботу з мобілізації
проектних ідей, реалізація яких дозволить досягти визначених стратегічних цілей. З метою
якісної підготовки проектних ідей, у січні – лютому 2020 року було проведено 4 кущові
навчання, якими була охоплена вся територія області. Був здійснений збір проектних ідей від
широкого кола зацікавлених суб‘єктів регіонального розвитку. Проектні ідеї було відібрано
робочою групою та згруповано в 5 тематичних програм з врахуванням їх взаємного
посилення і доповнення. У зв‘язку із введеними карантинними заходами, оцінка проектних
ідей частково здійснювалась робочою групою у онлайн-режимі.
План узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування та
можливостями для реалізації проектних ідей, а самі проектні ідеї перевірено на відповідність
Державній стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки та Стратегії розвитку
Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.
План реалізації Стратегії спрямований на використання основних економічних
можливостей області, соціальну інтеграцію, розвиток інфраструктури, захист довкілля з
урахуванням збереження природних, культурних та історичних ресурсів і надбань.
Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають вести до
зменшення дисбалансів розвитку між окремими адміністративно-територіальними одиницями
Черкаської області, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню
системи розселення на території області, а також враховувати інтереси новостворених
територіальних громад.
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2.1. Програма 1: ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна,
експортоорієнтована
Програма 1: „ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована―
спрямована на розвиток підприємництва, забезпечення сприятливих умов для залучення
інвестицій та розвитку експортної діяльності, впровадження інновацій та посилення співпраці
наукового сектору та економіки регіону, промоцію області.
Досягнення Програми передбачається через реалізацію 4 операційних напрямів:
●
●
●
●

розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем;
інтернаціоналізація бізнесу;
маркетинг і брендинг територій;.
розвиток інноваційного сектору в економіці регіону.

Мета Програми
Основна мета Програми – підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом
залучення інвестицій, збільшення обсягів експорту, розвитку підприємництва, формування та
розвитку позитивного іміджу регіону.
Структура Програми
Програма складається з 4 операційних напрямів, якими, в свою чергу, визначено 13
завдань. Програмою передбачена реалізація 20 проектів.
Територія,
на яку проект матиме вплив

Проекти
1.1. Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування
інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва
в регіоні
1.2. Підвищення обізнаності суб‘єктів підприємництва з питань
фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві,
можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів
1.3. Запуск та розвиток мережі відкритих (громадських)
майстерень в територіальних громадах області
1.4. Проведення навчальних бізнес-курсів
1.5. Проведення щорічного економічного форуму Open.Biz
1.6. Створення мережі Інформаційних пунктів для підприємців
1.7. Підтримка проектів у сфері сільського зеленого туризму в
Черкаській області
1.8. Підтримка і розвиток виробництва нішевої агропродукції,
в т.ч. органічної
1.9. Підтримка участі бізнесу у виставкових заходах
1.10. Проведення „Школи експортера―
1.11. Популяризація та модернізація інвестиційного порталу
1.12. Відродження малої авіації на території Черкащини через
розвиток та підтримку необхідної інфраструктури
1.13. Організація та проведення економічних форумів
1.14. Створення регіонального офісу підтримки інвестицій
1.15. Просування бренду „Черкащина – місце сили― шляхом
імплементації маркетингової стратегії
1.16. Маркетингове забезпечення розвитку ринку
агропродовольчої продукції регіону
1.17. Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт,
послуг) „Черкаська якість―
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Черкаська область
Черкаська область
10 територіальних громад
області з населенням не менше
5 тис. осіб
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Сільські населені пункти
Черкаської області
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область, Україна
Черкаська область
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1.18. Створення бізнес-інкубатора з метою формування
інноваційно-освітнього кластеру Черкаської області (в місті
Черкаси на базі ЧДТУ)
1.19. Посилення розвиткового потенціалу представників
бізнесу в інноваційній діяльності
1.20. Освітньо-науковий кластер Черкаського державного
технологічного університету „Інновація―

м. Черкаси та Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область

Напрям 1.A. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем
Важливим фактором економічного зростання регіону є розвиток бізнесу як індикатор
рівня господарської активності жителів регіону, з одного боку, та оцінка підприємницького
клімату в області – з іншого.
Бізнес формує конкурентне середовище, створює робочі місця, забезпечує зайнятість
та самозайнятість населення, підтримує розвиток місцевих господарств і ринків, забезпечує
податкові надходження до місцевих бюджетів.
В той же час, наразі в регіоні недостатньо розвинена інфраструктура підтримки
підприємництва. Суб‘єкти бізнесу мають обмежений доступ до фінансових ресурсів,
потрібних для розвитку бізнесу. Крім того, проблемою є брак необхідних знань та навичок для
започаткування та розвитку бізнесу.
Для реалізації напряму в Черкаській області передбачається посилення розвиткового
потенціалу суб`єктів підприємницької діяльності шляхом проведення відповідних освітніх
заходів, створення інструментів та механізмів підтримки підприємницької діяльності (що
включає також і розвиток інфраструктури підтримки бізнесу), підтримку проектів у сфері
сільського зеленого туризму, а також підтримку та розвиток виробництва нішевої
агропродукції.
Напрям 1.В. Інтернаціоналізація бізнесу
Інвестиційна діяльність є одним з основних інструментів розвитку економіки,
впровадження новітніх технологій та передового досвіду в регіоні. Це, в свою чергу, створює
передумови для впровадження інноваційних технологічних процесів і випуску нових видів
продукції, і, як наслідок, – підвищення загальної конкурентоспроможності економіки регіону.
Черкаська область вже має надійне підґрунтя для розвитку інвестиційної та експортної
діяльності. Так, з цією метою створений регіональний інвестиційний портал; у 2019 році
завершено його модернізацію. Черкаська область має вільні зони промислової
інфраструктури, що можуть стати майданчиком для створення нових виробництв з технічним
та технологічним оновленням виробничих циклів.
У той же час, нестабільна та недосконала нормативно-правова база в Україні,
відсутність дієвої підтримки інвесторів, низький рівень захисту інвестицій, обмеженість та
висока вартість кредитних ресурсів, дороговартісна та тривала процедура приєднання до
ресурсів природних монополій стримують надходження інвестицій в економіку держави та,
зокрема, Черкаської області.
З метою розвитку експорту та підтримки залучення інвестицій в економіку області, в
рамках даного напряму передбачені проведення навчання для експортерів, підтримка участі
бізнесу у виставкових заходах, розвиток інфраструктури, інструментів та механізмів
залучення інвестицій.
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Напрям 1.С. Маркетинг і брендинг територій
Перешкодою для зростання доходів населення Черкаської області, збільшення
надходжень до місцевих бюджетів та залучення інвестицій в регіон є недостатній рівень
промоції області на всеукраїнському та місцевому рівні. Зокрема, це стосується просування
продукції місцевих товаровиробників, а також промоції туристичного продукту області.
В рамках даного напряму передбачені заходи з формування позитивного іміджу
регіону, що включає в себе, зокрема, просування бренду Черкаської області шляхом
імплементації маркетингової стратегії, запровадження обласного конкурсу якості продукції.
Напрям 1.D. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону
Одним із ключових принципів європейського підходу SMART-спеціалізації є тісна
співпраця науки із сектором економіки області. Зокрема, даний принцип полягає у
формуванні бізнесом замовлень на інноваційні дослідження та розробки, що впроваджуються
науковими установами.
Проте, незважаючи на певні позитивні зрушення, співпраця регіонального бізнесу з
науковим сектором в області все ж не є достатньо активною. Крім того, у регіональних ЗВО та
науково-дослідницьких установах недостатньо розвинена матеріально-технічна та кадрова
база для проведення досліджень та впровадження розробок, які могли б бути ефективно
залучені у сектор регіональної економіки. Існує проблема зменшення кадрового потенціалу.
З метою активізації інноваційної діяльності в області, а також посилення кооперації між
бізнесом та наукою, в рамках даного напряму передбачено формування інституційних умов
для розвитку інноваційної інфраструктури, розвиток потенціалу в інноваційній діяльності,
створення стимулів та інструментів розвитку науково-інноваційного співробітництва з
сектором регіональної економіки.
Засоби реалізації
Впровадження проектів Програми 1 можливе через:
●
●
●
●

залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих
регіональних програм, відповідне фінансування з місцевих бюджетів;
залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги
суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.
Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми „ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна,
експортоорієнтована― має сприяти досягненню таких результатів:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

збільшення кількості суб`єктів бізнесу;
розширення мережі об‘єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
підвищення якості продукції, виробленої суб‘єктами підприємництва;
збільшення кількості працівників суб`єктів бізнесу;
збільшення надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб‘єктів бізнесу;
підвищення якості надання інформаційно-консультаційних послуг з питань
започаткування та ведення підприємницької діяльності незайнятому населенню;
підвищення рівня інвестиційної привабливості області;
систематизація діяльності із залучення інвестицій в області;
розвиток інвестиційної інфраструктури в області;
11
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

підготовка привабливих інвестиційних продуктів;
зростання обсягів експорту, підвищення експортної активності підприємств;
стимулювання розміщення нових підприємств в області;
створення нових робочих місць;
формування позитивного іміджу регіону (зокрема зростання іміджу Черкаської області
як туристичного регіону);
зростання попиту на продукцію товаровиробників Черкаської області;
просування бренду області;
маркетинг туристичного потенціалу області;
зростання туристичного потоку в області;
посилення кооперації між бізнесом та науково-дослідним сегментом;
зростання інноваційної діяльності підприємств;
нарощування матеріально-технічної бази у науково-дослідницьких установах для
проведення досліджень та впровадження розробок;
Показники:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

динаміка кількості малих та середніх підприємств на 10 тис. населення;
частка малих і середніх підприємств у обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг);
чисельність зайнятих в секторі малого та середнього бізнесу (включаючи фізичних
осіб-підприємців);
кількість підприємств МСБ, сертифікованих за стандартами ISO;
динаміка надходжень до зведеного бюджету від суб‘єктів малого бізнесу;
кількість діючих об‘єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
кількість реалізованих інвестиційних проектів або створених нових підприємств;
динаміка обсягів капітальних інвестицій;
динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій;
динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій на одну особу;
збільшення кількості країн-інвесторів;
зростання обсягів експорту;
збереження позитивного сальдо зовнішньоекономічної діяльності;
збільшення кількості країн, до яких здійснюється експорт з регіону;
збільшення кількості виготовленої промопродукції;
промоція туристичного порталу регіону;
кількість проведених заходів з просування місцевого продукту;
збільшення кількості туристів на рік;
обсяг наданих туристичних послуг;
збільшення кількості публікацій в ЗМІ, що мають на меті промоцію регіону;
збільшення кількості замовлень від бізнесу на інноваційні дослідження та розробки;
зростання частки підприємств, що займаються інноваціями;
збільшення витрат на виконання наукових досліджень і розробок;
збільшення кількості впроваджених нових технологічних процесів на підприємствах;
збільшення витрат на інноваційну діяльність підприємств.

Орієнтовний фінансовий план
Назва проекту
1.1. Підтримка підприємницьких ініціатив та
нарощування інфраструктури розвитку малого і
середнього підприємництва в регіоні
1.2. Підвищення обізнаності суб‘єктів
підприємництва з питань фінансів, податків, змін
та новацій в законодавстві, можливостей
залучення додаткових фінансових ресурсів
1.3. Запуск та розвиток мережі відкритих
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(громадських) майстерень в територіальних
громадах області
1.4. Проведення навчальних бізнес-курсів
1.5. Проведення щорічного економічного форуму
Open.Biz
1.6. Створення мережі Інформаційних пунктів
для підприємців
1.7. Підтримка проектів у сфері сільського
зеленого туризму в Черкаській області
1.8. Підтримка і розвиток виробництва нішевої
агропродукції, в т.ч. органічної
1.9. Підтримка участі бізнесу у виставкових
заходах
1.10. Проведення „Школи експортера―
1.11. Популяризація та модернізація
інвестиційного порталу
1.12. Відродження малої авіації на території
Черкащини через розвиток та підтримку
необхідної інфраструктури
1.13. Організація та проведення економічних
форумів
1.14. Створення регіонального офісу підтримки
інвестицій
1.15. Просування бренду „Черкащина – місце
сили― шляхом імплементації маркетингової
стратегії
1.16. Маркетингове забезпечення розвитку ринку
агропродовольчої продукції регіону
1.17. Обласний конкурс якості продукції (товарів,
робіт, послуг) „Черкаська якість―
1.18. Створення бізнес-інкубатора з метою
формування інноваційно-освітнього кластеру
Черкаської області (в місті Черкаси на базі ЧДТУ)
1.19. Посилення розвиткового потенціалу
представників бізнесу в інноваційній діяльності
1.20. Освітньо-науковий кластер Черкаського
державного технологічного університету
„Інновація―
Всього:
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2.2. Програма С.1: SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНУ С.1: Інноваційні
агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції,
висока якість продуктів харчування
Однією із глобальних проблем сучасності є продовольча безпека.
В Україні, зокрема і в Черкаській області, наявна потужна база для виробництва
сільськогосподарської продукції. В структурі експорту України найбільшу частку займає саме
продукція агропромислового комплексу. Так, за даними Мінекономіки, у І півріччі 2020 року
частка продукції АПК у загальній структурі експорту товарів до країн світу складала 44,8%
(зокрема до країн ЄС - 34,1%).
Дана тенденція домінування продукції АПК спостерігається і в Черкаській області. У
2019 році її частка у загальній структурі експорту товарів до країн світу складала 83,2%.
Тому пріоритетом SMART-спеціалізації регіону
сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю.

буде

виробництво

якісної

Стимулювання глибокої переробки продукції в Черкаській області дозволить суттєво
поліпшити товарну структуру експорту, збільшити обсяг експортної валютної виручки,
збільшити рівень доходів мешканців регіону та обсяг сплачених податків суб‘єктами
господарювання.
Крім того, на сьогодні важливим питанням для суб‘єктів господарювання, окрім
виробництва, є ще й питання реалізації, або просування продукції, як на внутрішніх, так і на
зовнішніх ринках збуту.
Враховуючи вищезазначене, на провідні ролі виходить також якість і безпека харчових
продуктів.
Окрім того, інноваційні харчові технології, висока якість і безпека харчових продуктів,
які виробляються на території Черкаської області, дозволять суттєво полегшити процеси
просування таких продуктів як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.
Досягнення даного напряму SMART-спеціалізації передбачається через реалізацію 3
операційних цілей:
●
●
●

технології переробки сільськогосподарської продукції;
технології просуванння сільськогосподарської продукції;
якість та безпека харчових продуктів.

Мета Програми
Метою Програми є стимулювання впровадження інновацій, активізація партнерства
науки та бізнесу регіону у сферах переробки, просування сільськогосподарської продукції,
підвищення якості та безпеки харчових продуктів.
Структура Програми
Програма складається з 3 операційних напрямів, якими, в свою чергу, визначено 6
завдань. Програмою передбачена реалізація 7 проектів.
Територія,
на яку проект матиме вплив

Проекти
С.1.1. Стимулювання виробництва продукції сільського
господарства та її первинної переробки з високою доданою
14
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вартістю
С.1.2. Розвиток Індустріального парку „Золотоноша―

С.1.3. Органічна Черкащина
С.1.4. Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів
та сімейних фермерських господарств
С.1.5. „Черкаський гостинець― - запровадження нових
технологій збуту сільськогосподарської продукції
С.1.6. Розвиток рибного господарства Черкаської області
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 (особливо
м. Золотоноша, Вознесенська,
Гельмязівська, Зорівська,
Новодмитрівська, Піщанська,
Золотоніська територіальні
громади)
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область

Напрям С.1.A. Технології переробки сільськогосподарської продукції
Виробництво сільськогосподарської продукції є одним із найбільш важливих напрямків
діяльності суб‘єктів господарювання Черкащини. З загальної площі Черкаської області
сільськогосподарські землі складають 71,1% до загальної площі її території. В регіоні наявна
потужна база для виробництва сільськогосподарської продукції.
В той же час, проблемою є те, що товарна структура експорту є малоефективною та
сировинною. Тому стимулювання глибокої переробки продукції в Черкаській області
дозволить суттєво поліпшити товарну структуру експорту, збільшити обсяг експортної
валютної виручки, збільшити рівень доходів мешканців регіону та обсяг сплачених податків
суб‘єктами господарювання.
Поліпшення технологій глибокої переробки сільськогосподарської продукції можливо
здійснити лише за умови ефективного співробітництва та партнерства регіонального бізнесу і
науки.
Дана операційна ціль буде спрямована на стимулювання співробітництва та
партнерства регіонального бізнесу і науки, а також інтеграцію досліджень та інновацій в
технології глибокої переробки сільськогосподарської продукції.
Напрям С.1.В. Технології просування сільськогосподарської продукції
В Черкаській області має місце потужна база для виробництва сільськогосподарської
продукції. Проте на сьогодні ще важливішим питанням для суб‘єктів господарювання, окрім
виробництва, є ще й питання реалізації, або просування, як на внутрішніх, так і на зовнішніх
ринках збуту.
В цьому аспекті на перший план виходять питання ефективного менеджменту
управління виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції, логістики,
розробки сучасних маркетингових стратегій, технологій та інструментів просування такої
продукції, технології дизайну, брендування, екологічності. Зокрема зростає роль
комунікування виробників зі споживачами, в т. ч. і за рахунок сучасних онлайн-інструментів.
Дана операційна ціль буде спрямована на стимулювання співробітництва та
партнерства науки і бізнесу регіону в сфері технологій просування продуктів переробки
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сільськогосподарського походження, а також інтеграцію досліджень та інновацій в технології
просування сільськогосподарської продукції.
Напрям С.1.С. Якість та безпека харчових продуктів
Проектом JRC (Joint Research Center) були проаналізовані статистичні дані для
відображення економічного та інноваційного потенціалу по кожній області України. На їх
основі підготовлено звіт „Відображення економічного та інноваційного потенціалу Черкаської
області―.
Згідно представленого звіту, напрямами SMART-спеціалізації можуть бути
виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виробництво якісних продуктів
харчування.
Інноваційні харчові технології, висока якість і безпека харчових продуктів, які
виробляються на території Черкаської області, дозволять суттєво полегшити процеси
просування таких продуктів як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.
Дана операційна ціль буде спрямована на стимулювання співробітництва та
партнерства науки і бізнесу регіону в харчових технологіях, а також інтеграцію досліджень та
інновацій в харчові технології заради високої якості та безпеки продуктів харчування.
Засоби реалізації
Впровадження проектів Програми С.1 можливе через:
●
●
●
●

залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих
регіональних програм, відповідне фінансування з місцевих бюджетів;
залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги
суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.
Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів напряму SMART-спеціалізації регіону „Інноваційні
агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів
харчування― має сприяти досягненню таких результатів:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

збільшення кількості наукових лабораторій та центрів;
забезпечення функціонування Індустріального парку „Золотоноша―;
посилення співробітництва бізнесу і науки в сфері глибокої переробки та просування
сільськогосподарської продукції;
проведення наукових конкурсів для студентів, науковців та дослідників з питань
менеджменту в управлінні виробництвом та переробкою сільськогосподарської
продукції, органічної продукції;
активізація наукової діяльності, створення нових технологій, отримання наукових
патентів у сфері глибокої переробки сільськогосподарської продукції;
активізація діяльності у сфері просування сільськогосподарської продукції;
утворення онлайн-платформ просування продуктів переробки сільськогосподарського
походження;
створення науково-бізнесових платформ та рад для співробітництва з питань якості та
безпеки харчових продуктів;
створення експериментальних виробництв, лабораторій у сфері підвищення якості
продуктів харчування;
16
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●

зростання обсягу виробництва продуктів харчування високої якості.
Показники:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

динаміка кількості наукових лабораторій;
кількість підприємств, залучених до Індустріального парку, в тому числі й тих, які
застосовують інновації в технології переробки сільськогосподарської продукції;
чисельність науковців та дослідників в сфері глибокої переробки та просування
сільськогосподарської продукції;
перелік нових інноваційних технологій (отримання патентів) у сфері переробки та
просування сільськогосподарської продукції, якості та безпеки харчових продуктів;
кількість розроблених та реалізованих партнерських проектів бізнесу й науки в сфері
глибокої переробки та просування сільськогосподарської продукції, якості та безпеки
харчових продуктів;
кількість суб‘єктів господарювання, які займаються виробництвом органічної
сільськогосподарської продукції;
обсяги виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, в т. ч. і органічної;
кількість
новостворених
робочих
місць
в
сфері
виробництва
готової
сільськогосподарської продукції, в т. ч. органічної;
чисельність науково-бізнесових платформ та рад для співробітництва з питань якості
та безпеки харчових продуктів;
обсяг виробництва продуктів харчування високої якості.

Орієнтовний фінансовий план
Назва проекту
С.1.1. Стимулювання виробництва продукції
сільського господарства та її первинної
переробки з високою доданою вартістю
С.1.2. Розвиток Індустріального парку
„Золотоноша―
С.1.3. Органічна Черкащина
С.1.4. Підтримка розвитку сільськогосподарських
кооперативів та сімейних фермерських
господарств
С.1.5. „Черкаський гостинець― - запровадження
нових технологій збуту сільськогосподарської
продукції
С.1.6. Розвиток рибного господарства Черкаської
області
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)
Всього:
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2021
2200

Вартість, тис. грн
2022
2023
5600
2200

Разом
10000

25904,1

24774,3

-

50678,4

220
7143

275
7143

440
7143

935
21429

300

300

100

700

2200

2200

2200

6600

900

900

900

2700

38867,1

41192,3

12983

93042,4
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2.3. Програма С.2: SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНУ С.2: Розвиток
ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій
Однією із найбільш динамічних галузей економіки та бізнесу є ІТ-сфера. Так, за
даними української IT-компанії N-iX, IT-ринок України 2019-2020 – це індустрія на 5 млрд дол.
США та 200 000 фахівців. Інформаційно-комунікаційні технології займають третє місце по
обсягу експорту послуг з часткою 20% всього українського сервісного експорту; українська
IT-сфера зростає приблизно на 26% щороку; на ринку працює приблизно 4000 IT-компаній; в
Україні працює близько 1600 сервісних IT-компаній.
В Черкаській області наявна база для розвитку ІТ-галузі та інформаційнокомунікаційних технологій. Це наявність потужних навчальних закладів (Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський державний
технологічний університет та ін.), які готують майбутніх ІТ-фахівців; наявність ІТ-компаній та
їх об‘єднань. Наприклад, Cherkasy IT Cluster, яка нині об‘єднує 13 ІТ-компаній з Черкас,
активно співпрацює з ЗВО, навчає та працевлаштовує студентів.
Досягнення даного напряму SMART-спеціалізації передбачається через реалізацію 1
операційної цілі:
● інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки.
Мета Програми
Метою Програми є формування в регіоні цілісного простору та інфраструктури для
розвитку бізнесу в сфері високих технологій та креативних індустрій.
Структура Програми
Програма складається з 1 операційного напряму, яким, в свою чергу, визначено 1
завдання. Програмою передбачена реалізація 1 проекту.
Територія,
на яку проект матиме вплив

Проекти
С.2.1. Створення Центру розвитку креативної економіки
Черкащини

Черкаська область

Напрям С.2.A. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі
регіональної економіки
В рамках даної операційної цілі передбачено створення Центру розвитку креативної
економіки Черкащини.
Засоби реалізації
Впровадження проекту Програми С.2 можливе через:
●
●
●
●

залучення коштів державного бюджету;
фінансування з місцевого бюджету;
залучення приватних інвестицій;
державно-приватне партнерство.
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Очікувані результати та показники
Успішна реалізація проекту напряму SMART-спеціалізації регіону „Розвиток ІТ-галузі
та інформаційно-комунікаційних технологій― має сприяти досягненню таких результатів:
●
●
●
●
●
●

збільшення кількості ІТ-центрів, лабораторій;
активізація роботи науково-бізнесових ІТ-платформ для співпраці та нових розробок;
посилення співробітництва бізнесу і науки в сфері інформаційно-комунікаційних
технологій;
посилення ролі бізнесу в життєдіяльності наукових та освітніх установ в сфері
інформаційно-комунікаційних технологій;
зростання зацікавленості бізнесу й науки в залученні грантових ресурсів на розробки в
сфері інформаційно-комунікаційних технологій;
активізація наукової-практичної діяльності, створення нових технологій, отримання
наукових патентів в сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Показники:

●
●
●
●
●
●

динаміка кількості ІТ-центрів, лабораторій;
кількість науково-бізнесових ІТ-платформ для співпраці та нових розробок;
кількість науковців та дослідників в сфері інформаційно-комунікаційних технологій;
кількість конкурсів для студентів, науковців та дослідників в сфері інформаційнокомунікаційних технологій;
кількість розроблених та реалізованих партнерських проектів бізнесу й науки в сфері
інформаційно-комунікаційних технологій;
перелік інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій (отримання патентів),
впроваджених в практичній діяльності.

Орієнтовний фінансовий план
Назва проекту

2021
-

С.2.1 Створення Центру розвитку креативної
економіки Черкащини
Всього:

-

19

Вартість, тис. грн
2022
2023
177000
-

Разом
177000

177000

177000

-
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2.4. Програма 2: ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані
Людський капітал є одним з найважливіших факторів форсування економічного
розвитку. Підготовці висококваліфікованих кадрів та згуртованості населення громад у
вирішенні питань місцевого розвитку наразі приділяється велика увага у розвинених країнах.
Програма „ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані― є програмою, яка спрямована на
підвищення якості управлінських кадрів на регіональному та місцевому рівні, розвиток
системи освіти, вдосконалення системи охорони здоров`я, а також посилення регіональної
згуртованості та взаємодії.
Досягнення Програми передбачається через реалізацію 4 операційних напрямів:
●
●
●
●

висока якість управлінських кадрів;
якісна система освіти;
ефективна система охорони здоров‘я;
посилення регіональної згуртованості та взаємодії.
Мета Програми

Метою Програми є розвиток людського потенціалу області, зокрема шляхом
підвищення якості систем освіти та охорони здоров‘я, а також стимулювання окремих
територіальних громад та їх мешканців до вирішення питань місцевого розвитку.
Структура Програми
Програма складається з 4 операційних напрямів, якими, в свою чергу, визначено 16
завдань. Програмою передбачена реалізація 26 проектів.
Територія,
на яку проект матиме вплив

Проекти
2.1. Щорічний регіональний конкурс проектів місцевого
розвитку
2.2. Інформаційно-методологічна підтримка територіальних
громад
2.3. Проведення школи з управління проектами для
управлінців Черкащини
2.4. Придбання обладнання для закладів загальної середньої
освіти в рамках концепції нової української школи
2.5. Створення навчально-практичних центрів при закладах
професійної (професійно-технічної) освіти області
2.6. Запуск навчально-профорієнтаційної платформи
інформаційних технологій на базі Черкаського державного
бізнес-коледжу у взаємодії з Cherkasy IT Cluster
2.7. Громадянська освіта в дії: застосування сервісів едемократії
2.8. Запровадження сучасних технологій у сфері природничої
освіти
2.9. Просвітницький проект з впровадження інновацій в роботі
Університетів ІІІ віку
2.10. Library Hub: сучасний простір у Черкаській обласній
бібліотеці для дітей
2.11. Організація навчання медичних працівників з питань
діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
2.12. Організація центру дистанційної післядипломної освіти
та симуляційно-тренінгового центру
20

Черкаська область
Територіальні громади
Черкаської області
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область, м. Черкаси
Черкаська область
Черкаська область
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2.13. Інформатизація закладів охорони здоров‘я області
2.14. Організація та проведення міжнародних спортивних
змагань
2.15. Дітям Черкащини – якісне харчування
2.16. Придбання та встановлення лабораторного обладнання
для здійснення досліджень на COVID-19
2.17. Паліативне відділення на базі Звенигородського
будинку-інтернату для інвалідів та пристарілих Черкаської
області
2.18. Створення банку грудного молока на базі Черкаського
обласного перинатального центру КНП „Черкаська обласна
лікарня Черкаської обласної ради― (м. Черкаси, вул.
Менделєєва, 3)
2.19. Розвиток державного історико-культурного заповідника
„Трипільська культура―
2.20. Капітальний ремонт будівлі комунального закладу
„Черкаський обласний краєзнавчий музей― Черкаської
обласної ради
2.21. Збереження об‘єктів культурної спадщини області
2.22. Співробітництво територіальних громад Черкащини як
важливий фактор регіонального розвитку
2.23. Соціальні перевезення Черкащини
2.24. Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини
2.25. Фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне
виховання молоді в області
2.26. Залучення інвестицій для будівництва
багатоповерхового житлового комплексу та об‘єктів
соціальної та комунальної сфери для внутрішньо
переміщених осіб в м. Канів.

Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Дитячі стаціонари та пологові
будинки міста Черкаси та
Черкаської області
Черкаська область, Україна
Черкаська область
Черкаська область, інші регіони
України
Територіальні громади
Черкаської області
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область та інші
регіони України
Канівська територіальна
громада, Черкаська область

Напрям 2.A. Висока якість управлінських кадрів
В сучасних умовах одним із важливих факторів прогресивного розвитку громад та
територій є високий рівень якості управлінських кадрів, як на обласному рівні, так і на рівні
територіальних громад. Сучасні представники органів державної влади та органів місцевого
самоврядування повинні мати новий креативний тип мислення, бути професіоналами у таких
сферах, як інформаційно-комунікаційні технології та проектний менеджмент. Особливо дані
аспекти є актуальними в умовах адміністративно-територіальної реформи.
На даний момент спостерігається недостатня інституційна спроможність органів
місцевого самоврядування (це стосується як штатної укомплектованості, так і якості
підготовки кадрів). Даний напрям покликаний розвинути професійні якості та навички
місцевих управлінців та сформувати ефективну систему управління регіональним розвитком.
Напрям 2.B. Якісна система освіти
Протягом останніх років в області вже активно впроваджуються заходи з розвитку та
модернізації регіональної системи освіти. Так, у загальноосвітніх школах формуються
компетенції з робототехніки; здійснюються заходи з розвитку STEM-освіти.
В сучасних умовах актуальною є підготовка на базі освітніх закладів кваліфікованих
робітників, які після завершення навчання зможуть бути працевлаштовані на підприємствах
Черкаської області. В даному контексті важливу роль відіграє популяризація та модернізація
професійно-технічної освіти.
Даний напрям спрямований на впровадження інноваційних технологій навчання у
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початкову та середню школи, модернізацію регіональної системи професійно-технічної
освіти, впровадження дуальної форми освіти у секторі вищої освіти, посилення кадрового
потенціалу надавачів освітніх послуг, а також створення нових можливостей для розвитку і
самореалізації населення незалежно від статі, віку та місця проживання.
Напрям 2.С. Ефективна система охорони здоров’я
Медична сфера Черкаської області характеризується активним впровадженням
сучасного медичного обладнання та інноваційних методів лікування. У регіоні наявні
інноваційні заклади охорони здоров`я, такі як Черкаський обласний кардіологічний центр,
функціонують скринінгові центри „Здоров`я жінки―, Черкаський обласний перинатальний
центр, палати інтенсивної терапії гемобластозів та аутологічна трансплантація кісткового
мозку на базі Черкаського обласного онкологічного диспансеру; також в медичних закладах
області проводиться амбулаторний гемодіаліз.
Таким чином, в регіоні наявна потужна база для розвитку сфери охорони здоров`я, яка
відіграє важливу роль у збереженні та підвищенні активності людського потенціалу. В той же
час, проблемою є недостатня кадрова укомплектованість медичних закладів.
Даний напрям буде спрямований на підвищення кваліфікації медичного персоналу,
популяризацію здорового способу життя населення, а також впровадження новітніх практик і
технологій профілактики захворювань цивілізації.
Напрям 2.D. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії
В сучасних умовах децентралізації влади, все більший акцент робиться на залученні
громадськості до процесу розвитку територій, а також на активізації роботи місцевих органів
влади у вирішенні їх власних питань місцевого розвитку.
Наразі все більш популярними стають проекти та заходи, що передбачають
міжрегіональну співпрацю. Крім того, сучасним трендом є міжмуніципальне співробітництво укладення договорів між територіальними громадами, що спрямовані на спільне
акумулювання громадами ресурсів для впровадження спільних проектів (зокрема у сферах
надання адміністративних послуг, інфраструктури, ЖКГ, освіти, культури, безпеки та ін.).
Важливими суб`єктами впровадження місцевих розвиткових ініціатив є громадські
організації, зокрема молодіжні.
Сферами впровадження даного напряму є: створення можливостей для
співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень;
стимулювання міжмуніципального співробітництва; заохочення мешканців громад до участі у
вирішенні питань місцевого розвитку; посилення спроможності інститутів громадянського
суспільства; розвиток та підтримка молодіжних розвиткових, спортивних та культурних
ініціатив; інтеграція внутрішньо переміщених осіб.
Засоби реалізації
Впровадження проектів Програми 2 можливе через:
●
●
●
●

залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих
регіональних програм, фінансування з місцевих бюджетів;
залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги
суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.
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Очікувані результати і показники
Успішна реалізація проектів, спрямованих на розвиток людського потенціалу, має
сприяти досягненню таких результатів:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

забезпечення ефективної координації дій громадськості, органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
покращення інституційного забезпечення розвитку територіальних громад;
формування професійного кадрового резерву органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування;
забезпечення організації та проведення навчальних заходів (тренінгів, шкіл сучасного
державного службовця);
набуття місцевими управлінцями нових вмінь та навичок;
ефективне управління місцевими бюджетами, якісна організація бюджетного процесу;
доступна, практично орієнтована система освіти;
зростання рівня економічної активності і зайнятості, скорочення рівня безробіття;
забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів сучасними мультимедійними
засобами навчання;
зростання популярності робітничих професій;
модернізація матеріально-технічної бази у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти, створення навчально-практичних центрів;
проведення курсів підвищення кваліфікації для надавачів освітніх послуг;
розробка та запуск конкурентних освітніх продуктів (початкова, середня, позашкільна
освіта);
підвищення економічної активності населення області, популяризація набуття освіти
дорослим населенням;
забезпечення вразливих груп населення якісною освітою;
підвищення кваліфікації медичних працівників;
запровадження та розвиток науково-прикладних досліджень у медичній сфері
(зокрема на базі Черкаської медичної академії);
проведення заходів з популяризації здорового способу життя населення;
впровадження інноваційних методів та технологій у медичних закладах;
посилення міжрегіонального співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та
культурологічних досліджень;
подальше поширення практики міжмуніципального співробітництва, реалізація
громадами спільних проектів;
розширення спектру сфер укладання договорів міжмуніципального співробітництва;
проведення у громадах семінарів та конкурсів, спрямованих на залучення мешканців
громад до реалізації місцевих ініціатив;
запровадження конкурсів розвиткових проектів у громадах;
посилення мотивованості мешканців громад до участі у розвитку своєї громади;
посилення співпраці інститутів громадянського суспільства та органів влади;
створення умов та можливостей для більш активної участі громадських організацій у
реалізації місцевих розвиткових ініціатив;
посилення залученості молоді до впровадження місцевих розвиткових ініціатив;
зростання зацікавленості громадян щодо участі у спортивних заходах.

Показники:
●
●
●
●
●
●

кількість проведених навчально-тренувальних заходів для місцевих управлінців;
кількість місцевих управлінців, які пройшли підвищення кваліфікації;
низька кількість порушень бюджетної дисципліни;
рівень зайнятості населення;
частка зайнятих громадян віком старше 45 років та вразливих верств населення;
частка молодіжного безробіття;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

кількість інституцій із запровадженою системою навчання впродовж життя;
кількість придбаних мультимедійних засобів навчання у загальноосвітні навчальні
заклади;
зростання кількості учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної)
освіти;
кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких проведено
модернізацію матеріально-технічної бази;
збільшення кількості створених навчально-практичних центрів;
кількість надавачів освітніх послуг, що пройшли підвищення кваліфікації;
кількість медичних фахівців, які пройшли навчання щодо методів профілактики,
лікування та призупинення хвороб цивілізації;
кількість проведених заходів щодо популяризації здорового та безпечного способу
життя;
збільшення кількості договорів про співробітництво територіальних громад, зокрема
тих, що зареєстровані на сайті Мінрегіону;
кількість спільних проектів, що реалізовані громадами завдяки укладанню договорів
співробітництва;
збільшення кількості територіальних громад, що уклали договори міжмуніципального
співробітництва;
кількість реалізованих місцевих ініціатив у громадах;
зростання кількості мешканців громад, що беруть участь у реалізації місцевих
ініціатив;
збільшення кількості громад, у яких запроваджено конкурси розвиткових проектів;
кількість проведених форумів інститутів громадянського суспільства;
кількість учасників форумів, зокрема від громадських організацій;
кількість проведених ярмарків громадських ініціатив;
кількість проектів, що реалізовані за ініціативи або за співучасті громадських
організацій;
збільшення кількості молодіжних громадських організацій;
кількість проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
кількість проведених молодіжних заходів;
кількість проведених заходів національно-патріотичного спрямування;
кількість учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;
кількість учасників молодіжних заходів;
кількість учасників заходів національно-патріотичного спрямування.

Орієнтовний фінансовий план
Назва проекту
2.1. Щорічний регіональний конкурс проектів
місцевого розвитку
2.2. Інформаційно-методологічна підтримка
територіальних громад
2.3. Проведення школи з управління проектами
для управлінців Черкащини
2.4. Придбання обладнання для закладів
загальної середньої освіти в рамках концепції
нової української школи
2.5. Створення навчально-практичних центрів
при закладах професійної (професійно-технічної)
освіти області
2.6. Запуск навчально-профорієнтаційної
платформи інформаційних технологій на базі
Черкаського державного бізнес-коледжу у
взаємодії з Cherkasy IT Cluster
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2021
1500

Вартість, тис. грн
2022
2023
2250
3000

Разом
6750

-

-

-

-

60

60

60

180

34500

34500

34500

103500

2500

2500

2500

7500

5000

2200

200

7400
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2.7. Громадянська освіта в дії: застосування
сервісів е-демократії
2.8. Запровадження сучасних технологій у сфері
природничої освіти
2.9. Просвітницький проект з впровадження
інновацій в роботі Університетів ІІІ віку
2.10. Library Hub: сучасний простір у Черкаській
обласній бібліотеці для дітей
2.11. Організація навчання медичних працівників
з питань діагностики, лікування та профілактики
гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
2.12. Організація центру дистанційної
післядипломної освіти та симуляційнотренінгового центру
2.13. Інформатизація закладів охорони здоров‘я
області
2.14. Організація та проведення міжнародних
спортивних змагань
2.15. Дітям Черкащини – якісне харчування
2.16. Придбання та встановлення лабораторного
обладнання для здійснення досліджень на
COVID-19
2.17. Паліативне відділення на базі
Звенигородського будинку-інтернату для
інвалідів та пристарілих Черкаської області
2.18. Створення банку грудного молока на базі
Черкаського обласного перинатального центру
КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської
обласної ради― (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3)
2.19. Розвиток державного історико-культурного
заповідника „Трипільська культура―
2.20. Капітальний ремонт будівлі комунального
закладу „Черкаський обласний краєзнавчий
музей― Черкаської обласної ради
2.21. Збереження об‘єктів культурної спадщини
області
2.22. Співробітництво територіальних громад
Черкащини як важливий фактор регіонального
розвитку
2.23. Соціальні перевезення Черкащини
2.24. Форум підтримки громадських ініціатив
Черкащини
2.25. Фестивалі, спрямовані на національнопатріотичне виховання молоді в області
2.26. Залучення інвестицій для будівництва
багатоповерхового житлового комплексу та
об‘єктів соціальної та комунальної сфери для
внутрішньо переміщених осіб в м. Канів
Всього:

75

75

75

225

350

350

350

1050

2000

2000

2000

6000

240

10000

5000

15240

*

-

-

*

400

350

450

1200

51506,2

40000

20000

111506,2

500

500

500

1500

1100
**

5000
-

5000
-

11100
**

8000

2000

2000

12000

10845,9

-

-

10845,9

6666,7

6666,7

6666,7

20000,1

523,5

8975,95

4975,95

14475,4

21000

21000

21000

63000

300

300

300

900

4000
80

4000
80

4000
80

12000
240

1473

1572,2

1678,6

4723,8

70000

75000

75000

220000

222620,3

219379,8

189336,3

631336,4

* Суми будуть визначені при формуванні переліку та обсягу навчань
** Суми будуть визначені при вивченні потреби щодо закупівлі обладнання
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2.5. Програма 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека,
інфраструктура
Незважаючи на те, що економічний розвиток (паралельно з розвитком людського
капіталу) відіграє вирішальну роль для соціально-економічного прогресу, все ж надзвичайно
важливим є створення комфортного та безпечного середовища проживання людей. Якщо не
приділяти достатньо уваги цьому аспекту, населення не буде у повній мірі забезпечене
необхідними благами та не буде мати гідних умов проживання, а відтак люди будуть
незадоволені життям у регіоні.
Програма „ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура― є програмою,
яка спрямована на збереження навколишнього середовища, безпеку населення та територій,
розвиток інфраструктури (в т. ч. інклюзивно-орієнтованої), розвиток цифрових технологій.
Досягнення програми передбачається через реалізацію 4 операційних напрямів:
●
●
●
●

екологічна безпека та збереження довкілля;
безпека населення та територій;
розвиток і модернізація інфраструктури;
просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону.
Мета Програми

Метою програми є забезпечення комфортних та безпечних умов проживання
населення (в т. ч. з точки зору сприятливого стану навколишнього природного середовища),
розвиток та модернізація інфраструктури (в т. ч. інклюзивно-орієнтованої), цифрова
трансформація регіону.
Структура Програми
Програма складається з 4 операційних напрямів, якими, в свою чергу, визначено 15
завдань. Програмою передбачена реалізація 56 проектів.
Територія,
на яку проект матиме вплив

Проекти
3.1. Організація спостережень за режимом поверхневих вод у
верховій частині Кременчуцького водосховища при
проходженні високих повеней і паводків
3.2. Раціоналізація системи моніторингу переформування
берегів Кременчуцького водосховища
3.3. Розвиток регіональної системи моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря
3.4. Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та
знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до
використання хімічних засобів захисту рослин (відходів
пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами
3.5. Впровадження комплексної системи поводження з
твердими побутовими відходами з урахуванням принципу
розподілу території області на кластери
3.6. Створення нових, розширення меж існуючих територій та
об‘єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів
землеустрою з організації та встановлення їх меж
3.7. Розроблення Регіональної схеми екологічної мережі
Черкаської області
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Території на узбережжі
Кременчуцького водосховища в
межах Золотоніського і
Черкаського районів
Черкаський район Черкаської
області
Черкаська область
Черкаська область

Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
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3.8. Проведення заходів щодо боротьби з деградацією земель
та опустелюванням
3.9. Будівництво та реконструкція очисних споруд для
очищення стічних та зливових вод на території області (в тому
числі розробка проектно-кошторисної документації)
3.10. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану малих та середніх річок на
території Черкаської області (в тому числі розробка проектнокошторисної документації)
3.11. Заходи щодо винесення меж водоохоронних зон
(прибережних захисних смуг) річок суббасейну річки Тясмин
Черкаської області
3.12. Створення регіонального центру управління в
надзвичайних ситуаціях
3.13. Встановлення сучасних та ремонт наявних джерел
зовнішнього протипожежного водопостачання
3.14. Створення Центру забезпечення безпеки на водних
об‘єктах Черкаської області
3.15. Забезпечення підрозділів області автодрабинами
висотою підйому 50 м
3.16. Створення Центрів безпеки в територіальних громадах
Черкаської області
3.17. Забезпечення Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення майном для забезпечення
протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення
Черкаської області
3.18. Запобігання руйнування Тясминської дамби шляхом
будівництва ділянки автодороги з влаштуванням мостового
переходу через р.Тясмин
3.19. Запровадження системи „Безпечне місто― в Черкаській
області
3.20. Побудова телекомунікаційної мережі спеціального
призначення в районних підрозділах області зі створенням
комплексної системи захисту інформації та придбанням
сучасної компʼютерної та периферійної техніки
3.21. Встановлення систем пожежної безпеки у закладах
освіти області
3.22. Будівництво спеціально облаштованих місць для
розташування стаціонарних або пересувних пунктів
габаритно-вагового контролю
3.23. Відновлення роботи КП „Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної ради―
3.24. Реконструкція військового аеродрому в м. Умань та
будівництво сучасного міжнародного аеропорту спільного
використання повітряними суднами цивільної та військової
авіації
3.25. Покращення стану територіальних автомобільних доріг
загального користування державного значення та
автомобільних доріг загального користування місцевого
значення
3.26. Розвиток цифрового інформаційного простору
Черкаської області
3.27. Реалізація комплексного підходу до підвищення
енергоефективності будівель бюджетної сфери області
3.28. Реалізація комплексного підходу при будівництві,
реконструкції, капітальному ремонті та технічному
переоснащенні будівель бюджетної сфери області, з
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Черкаська область
Черкаська область

Черкаська область
Територія суббасейну річки
Тясмин Черкаської області
Черкаська область
Черкаська область
Територіальні громади
Черкаської області
Черкаська область
Територіальні громади
Черкаської області
Черкаська область
26 населених пунктів Черкаської
області
Черкаська область
Територіальні громади
Черкаської області
Черкаська область
Черкаська область та суміжні з
нею області України
Черкаська область, а також інші
регіони України та інші держави,
з якими буде відновлено
повітряне сполучення
Черкаська область, м. Умань,
частково Київська, Вінницька,
Кіровоградська області
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
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підвищенням енергоефективності
3.29. Реалізація комплексного підходу при будівництві,
реконструкції, капітальному ремонті та технічному
переоснащенні будівель закладів дошкільної освіти області, з
підвищенням енергоефективності
3.30. Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою
населених пунктів області
3.31. Будівництво кисневих станцій, закупівля та
встановлення медичного обладнання для подолання
наслідків COVID-19
3.32. Створення мережі госпітальних скринінгових центрів
онкологічних захворювань у чоловіків в Черкаській області
3.33. Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги
класу „В―
3.34. Будівництво обласного центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради
по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси
3.35. Реновація та оснащення приймальних відділень
медичних закладів Черкаської області
3.36. Покращення якості надання медичних послуг шляхом
створення інсультного центру комунального некомерційного
підприємства „Черкаська обласна лікарня Черкаської
обласної ради―
3.37. Реконструкція будівлі корпусу № 1 з підвалом (літ. А-2,
ПД) під центр паліативної допомоги за адресою: м. Черкаси,
вул. Мечнікова, 25
3.38. Реновація та розбудова КНП „Черкаський обласний
кардіологічний центр Черкаської обласної ради― по
вул. Мечникова, 25 у м. Черкаси
3.39. Завершення будівництва Будинку культури на 700 місць
в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний
центр
3.40. Створення сервісних центрів МВС нового європейського
типу та їх облаштування
3.41. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов
для занять фізичною культурою та спортом
3.42. Будівництво басейну критого для плавання обласної
спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву
по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси
3.43. Покращення матеріально-технічної бази бюджетних,
комунальних установ та комунальних підприємств області
3.44. „Сонячний сад― - теплиця для квітів та овочів
3.45. Формування освітнього інклюзивного простору в
Черкаському державному технологічному університеті для
осіб з інвалідністю
3.46. Розбудова та облаштування туристичного об‘єкту
„Буцький каньйон―
3.47. Формування туристичної привабливості території замка
Шувалова
3.48. Реконструкція замку Даховського у селі Леськове
Уманського району та створення на його базі сучасного музею
військової слави та парку
3.49. Будівництво музею археологічних культур Черкащини в
селі Піківець Уманського району
3.50. Створення туристичного маршруту „Шлях до Синьої
Води― від витоку річки Гірський Тікич до гирла річки Синюха
28

Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область

Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область,
м. Золотоноша, Золотоніський
район
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область, зокрема
Уманський район та с. Піківець
Черкаська, Кіровоградська,
Миколаївська та Вінницька
області
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3.51. Створення Всеукраїнського центру інклюзивного
реабілітаційно-соціального туризму
3.52. Створення центрів надання адміністративних послуг при
органах місцевого самоврядування
3.53. Оновлення (коригування) топографічної основи території
Черкаської області
3.54. Створення та функціонування містобудівного кадастру
3.55. Цифрові інструменти народовладдя в територіальних
громадах Черкаської області
3.56. Переведення надання послуг в електронний вигляд

Черкаська область, Україна
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область
Черкаська область

Напрям 3.A. Екологічна безпека та збереження довкілля
Екологічна безпека регіону розглядається як стан навколишнього середовища, при
якому гарантується запобігання погіршенню екологічної ситуації та здоров‘я людини. Це
досягається сукупністю процесів і заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення
природних ресурсів, життя та здоров‘я людей як однієї з категорій сталого (збалансованого)
розвитку регіону.
Соціально-економічний розвиток області тісно і нерозривно пов‘язаний зі станом
довкілля, наявністю екологічних проблем та ризиків у регіоні. Оцінка стану довкілля області
свідчить, що компоненти екосистеми зазнають негативного антропогенного впливу, а серед
екологічних проблем області, які потребують вирішення, найважливішими є утворення та
накопичення великих обсягів промислових та побутових відходів, зберігання на території
області невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту
рослин (відходів пестицидів), погіршення гідрологічного режиму та санітарного стану водних
об`єктів, забруднення атмосферного повітря, відсутність єдиної регіональної системи
моніторингу стану довкілля. Крім того, існує необхідність розширення мережі об`єктів
природно-заповідного фонду.
Ключовими сферами впровадження даного напряму є: впровадження комплексних
систем моніторингу стану довкілля, запровадження сучасних механізмів поводження з
відходами, розвиток природно-заповідного фонду, покращення стану водних об‘єктів.
Напрям 3.В. Безпека населення та територій
В умовах сучасних викликів, актуальним питанням є підвищення рівня безпеки
населення та територій.
Даний напрям спрямований на підвищення спроможності регіону попереджувати,
реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, а також на впровадження
сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення (зокрема шляхом впровадження
системи „Безпечне місто―).
Напрям 3.С. Розвиток і модернізація інфраструктури
Соціально-економічний розвиток регіону неможливий без розвитку інфраструктури,
оскільки вона забезпечує функціонування галузей матеріального виробництва та соціальної
сфери, формує належні умови життєдіяльності суспільства.
На жаль, інфраструктура Черкаського регіону переважно перебуває у незадовільному
стані. ЇЇ сучасний стан у багатьох аспектах характеризується застарілістю та зношеністю.
Відтак, інфраструктура області на даний момент не спроможна у повній мірі забезпечити
задоволення потреб громадян та комфортні умови проживання.
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Однією з ключових проблем є незадовільний стан транспортної інфраструктури та
недостатнє використання логістичного потенціалу регіону. Для Черкаської області, як і для
інших регіонів України, характерна зношеність покриття автомобільних доріг загального
користування, в тому числі територіальних автомобільних доріг державного значення та доріг
місцевого значення.
При наявності річкових портів, регулярні пасажирські перевезення річковим
транспортом призупинено з 1996 року. Крім того, при наявності аеропорту, повітряний
транспорт в області також практично не функціонує (останній раз аеропорт приймав
пасажирів з регулярних рейсів у 1995 році; протягом останніх років він приймав виключно
чартерні рейси та використовувався для проведення фестивалів малої авіації, різних
автошоу та виставкових заходів).
Проблемним питанням є низький рівень покриття Інтернетом та стільниковим зв‘язком
в сільській місцевості області та вздовж основних транспортних магістралей.
Значною проблемою є зношеність об`єктів соціальної інфраструктури, в т. ч. житловокомунального господарства.
В сучасних умовах, актуальним є формування безбар`єрного середовища та
інклюзивно-орієнтованого простору, з метою урахуванням потреб громадян з обмеженими
фізичними можливостями.
Черкаська область має значний потенціал для розвитку туристичної діяльності:
природно-кліматичний та історико-культурний потенціал, мальовничі ландшафти, привабливі
туристичні маршрути, архітектурні пам‘ятки, мережу територій та об‘єктів природнозаповідного фонду, рекреаційні можливості. Але проблемним питанням залишається
невідповідність рівня розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу. На сьогодні в
області кількість сучасних туристичних об‘єктів з повним комплексом забезпечення потреб
туриста є невеликою; крім того, туристичні об‘єкти не орієнтовані на інклюзивне середовище.
Одним із напрямів модернізації системи надання послуг сьогодні є створення центрів
надання адміністративних послуг (ЦНАП) при органах місцевого самоврядування. Через
мережу ЦНАП надаються найбільш запитувані послуги у сферах державної реєстрації
нерухомості, бізнесу, місця проживання/перебування особи, земельних питань, дозвільної
системи, а також послуги соціального характеру. Втім, все ще існує потреба у розширенні та
вдосконаленні мережі ЦНАП.
Ключові сфери впровадження даного напряму наступні: підвищення транспортної
доступності та розвиток логістичного потенціалу регіону (зокрема покращення стану
територіальних автомобільних доріг державного значення та доріг місцевого значення);
розвиток цифрової інфраструктури; розвиток і модернізація соціальної інфраструктури;
формування інклюзивно-орієнтованого простору та рівних можливостей; розвиток
туристичної інфраструктури (в т. ч. інклюзивно-орієнтованої); вдосконалення мережі центрів
надання адміністративних послуг.
Напрям 3.D. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону
Впровадження цифрових технологій та інформаційних систем у процес управління
розвитком регіону та просторового планування корелює із сучасними світовими трендами.
Даний процес дозволяє: спростити доступ до послуг та процедуру їх отримання; вимірювати,
збирати, аналізувати та обробляти дані (у тому числі геопросторові) більш швидко, точно та
ґрунтовно; оптимізувати та збільшити ефективність роботи органів влади; створити більше
можливостей для взаємодії влади та громадськості.
Даний напрям спрямований на впровадження сучасних стандартів управління
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розвитком територій громад, впровадження електронних інструментів відкритості влади та
прозорості використання ресурсів громад, впровадження цифрових технологій.
Засоби реалізації
Впровадження проектів Програми 3 можливе через:
●
●
●
●

залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих
регіональних програм, відповідне фінансування з місцевих бюджетів;
залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги
суб‗єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів.
Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми „ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека,
інфраструктура― сприятиме досягненню таких результатів:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

запровадження сучасної регіональної системи державного моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря;
зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;
запровадження сталої системи управління відходами;
зменшення навантаження на полігони ТПВ;
очищення території області від невідомих, непридатних та заборонених до
використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів);
збереження та примноження біо- та ландшафтного різноманіття, формування цілісної
екомережі;
забезпечення цілісності територій та об‘єктів природно-заповідного фонду та
запобігання незаконному їх заволодінню;
покращення стану водних об‘єктів області: зменшення обсягу скиду забруднених
стічних вод, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок;
створення
Центрів
безпеки
громадян
(в
т. ч.
встановлення
систем
відеоспостереження);
технічне переоснащення сил цивільного захисту, у тому числі аварійно-рятувальних
служб;
забезпечення пожежної та техногенної безпеки об`єктів та територій регіону;
забезпечення безпеки людей на водних об`єктах;
забезпечення радіаційного і хімічного захисту населення і територій;
забезпечення інженерного захисту територій;
використання у повній мірі логістичного потенціалу регіону;
покращення транспортної доступності регіону;
покращення стану дорожнього покриття на дорогах загального користування (в т. ч.
покращення стану територіальних автомобільних доріг державного значення);
облаштована дорожня інфраструктура за сучасними стандартами;
відновлення повноцінної роботи Черкаського аеропорту;
відновлення прямого повітряного міжнародного сполучення;
забезпечення сільської місцевості якісним стільниковим зв`язком та Інтернетом;
розширення та модернізація мережі закладів та об`єктів бюджетної сфери;
впровадження енергомоніторингу в будівлях бюджетної сфери;
підвищення енергоефективності у будівлях бюджетної сфери;
збільшення кількості населення, що забезпечене якісними послугами водопостачання;
модернізація мереж водопостачання;
забезпечення належного рівня очищення питної води;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

модернізація очисних споруд;
забезпечення формування інклюзивно-орієнтованого простору;
розбудова, облаштування, реконструкція та реставрація туристичних об`єктів;
розвиток інфраструктури та сфери послуг навколо туристичних об‘єктів та пам‘яток;
збереження історико-культурної та природної спадщини;
створення системи інформування туристів;
створення центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого
самоврядування;
модернізація існуючої мережі центрів надання адміністративних послуг;
поліпшення доступності ряду адміністративних послуг для мешканців громад,
спрощення системи надання адміністративних послуг;
забезпечення споживачів актуальною і об`єктивною геопросторовою інформацією;
отримання споживачами широкого кола геоінформаційних сервісів і послуг;
оновлення топографічної основи для формування баз даних містобудівного кадастру
різних рівнів та розробки (оновлення) містобудівної документації;
допомога потенційним інвесторам у кращому розумінні бізнес-можливостей територій
завдяки оновленню містобудівної документації;
забезпечення прозорості діяльності органів влади, зокрема щодо використання
ресурсів;
автоматизація управлінських процесів;
переведення надання послуг в електронний вигляд.
Показники:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

кількість автоматизованих постів спостережень за станом атмосферного повітря;
індекс забруднення атмосферного повітря;
обсяг утилізованих відходів (відсоток від загальної кількості утворених відходів);
обсяг захоронених відходів (відсоток від загальної кількості утворених відходів);
кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ;
кількість збудованих та реконструйованих полігонів ТПВ, що відповідають вимогам
екологічної безпеки;
обсяг невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів
захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та
знешкодження;
відсоток населених пунктів області, де запроваджено роздільне збирання ТПВ;
кількість та площа територій та об‘єктів природно-заповідного фонду;
кількість територій та об‘єктів природно-заповідного фонду, межі яких встановлені;
кількість заходів з поліпшення гідрологічного режиму та санітарного стану водних
об`єктів, реконструкції споруд для очищення стічних та зливових вод;
кількість створених Центрів безпеки громадян (в т. ч. встановлених систем
відеоспостереження);
протяжність автомобільних доріг загального користування (в т. ч. територіальних
автомобільних доріг державного значення), на якій здійснено капітальний та поточний
ремонт дорожнього покриття;
кількість облаштованих пунктів габаритно-вагового контролю;
протяжність автомобільних доріг загального користування, на якій здійснено
модернізацію дорожньої інфраструктури (освітлення, знаки, розмітка);
кількість внутрішніх та міжнародних авіарейсів на тиждень;
пасажиропотік внутрішніх та міжнародних авіарейсів;
кількість чартерних авіарейсів на тиждень;
збільшення кількості сільських населених пунктів, охоплених якісним мобільним
зв`язком;
збільшення кількості сільських населених пунктів, охоплених Інтернет-покриттям;
кількість збудованих приміщень та об‘єктів бюджетної сфери;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

кількість закладів та об‘єктів бюджетної сфери, у яких здійснена модернізація
матеріально-технічної бази;
кількість охоплених енергомоніторингом бюджетних установ;
кількість бюджетних установ, у яких проведено термомодернізацію та енергоефективні
заходи (в т. ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та
систем опалення, інші заходи);
збільшення протяжності водопровідних мереж;
зменшення відсотка водопровідних мереж, що перебувають у аварійному стані;
збільшення кількості населених пунктів області, що забезпечені сучасними системами
очистки питної води;
збільшення пропускної спроможності очисних споруд;
кількість новостворених, облаштованих та реконструйованих об‘єктів туристичної
інфраструктури;
кількість облаштованих екскурсійних маршрутів;
динаміка чисельності туристів та екскурсантів;
обсяг наданих туристичних послуг;
кількість новостворених та модернізованих ЦНАП;
кількість адміністративних послуг, наданих через мережу ЦНАП;
оновлена топографічна основа області;
сформовані бази даних містобудівного кадастру різних рівнів;
запроваджені бюджети участі;
збільшення кількості органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
що використовують інструмент подання електронних петицій;
збільшення кількості органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
що надають послуги населенню в електронному вигляді;
збільшення кількості органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
що запровадили систему електронного документообігу.
Орієнтовний фінансовий план
Назва проекту

3.1. Організація спостережень за режимом
поверхневих вод у верховій частині
Кременчуцького водосховища при
проходженні високих повеней і паводків
3.2. Раціоналізація системи моніторингу
переформування берегів Кременчуцького
водосховища
3.3. Розвиток регіональної системи
моніторингу в галузі охорони атмосферного
повітря
3.4. Забезпечення вилучення, утилізації,
знищення та знешкодження невідомих,
непридатних та заборонених до
використання хімічних засобів захисту рослин
(відходів пестицидів) та тари від них
спеціалізованими підприємствами
3.5. Впровадження комплексної системи
поводження з твердими побутовими
відходами з урахуванням принципу розподілу
території області на кластери
3.6. Створення нових, розширення меж
існуючих територій та об‘єктів природнозаповідного фонду, розробка проектів
землеустрою з організації та встановлення їх
меж
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3.7. Розроблення Регіональної схеми
екологічної мережі Черкаської області
3.8. Проведення заходів щодо боротьби з
деградацією земель та опустелюванням
3.9. Будівництво та реконструкція очисних
споруд для очищення стічних та зливових
вод на території області (в тому числі
розробка проектно-кошторисної документації)
3.10 Відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану
малих та середніх річок на території
Черкаської області (в тому числі розробка
проектно-кошторисної документації)
3.11. Заходи щодо винесення меж
водоохоронних зон (прибережних захисних
смуг) річок суббасейну річки Тясмин
Черкаської області
3.12. Створення регіонального центру
управління в надзвичайних ситуаціях
3.13. Встановлення сучасних та ремонт
наявних джерел зовнішнього протипожежного
водопостачання
3.14. Створення Центру забезпечення
безпеки на водних об‘єктах Черкаської
області
3.15. Забезпечення підрозділів області
автодрабинами висотою підйому 50 м
3.16. Створення Центрів безпеки в
територіальних громадах Черкаської області
3.17. Забезпечення Аварійно-рятувального
загону спеціального призначення майном для
забезпечення протирадіаційної, хімічної та
біологічної безпеки населення Черкаської
області
3.18. Запобігання руйнування Тясминської
дамби шляхом будівництва ділянки
автодороги з влаштуванням мостового
переходу через р.Тясмин
3.19. Запровадження системи „Безпечне
місто― в Черкаській області
3.20. Побудова телекомунікаційної мережі
спеціального призначення в районних
підрозділах області зі створенням
комплексної системи захисту інформації та
придбанням сучасної компʼютерної та
периферійної техніки
3.21. Встановлення систем пожежної безпеки
у закладах освіти області
3.22. Будівництво спеціально облаштованих
місць для розташування стаціонарних або
пересувних пунктів габаритно-вагового
контролю
3.23. Відновлення роботи КП „Аеропорт
Черкаси Черкаської обласної ради―
3.24. Реконструкція військового аеродрому в
м. Умань та будівництво сучасного
міжнародного аеропорту спільного
використання повітряними суднами цивільної
та військової авіації

2000

-

-

2000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2072,3

2072,3

2072,3

6216,9

709,1

709,1

709,1

2127,3

365,7

365,7

365,7

1097,1

4180,7

4180,7

4180,7

12542,1

51430

51430

51430

154290

24999

24999

25002

75000

326

326

326

978

2800

500000

590000

1092800

4000

4000

4000

12000

2438,5

2438,5

2438,5

7315,5

9100**

9100**

9100**

27300**

*

*

*

*

234803,6

234803,6

234803,6

704410,8

68291,2***

170728***

2390192***

2629211,2***
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3.25. Покращення стану територіальних
автомобільних доріг загального користування
державного значення та автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
3.26. Розвиток цифрового інформаційного
простору Черкаської області
3.27. Реалізація комплексного підходу до
підвищення енергоефективності будівель
бюджетної сфери області
3.28. Реалізація комплексного підходу при
будівництві, реконструкції, капітальному
ремонті та технічному переоснащенні
будівель бюджетної сфери області, з
підвищенням енергоефективності
3.29. Реалізація комплексного підходу при
будівництві, реконструкції, капітальному
ремонті та технічному переоснащенні
будівель закладів дошкільної освіти області, з
підвищенням енергоефективності
3.30. Комплекс заходів із забезпечення
якісною питною водою населених пунктів
області
3.31. Будівництво кисневих станцій, закупівля
та встановлення медичного обладнання для
подолання наслідків COVID-19
3.32. Створення мережі госпітальних
скринінгових центрів онкологічних
захворювань у чоловіків в Черкаській області
3.33. Придбання автомобілів швидкої
медичної допомоги класу „В―
3.34. Будівництво обласного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф
Черкаської обласної ради по вул. Корольова,
15 в м. Черкаси
3.35. Реновація та оснащення приймальних
відділень медичних закладів Черкаської
області
3.36. Покращення якості надання медичних
послуг шляхом створення інсультного центру
комунального некомерційного підприємства
„Черкаська обласна лікарня Черкаської
обласної ради―
3.37. Реконструкція будівлі корпусу № 1 з
підвалом (літ. А-2, ПД) під центр паліативної
допомоги за адресою: м. Черкаси, вул.
Мечнікова, 25
3.38. Реновація та розбудова КНП
„Черкаський обласний кардіологічний центр
Черкаської обласної ради― по
вул. Мечникова, 25 у м. Черкаси
3.39. Завершення будівництва Будинку
культури на 700 місць в м. Канів по вул.
Енергетиків під Шевченківський культурний
центр
3.40. Створення сервісних центрів МВС
нового європейського типу та їх
облаштування
3.41. Розвиток спортивної інфраструктури,
створення умов для занять фізичною

599291,8
****

636447,9
****

670179,6
****

1905919,3
****

*****

*****

*****

*****

1000

2000

2000

5000

25000

25000

25000

75000

87312,4

50000

50000

187312,4

110033,6

50546,5

26430,3

187010,4

******

-

-

******

28493,6

-

-

28493,6

20000

20000

20000

60000

51325,3

-

-

51325,3

20000
*******

*******

*******

20000
*******

27992,1

-

-

27992,1

19155

-

-

19155

30000

40000

40000

110000

65000

77193,5

77193,5

219387

17000

22000

21000

60000

155000

160000

133000

448000
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культурою та спортом
3.42. Будівництво басейну критого для
плавання обласної спеціалізованої дитячоюнацької школи олімпійського резерву по
вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси
3.43. Покращення матеріально-технічної бази
бюджетних, комунальних установ та
комунальних підприємств області
3.44. „Сонячний сад― - теплиця для квітів та
овочів
3.45. Формування освітнього інклюзивного
простору в Черкаському державному
технологічному університеті для осіб з
інвалідністю
3.46. Розбудова та облаштування
туристичного об‘єкту „Буцький каньйон―
3.47. Формування туристичної привабливості
території замка Шувалова
3.48. Реконструкція замку Даховського у селі
Леськове Уманського району та створення на
його базі сучасного музею військової слави та
парку
3.49. Будівництво музею археологічних
культур Черкащини в селі Піківець
Уманського району
3.50. Створення туристичного маршруту
„Шлях до Синьої Води― від витоку річки
Гірський Тікич до гирла річки Синюха
3.51. Створення Всеукраїнського центру
інклюзивного реабілітаційно-соціального
туризму
3.52. Створення центрів надання
адміністративних послуг при органах
місцевого самоврядування
3.53. Оновлення (коригування) топографічної
основи території Черкаської області
3.54. Створення та функціонування
містобудівного кадастру
3.55. Цифрові інструменти народовладдя в
територіальних громадах Черкаської області
3.56. Переведення надання послуг в
електронний вигляд
Всього:

50000

57807,9

-

107807,9

40000

40000

40000

120000

750

-

-

750

1000

1000

1000

3000

5500

1000

1000

7500

*

*

*

*

*

*

*

*

13000

12000

-

25000

22200

22200

22200

66600

10000

25000

40000

75000

12000

7200

1800

21000

5000

10000

20000

35000

1000

1000

1000

3000

1000

1000

1000

3000

********

********

********

********

2150735,1

2574208,7

4837953,3

9562897,1

* Обсяг фінансування буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації.
** Зазначені орієнтовні обсяги та джерела фінансування для закладів освіти обласного
підпорядкування. Обсяги видатків та джерела фінансування для закладів освіти територіальних
громад визначатимуться щорічно при затвердженні місцевих бюджетів.
*** Відповідно до курсу НБУ на 01.12.2020.
**** Зазначені орієнтовні суми фінансування заходів з будівництва, реконструкції, капітального та
поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Суми
фінансування заходів з поліпшення стану територіальних автомобільних доріг загального
користування державного значення будуть визначені при формуванні прогнозного переліку
автомобільних доріг на конкретний бюджетний період.
***** Суми будуть обраховані при визначенні потреби у інформатизації населених пунктів на
конкретний бюджетний період.
****** Суми будуть визначені при вивченні потреби щодо будівництва кисневих станцій, закупівлі
супутнього обладнання
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******* Зазначені суми фінансування на оснащення приймального відділення для формування
відділення невідкладної допомоги КНП „Черкаська обласна дитяча лікарня― Черкаської обласної ради.
Обсяги та джерела фінансування приймальних відділень інших закладів будуть визначені відповідно
до потреб на конкретний бюджетний період
******** Обсяг фінансування буде визначений відповідно до потреби на здійснення заходів щодо
переведення надання послуг в електронний вигляд
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3. Каталог проектів
Даний розділ містить перелік проектів, впровадження яких передбачене Планом
реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки.

3.1. Проекти
програми
1:
продуктивна, експортоорієнтована

1

2

3

4

5
6

7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку,
якому відповідає проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання
проекту

Територія, на яку
проект матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати
від реалізації проекту

ЕКОНОМІКА:

високотехнологічна,

Черкаська агенція регіонального розвитку
1.1 Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування
інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва
в регіоні
Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва,
сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для
започаткування і ведення підприємницької діяльності
1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб'єктів підприємницької
діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок

Мета:
посилення
підприємницького
потенціалу та
розвиток
інфраструктури підтримки підприємництва в регіоні.
Завдання:
 розвиток інституційної, організаційної, маркетингової, фінансової та
інших видів підтримки підприємництва;
 облаштування та запуск сучасної інфраструктури підтримки
підприємництва в регіоні.
Черкаська область
Суб‘єкти малого та середнього підприємництва області, студенти
закладів вищої та професійно-технічної освіти Черкаської області
Низький рівень підприємливості та бізнес грамотності серед мешканців
регіону працездатного віку. В регіоні бракує розвинутої, сучасної
інфраструктури для підтримки підприємництва, особливо поза межами
міста Черкаси. Має місце слабка взаємодія між різними складовими
інфраструктури підтримки бізнесу. Спостерігається низький рівень
задоволення потреб та можливостей молоді в регіоні для
самореалізації через відкриття та розвиток власної справи, реалізації
розвиткових, підприємницьких ініціатив; відсутність необхідних знань
щодо особливостей започаткування та розвитку власного бізнесу,
продажу продукції, в т.ч. на зовнішніх ринках; недостатня кількість
відкритих комунікаційних майданчиків.
 створено нові об‘єкти інфраструктури підтримки бізнесу для діючих
підприємців, підприємств та тих хто планує відкрити власну справу;
 запроваджено інструменти та механізми підтримки підприємницької
діяльності;
 збільшено кількість суб‘єктів підприємницької діяльності, що
отримали доступ до фінансових ресурсів та розвинули свій бізнес;
 збільшено кількість проведених заходів (консультації, навчальні
курси, бізнес-планування);
 збільшено кількість суб‘єктів господарювання, які отримали
консультативні послуги та розвинули бізнес;
 розширено спектр та кількість наданих консалтингових послуг
суб‘єктам МСП;
 покращено підприємницьке середовище та підвищено позиції області
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у національних рейтингах.
економічна та/або
 збільшено кількість суб‘єктів підприємництва на 10 тис. населення;
бюджетна ефективність  збільшено обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб‘єктів МСП;
реалізації проекту
 збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів.
соціальний вплив
 створено нові робочі місця;
 залучено молодь, соціально активних громадян, зацікавлених у
розвитку підприємництва, до започаткування власної справи;
 подолання соціальної напруги в суспільстві.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту  створення та постійна актуалізація бази об‘єктів інфраструктури
підтримки бізнесу та переліку послуг, які надаються ними для суб‘єктів
МСП, її розміщення у відкритому доступі;
 підтримка і забезпечення діяльності діючих об‘єктів інфраструктури
підтримки бізнесу, створення нових об‘єктів (шкіл підприємництва,
бізнес-центрів, інформаційних пунктів підтримки підприємництва,
коворкінг-центрів, центрів креативного підприємництва та ін.) та їх
оснащення;
 промоція нових та діючих об‘єктів інфраструктури серед молоді,
бізнесу, активних громадян;
 розробка та впровадження інформаційно-освітньої платформи для
інклюзивного розвитку бізнес-середовища в регіоні (молодіжне, жіноче,
креативне підприємництво, стартап-рух);
 проведення освітніх заходів (тренінги, івенти, фести та ін.),
мотиваційних зустрічей молоді з успішними бізнесменами, тренерами,
практиками, представниками влади та місцевого самоврядування;
 стимулювання створення фірм/компаній серед молоді, підтримка
впровадження стартап-проектів, що просувають нові технології,
підвищення їх конкурентоспроможності, в т.ч. за рахунок
консультування провідними експертами за відповідними напрямами;
 впровадження алгоритмів діагностики поточної діяльності з
розробкою галузевих стратегій, операційних планів, бюджетних
цільових програм для розвитку МСП, в т.ч. за цільовими секторами
економіки;
 запровадження регіональної системи бізнес-стажування, менторства;
 запровадження інвестиційних, грантових фондів з підтримки мікро-,
малого підприємництва, стартапів;
 запровадження ваучерної підтримки для МСП Черкащини.
2021 - 2023 роки
10 Період реалізації
проекту (з (рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту,
тис. грн:
державний бюджет
1500
1500
3000
місцевий бюджет
інші джерела
200
300
500
1000
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

39

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

Подавач

Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної
адміністрації
1 Назва проекту
1.2 Підвищення обізнаності суб’єктів підприємництва з
регіонального розвитку
питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві,
(далі - проект)
можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів
2 Назва завдання Державної Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва,
стратегії регіонального
сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для
розвитку, якому відповідає започаткування і ведення підприємницької діяльності
проект
3 Номер і назва завдання
1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб'єктів підприємницької
регіональної стратегії
діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та
розвитку, якому відповідає жінок
проект
4 Мета та завдання проекту Мета: підвищення рівня обізнаності суб‘єктів малого та середнього
підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в
законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових
ресурсів та популяризація ведення прозорого бізнесу.
Завдання: проведення навчальних семінарів-тренінгів з питань
фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей
залучення додаткових фінансових ресурсів.
5 Територія, на яку проект
Черкаська область
матиме вплив
6 Цільові групи проекту та
Підприємці-початківці, власники малих та середніх підприємств,
кінцеві бенефіціари
бухгалтери, кадровики
проекту
7 Опис проблеми, на
Відсутність надання якісних, своєчасних знань щодо законодавчих
вирішення якої
новацій, змін, додаткових можливостей для розвитку бізнесу.
спрямований проект
8 Очікувані результати від
 проведено 36 навчальних семінарів-тренінгів з питань фінансів,
реалізації проекту
податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення
додаткових фінансових ресурсів;
 підвищено рівень обізнаності суб‘єктів малого та середнього
підприємництва щодо ведення прозорого бізнесу.
економічна та/або
Збільшено податкові надходження.
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
Збільшено кількість зайнятого населення за рахунок відкриття чи
розширення власних бізнесів.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
Проведення 36 навчальних семінарів-тренінгів з питань фінансів,
податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення
додаткових фінансових ресурсів.
2021 - 2023 роки
10 Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
94
108
124
326
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

40

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

1

2

3

4

5
6

7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку,
якому відповідає проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому
відповідає проект
Мета та завдання
проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

Черкаська агенція регіонального розвитку
1.3 Запуск та розвиток мережі відкритих (громадських)
майстерень в територіальних громадах області
Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва,
сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для
започаткування і ведення підприємницької діяльності
1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб'єктів підприємницької
діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та
жінок
Мета: підтримка та розвиток підприємницького потенціалу жителів
громад у сфері побутового обслуговування, надання жителям
громади високоякісних побутових послуг, наближення їх до місць
проживання громадян.
Завдання:
 запустити в 10 громадах Черкаської області громадські майстерні,
облаштовані сучасним обладнанням з ремонту, переробки та
виготовлення предметів домашнього вжитку;
 залучити до співпраці місцевих майстрів, надати їм можливість
підвищити якість своїх послуг, збільшити обсяг наданих побутових
послуг у громаді;
 поліпшити майновий стан мешканців громад та ефективно
використати комунальні приміщення;
 сприяти згуртованості населення, спілкуванню та обміну досвідом з
питань циркулярної економіки, сталого розвитку, підприємництва.
10 територіальних громад області з населенням не менше 5 тис. осіб.
Діючі майстри в громадах, які надають побутові послуги; кінцеві
бенефіціари – понад 50 тисяч мешканців 10 територіальних громад
Відсутність якісного побутового обслуговування у громадах, значні
матеріальні та часові затрати на ремонт речей для жителів громад,
відсутність у громадах сучасного громадського простору з практичним
призначенням, де можна не тільки що-небудь полагодити, але й
змайструвати.
Короткострокові результати:
 в перші два роки запущено по майстерні в 6 громадах, в третій рік –
по майстерні в 4 громадах;
 збільшено обсяг побутових послуг у громадах;
 підвищено якість ремонтних послуг, урізноманітнено послуги для
жителів громад;
 покращено добробут жителів громади;
 зростання активності місцевих жителів, особливо молоді.
Довгострокові результати:
 заохочено до нових видів діяльності в громадах - відкриття нових
сервісів;
 підвищено рівень технологічної освіти мешканців громад;
 розвиток новаторських здібностей та навичок у молоді;
 розвиток інноваційних ідей, поява представників креативних
індустрій у громадах (в секторі легкої промисловості, дизайну,
культурної спадщини, аудіовізуального мистецтва, креативного
підприємництва та ін.).
 збільшено кількість побутових послуг в громадах;
 сформовано ринок креативних послуг в громадах;
 збільшено підприємницьку активність серед мешканців громад;
 збільшено надходження у місцеві бюджети громад.
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 подолання бідності, зменшення соціальної напруги в громадах;
 започатковано спільні проекти, співпрацю та партнерство;
 активізація молоді.
екологічний вплив
Популяризація екологічних ініціатив та використання предметів
побуту за принципом циркулярної економіки.
9 Основні заходи проекту
 пошук, ремонт та облаштування приміщень комунальної власності
під громадські майстерні згідно розробленого і схваленого дизайну та
санітарно-гігієнічних вимог для подібних об‘єктів (спільно з місцевою
владою громад);
 закупка обладнання, інструментів, багатофункціональних меблів,
засобів індивідуального захисту, первинних засобів пожежогасіння;
 закупка
мультимедійного
обладнання
(ноутбук,
проектор,
комплектуючі);
 закупка обладнання з 3Д моделювання та комплектуючих;
 придбання іншого обладнання та речей для облаштування зони
навчання, спілкування, відпочинку, зони сортування відходів;
 розробка та проведення комплексу навчальних заходів (тренінги,
майстер-класи) з забезпечення функціонування громадських
майстерень для майстрів та для споживачів послуг;
 розробка та проведення комплексу тематичних майстер-класів
(підприємницькі, креативні, еко та інші ініціативи) для молоді громад.
10 Період реалізації проекту 2021 - 2023 роки
(з (рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту,
тис. грн:
державний бюджет
900
900
1200
3000
місцевий бюджет
600
600
800
2000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
соціальний вплив

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
державної адміністрації
1.4 Проведення навчальних бізнес-курсів

обласної

Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва,
сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для
започаткування і ведення підприємницької діяльності
1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб'єктів підприємницької
діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та
жінок
Мета: популяризація підприємництва, надання якісної бізнес-освіти
діючим підприємцям та тим, хто має намір започаткувати власну
справу.
Завдання:
 проведення курсів „Старт та розвиток власної справи―;
 проведення курсів „SMM-просування для бізнесу―;
 проведення навчальних кемпів для жінок-підприємців Open.Biz
Camp Woman;
 проведення навчальних кемпів для чоловіків-підприємців
Open.Biz Camp Man;
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

 проведення курсів з підприємництва для дітей Open.Biz Kids;
 проведення курсів з діджитал-маркетингу.
Проведення курсів буде здійснюватись шляхом залучення внесків
учасників.
Черкаська область
Діючі підприємці, ті, хто бажає розпочати власну справу, діти
Відсутність надання якісної бізнес-освіти і практичних навичок для
започаткування та ведення бізнесу.
● діючі підприємці та підприємці-початківці отримали знання з
основних напрямків організації бізнесу та підприємницької
діяльності;
● здійснено бізнес-планування існуючого бізнесу або бізнес-плану
стартапу;
● відкриття нової власної справи;
● масштабовано існуючі бізнеси;
● модернізовано існуючі бізнеси.
Збільшено кількість підприємців.

Створено нові робочі місця.
9
 проведення 6 курсів „Старт та розвиток власної справи―;
 проведення 9 курсів „SMM-просування для бізнесу―;
 проведення 3 навчальних кемпів для жінок-підприємців Open.Biz
Camp Woman;
 проведення 3 навчальних кемпів для чоловіків-підприємців
Open.Biz Camp Man;
 проведення 3 курсів з підприємництва для дітей Open.Biz Kids;
 проведення 3 курсів з діджитал-маркетингу.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
200
220
250
670
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії

Департамент
регіонального
розвитку Черкаської
обласної
державної адміністрації
1.5 Проведення щорічного економічного форуму Open.Biz

Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва,
сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для
започаткування і ведення підприємницької діяльності
1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб'єктів підприємницької
діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та
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4

розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

жінок
Мета:
популяризація
підприємництва,
надання
учасникам
можливості налагодження партнерства, обміну досвідом, навчання
на прикладі успішних практичних кейсів ведення бізнесу та
підвищення соціальної відповідальності бізнесу.
Завдання:
● проведення 8-годинного тренінгового марафону у форматі
„оpenair―;
● залучення топових спікерів-практиків з усієї України;
● створення 2 активних тренінгових платформ: 1) для діючих
підприємців – OPENBIZ.MASTERS та 2) майбутніх підприємців –
OPENBIZ.START;
● розбудова регіонального бізнес-ком'юніті;
● придбання медобладнання в дитячий неонатальний центр в
рамках збору коштів від продажу квитків на форум.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
6 Цільові групи проекту та
Представники малого та середнього бізнесу (власники, ТОПкінцеві бенефіціари проекту менеджери, працівники підприємств), особи, які мають на меті
започаткування власної справи
7 Опис проблеми, на
Відсутність в регіоні дієвої бізнес-спільноти, яка б виступала
вирішення якої
драйвером для трансформування важливих бізнес-ідей у реальні
спрямований проект
проекти.
8 Очікувані результати від
● понад 300 відвідувачів Openbiz.Masters (платформи для діючого
реалізації проекту
бізнесу);
● понад 1000 відвідувачів Openbiz.Start (платформи для майбутніх
підприємців);
● проведено бізнес-тренінг;
● створено регіональне бізнес-ком'юніті;
● придбано медобладнання в дитячий неонатальний центр.
економічна та/або
 започатковано нові бізнеси;
бюджетна ефективність
 масштабовано, переформатовано вже існуючі бізнеси.
реалізації проекту
соціальний вплив
Придбано медобладнання в дитячий неонатальний центр в рамках
благодійної мети форуму.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
● проведення інформаційної кампанії;
● проведення Openbiz.Masters (платформи для діючого бізнесу);
● проведення
Openbiz.Start
(платформи
для
майбутніх
підприємців);
● проведення бізнес-тренінгу.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
120
150
200
470
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
5
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Департамент
регіонального
державної адміністрації
1.6
Створення
мережі
підприємців

розвитку

Черкаської

Інформаційних

обласної

пунктів

для

Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва,
сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для
започаткування і ведення підприємницької діяльності
1.1.2. Створення
інструментів
та
механізмів
підприємницької діяльності, в т. ч. фінансової

підтримки

Мета: підтримка підприємницької діяльності шляхом створення
Інформаційних пунктів для підприємців.
Завдання: створення Інформаційних пунктів для підприємців у 63
територіальних громадах Черкаської області з метою підвищення
поінформованості населення щодо правил та умов ведення
бізнесу.
Черкаська область
Діючі суб‘єкти малого та середнього бізнесу, особи, які мають на
меті започаткування власної справи
Відсутність в більшості територіальних громад інфраструктури
підтримки малого і середнього підприємництва, яка б відповідала як
потребам МСП, так і кількості та якості надання послуг, в яких
населення могло б отримати інформацію про умови ведення
бізнесу.
● у 63 територіальних громадах створено і облаштовано
Інформаційні пункти для підприємців (ІПП);
● розроблено пакет послуг ІПП;
● проведено навчання для консультантів ІПП;
● в структурі 63 територіальних громад введено посадову особу
для консультування бізнесу;
● проведено інформаційну кампанію;
● виготовлено промо- та інформаційно-довідкові матеріали.
 збільшено кількість підприємців;
 активізовано місцевий економічний розвиток.

Збільшено кількість зайнятого населення за рахунок відкриття чи
розширення власних бізнесів.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
● розробка пакету інформаційно-консультаційних послуг;
● облаштування 63 ІПП;
● придбання меблів та техніки в ІПП;
● проведення навчань для консультантів ІПП;
● проведення широкомасштабної інформаційної кампанії та
виготовлення необхідної промоційної, методичної та рекламної
продукції: методичні довідники, посібники, каталоги;
● проведення тренінгів, семінарів, воркшопів для бізнесу та тих, хто
має намір відкрити власну справу;
● створення
промоційного
відеоролику
щодо
діяльності
інфраструктури підтримки підприємництва в області;
● введення в структурах територіальних громад посадової особи
для консультування бізнесу.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
2021
2022
2023
Усього
11 Орієнтовний обсяг
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фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

410
-

350
-

320
-

1080
-

-

Чигиринська територіальна громада
1.7 Підтримка проектів у сфері сільського зеленого туризму
в Черкаській області
Сприяння розвитку
територіях

туристичної

інфраструктури

на

сільських

1.1.3. Стимулювання розвитку креативної економіки

Мета: популяризація, розвиток сільського зеленого туризму,
розширення сфери та якості надання послуг, зростання зайнятості
населення.
Завдання:
 збір та систематизація інформації про туристичний потенціал
місцевості;
 створення фонду фінансування проектів в сфері зеленого
туризму і порядку відбору проектів переможців на конкурсі;
 створення необхідних баз даних;
 організація та проведення навчання тих категорій населення, які
бажають бути зайнятими в сфері зеленого туризму;
 надання міні грантів для зеленого туризму;
 інформаційна підтримка зеленого туризму та надання доступу
зацікавлених підприємців до інформаційних ресурсів.
Сільські населені пункти Черкаської області
Туристи, підприємці та самозайняті особи, що здійснюють
діяльність в сфері сільського зеленого туризму.
Проект скеровано на вирішення проблеми заробітчанської міграції,
безробіття та збільшення доходів сільського населення,
покращення благоустрою сіл області шляхом реалізації конкретних
бізнес-ідей щодо створення сільських зелених садиб.
 збільшено кількість сільських зелених садиб в області;
 розвиток внутрішнього туризму Черкаської області (у т.ч.
сільського зеленого туризму);
 збільшено рівень поінформованості жителів області щодо діючих
сільських зелених садиб;
 популяризовано зелений туризм та агротуризм області;
 створено нові робочі місця.
Збільшено доходи місцевих бюджетів за рахунок розвитку занятості
населення.
Забезпечено самозайнятість, створено нові робочі місця, підвищено
рівень та якість життя на селі.
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екологічний вплив

Покращено екологічну ситуацію в населених пунктах, де
розвивається туризм.
9 Основні заходи проекту
 проведення конкурсу та відбір проектів для реалізації та
співфінансування з обласного та місцевих бюджетів;
 проведення семінарів, тренінгів, консультацій для майбутніх
власників садиб;
 реконструкція та облаштування осель жителів під садиби
сільського зеленого туризму та створення нових садиб;
 узагальнення та поширення інформації щодо діючих зелених
садиб.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
2550
2125
2125
6800
місцевий бюджет
300
250
250
800
інші джерела
150
125
125
400
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6
7

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Черкаська агенція регіонального розвитку
1.8
Підтримка
й
розвиток
виробництва
агропродукції, в т. ч. органічної

нішевої

Забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва у
створенні та зростанні експортно орієнтованого виробництва з
високою доданою вартістю та у доступі малого та середнього
підприємництва на зовнішній ринок шляхом створення та
вдосконалення механізмів державної підтримки
1.1.4. Підтримка та розвиток виробництва нішевої продукції в
сегменті малого і середнього агробізнесу

Мета: підтримка та розвиток мікро-, малого та середнього
підприємництва в галузі виробництва нішевої сільськогосподарської
продукції, в т. ч. органічної.
Завдання:
 інформаційно-консультаційна підтримка мікро-, малих та середніх
агровиробників в сфері виробництва нішевої, в т.ч. органічної,
продукції;
 організація та сприяння маркетинговим дослідженням ринку
нішевої аграрної продукції в регіоні, Україні, ЄС тощо;
 заохочення сталого сільськогосподарського виробництва, з
наголосом на охороні довкілля, органічному виробництві,
біотехнологіях;
 підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, його
ефективності, прозорості ринків, умов для залучення інвестицій;
 заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у
сфері стандартизації, вимог до виробництва і схем якості.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Мікро-, малі та середні сільськогосподарські товаровиробники,
кінцеві бенефіціари проекту населення сільських громад
Опис проблеми, на
У регіоні налічується понад 1300 фермерів. У структурі
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вирішення якої
спрямований проект

8

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

виробництва сільського господарства переважає продукція
рослинного походження (близько 60%). Харчова промисловість
займає ключове значення в промисловому та експортному
потенціалі області. Незважаючи на те, що підприємства
сільськогосподарської переробки є практично у кожному районі,
обсяги переробки є незначними, первинна переробка у місцях
виробництва сільськогосподарської продукції (сировини) переважно
відсутня. Сільське господарство області не має належної
логістичної підтримки, логістичних центрів, терміналів тривалого
зберігання, центрів сертифікації продукції, перевірки на
відповідність міжнародним стандартам. В такому разі вихід
місцевих виробників сільськогосподарської продукції, в т.ч. нішевої
та органічної, на зовнішні ринки обмежений.
Водночас протягом 2016-2019 років обсяги експорту продукції АПК з
області до ЄС зростали. Важливо зрозуміти, що постійний пошук
нових, нестандартних технологічних рішень в секторі агробізнесу
дозволить йому певний час працювати без конкурентного тиску.
Наразі в області домінує виробництво агросировинної продукції, на
експорт якої, зокрема, в ЄС встановлені тарифні квоти. Таким
чином ЄС захищає свій внутрішній ринок. Але на відміну від
традиційних сировинних позицій агарного експорту нішева
продукція переважно не підпадає під обмеження обсягів безмитних
поставок на ринок ЄС. Крім того, часто нішеві продукти харчування
підпадають під середній та високий цінові сегменти. Мова йде про
органічні та біо-культури, горіхи, бобові культури та вироби з них,
так звані „здорові― продукти, продукти для спортивного,
функціонального і детокс-харчування (зернові суміші, сублімовані
супи, коктейлі, каші, гранола, снеки з ягід, тощо), дитячі овочеві та
фруктові пюре, овочево-фруктові соки, консерви з м‘яса кіз,
кроликів, індички, равлики та ін.
 збільшено
кількість
інформаційно-навчальних
заходів
з
популяризації виробництва нішевої агропродукції в т.ч. органічної, в
регіоні;
 збільшено рівень експертної підтримки виробників нішевої
агропродукції в т.ч. органічної;
 збільшено кількість проектів з запровадження ланцюгів доданої
вартості та допоміжних сервісів сектору виробництва нішевої
агропродукції;
 збільшено
кількість
успішних
реалізованих
проектів
з
запровадження ланцюгів доданої вартості та допоміжних сервісів
для сектору виробництва нішевої агропродукції;
 збільшено
кількість
нових
підприємців,
підприємств
з
виробництва нішевої агропродукції в т. ч. органічної;
 покращено доступ мікро-, малого та середнього підприємництва в
секторі виробництва нішевої агропродукції, в т.ч. органічної, до
фінансових ресурсів;
 збільшено кількість підприємств, які успішно пройшли
сертифікацію органічної продукції;
 збільшено кількість експортерів нішевої агропродукції, в т.ч.
органічної, до країн ЄС.
 сталий розвиток АПК області через його диверсифікацію;
 формування внутрішнього ринку нішевої продукції та нішевих
продуктів харчування;
 збільшено надходження у місцеві бюджети громад;
 підвищено рівень економічної та інституційної спроможності
громад в регіоні.
 знижено рівень безробіття в сільській місцевості;
 подолання бідності, зменшення соціальної напруги в громадах;
 започатковано спільні проекти співпраці та партнерства.
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 знижено рівень техногенного впливу АПК області;
 раціональне використання водних ресурсів;
 сертифікація та стандартизація продукції.
9 Основні заходи проекту
 організація інформаційно-консультативної підтримки громад
щодо супроводу проектів місцевого економічного розвитку сільських
територій з розвитку виробництва нішевої агропродукції, в т.ч.
органічної, та залучення фінансування;
 проведення заходів з інформування цільових груп та органів
місцевої влади щодо переваг виробництва нішевої агропродукції, її
переробки, сертифікації, експорту тощо;
 ідентифікація потреб місцевих агровиробників;
 організація й сприяння маркетинговим дослідженням ринків
нішевої аграрної продукції в регіоні, Україні, ЄС тощо;
 розвиток ринкових зв‘язків з учасниками ланцюгів доданої
вартості нішевої агропродукції, в т.ч. органічної;
 розвиток співпраці виробників нішевої агропродукції з
профільними асоціаціями, органами місцевої влади та іншими
суб‘єктами, зацікавленими в підвищенні ефективності агробізнесу
та розвитку сільських територій;
 залучення інвестицій в потужності виробництва (в т.ч. сучасні
технології поливу, вирощування в закритому ґрунті), зберігання,
переробки, пакування, консолідації товарних партій, сертифікації та
оцінки якості і подальшого збуту нішевої агропродукції в т.ч.
органічної;
 супровід пілотних проектів, демонстраційних ділянок на базі
мікро-, малого та середнього підприємництва (сімейні ферми,
ферми крафтової продукції тощо).
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
4000
3000
5000
12000
місцевий бюджет
1000
2000
3000
6000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
У 2020 році в Черкаській області розпочалась реалізація проекту від
проекту (за потреби)
Програми USAID з Аграрного та Сільського розвитку (АГРО)
екологічний вплив

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
1.9 Підтримка участі бізнесу у виставкових заходах

Забезпечення поширення інформації для українських компаній та
надання їм практичної допомоги в пошуку нових ринків збуту
продукції
1.2.1. Розвиток експортного потенціалу

Мета: підвищення ділової активності в регіоні шляхом мотивування
до участі у виставкових заходах.
Завдання: представлення регіональних компаній та товарів на
міжнародних виставках.
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Черкаська область

Подавач

Департамент
регіонального
розвитку
державної адміністрації
1.10 Проведення „Школи експортера“

Регіональні експортоорієнтовані компанії
Низький рівень активності місцевих підприємств в участі у
міжнародних виставках.
Збільшено кількість партнерів на міжнародних
популяризовано область на міжнародній арені.
Збільшено обсяги експорту.

ринках

та

Підвищено рівень міжнародних комунікацій.
9
 моніторинг міжнародних виставок;
 заохочення підприємств до презентації на регіональному стенді;
 заохочення підприємств до презентації на галузевих виставках;
 організація регіонального стенду;
 організація галузевих стендів.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
300
300
600
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6

7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Черкаської

обласної

Створення умов для підвищення рівня поінформованості щодо
інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього
підприємництва (насамперед щодо доступу до фінансових ресурсів,
технологій, ринків тощо)
1.2.1. Розвиток експортного потенціалу

Мета: підвищення рівня обсягу експорту продукції з доданою
вартістю.
Завдання: створення курсу (в тому числі й онлайн-курсу) „Школа
експортера―, який би охоплював різні аспекти експортної діяльності.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Виробники, підприємства, які вже мали досвід здійснення
кінцеві бенефіціари проекту експортних поставок, та підприємства, які тільки планують виходити
на зовнішні ринки
Опис проблеми, на
Низький рівень обізнаності регіонального бізнесу щодо питань
вирішення якої
експорту.
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8

спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту









підвищено підприємницьку культуру;
збільшено обсяги експорту;
підвищено конкурентоздатність регіональних підприємств;
впроваджено у виробництво нові продукти;
розширено ринки збуту.
збільшено якість продукції та обсяг експорту;
збільшено податкові надходження до бюджетів усіх рівнів.

Створено нові робочі місця.
9
 створення курсу (в тому числі й онлайн-курсу) „Школа
експортера―, який би охоплював різні аспекти експортної діяльності;
 підбір співвиконавців, спікерів та основного модератора курсу;
 визначення формату проведення та розробка технічного
завдання до курсу;
 вибір технічних партнерів;
 запис курсу;
 промоція курсу та набір учасників.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
70
70
140
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент регіонального розвитку Черкаськоїобласної державної
адміністрації
1.11 Популяризація та модернізація інвестиційного порталу

Запровадження
механізму
привабливості регіонів

популяризації

інвестиційної

1.2.2. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій

Мета: популяризація інвестиційного порталу області та його
модернізація
з
метою
ознайомлення
ділового
світу
з
інвестиційними, експортними та туристичними можливостями
області.
Завдання: популяризація інвестиційного порталу області в онлайнпросторі та удосконалення його структури.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Українські та міжнародні компанії, які мають на меті відкриття нових
кінцеві бенефіціари проекту чи розширення уже існуючих виробництв, органи місцевого
самоврядування та місцеві органи виконавчої влади; кінцеві
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бенефіціари - населення області, українські та міжнародні компанії,
малий та середній бізнес області.
7 Опис проблеми, на
Відсутність на інвестиційному порталі розділу щодо міжнародної
вирішення якої
співпраці та окремих можливостей співраці з міжнародними
спрямований проект
організаціями, фондами та проектами (гранти, конкурси, програми
(в т. ч. кредитні програми).
8 Очікувані результати від
 популяризовано інвестиційний потенціал області в онлайнреалізації проекту
просторі;
 збільшено надходження інвестицій;
 відкрито нові підприємства;
 збільшено обсяг експорту;
 збільшено кількість туристів, які відвідують область.
економічна та/або
 активізовано інвестиційну, експортну та туристичну діяльність;
бюджетна ефективність
 збільшено обсяги інвестицій;
реалізації проекту
 збільшено обсяг експорту;
 збільшено обсяг залучених коштів міжнародних фінансових
організацій.
соціальний вплив
Створено нові підприємства та нові робочі місця.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 популяризація сайту;
 розширення функціональних можливостей порталу;
 оновлення дизайну порталу;
 додавання розділу „Співпраця з міжнародними організаціями―.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
120
60
180
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач

1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Черкаська агенція регіонального розвитку
ГО „Черкаська
обласна
федерація
парапланеризма,
парапланерного та мотопарапланерного спорту ПарААрт―
1.12 Відродження малої авіації на території Черкащини через
розвиток та підтримку необхідної інфраструктури
Створення умов для стимулювання регіонів та територіальних
громад до співробітництва та реалізації спільних міжрегіональних
проектів
1.2.2. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій

Мета: підтримка та розвиток малої авіації в Черкаській області
через сприяння розвитку необхідної інфраструктури
Завдання:
 аналіз матеріально-технічної бази об‘єктів, придатних для малої
авіації на терені Черкащини;
 популяризація малої авіації на території Черкащини.
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5

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Черкаська область

Територіальні громади області, місцевий бізнес, місцеві авіаклуби,
бізнес інших регіонів, туристи середнього сегменту
7
За останні 25 років Черкащина втратила статус авіаційно активної
області (припинення функціонування аеропорту „Черкаси―,
припинення експлуатації місцевих малих злітно-посадкових
майданчиків області, занепад сільськогосподарської авіації).
Водночас Черкащина має унікальну можливість збирати у себе
аматорів-конструкторів літальних апаратів та любителів авіації з
усієї країни та з-за кордону, проводити виставки, конкурси,
змагання, фестивалі, надавати послуги з авіапаркування,
обслуговування, ремонту тощо. На території Черкащини згідно
Цифрової мапи аеродромів України є понад 20 малих
аеродромів/місцевих малих злітно-посадкових смуг, які здебільшого
перебувають в занедбаному стані та переважно є такими, що не
використовуються за призначенням.
Також зростає місцева спільнота малих авіаторів, які обрали місцем
свого гуртування злітно-посадкову смугу та прилеглу до неї
територію поблизу с. Ротмістрівка (Смілянський район).
Даний проект є привабливим до залучення інвестицій в розвиток
малої авіації з обслуговування бізнесу, внутрішніх та зовнішніх
туристів середнього сегменту. Також є перспективи розвитку
авіамоделювання та залучення дітей і молоді місцевими
авіаклубами.
8 Очікувані результати від
 проведено щорічний міжнародний фестиваль малої авіації
реалізації проекту
в с. Ротмістрівка за підтримки місцевої влади, бізнесу, громади;
 сформовано реєстр та мапу актуальних робочих малих
аеродромів, малих місцевих злітно-посадкових смуг на території
області;
 розроблено
програмно-проектну
документацію
(в
т. ч.
інвестиційних проектів).
економічна та/або
 сформовано ринок на авіапослуги для малої авіації;
бюджетна ефективність
 сформовано інвестиційну привабливість громад та в цілому
реалізації проекту
області;
 збільшено підприємницьку активність серед мешканців громад,
особливо під час авіафестів, а відтак і зростання надходжень у
місцеві бюджети громад.
соціальний вплив
Започатковано спільні проекти співпраці та партнерства.
екологічний вплив
Відсутній або мінімальний шкідливий вплив на довкілля.
9 Основні заходи проекту
 консультації з місцевою владою, бізнесом, клубами місцевих
авіаторів щодо перспектив розвитку об‘єктів малої авіації на
території громад області;
 інвентаризація малих аеродромів, малих місцевих злітнопосадкових смуг в області;
 формування реєстру стану об‘єктів та мапи актуальних робочих
малих аеродромів, малих місцевих злітно-посадкових смуг на
території області;
 напрацювання програмно-проектної документації (в т. ч.
інвестиційних проектів) з розвитку інфраструктури стратегічно
важливих малих аеродромів та/чи малих місцевих злітнопосадкових смуг в області;
 популяризація малої авіації в області через підтримку й розвиток
щорічного фестивалю малої авіації в с. Ротмістрівка;
 сприяння розвитку міжрегіональної комунікації малих авіаторів,
зокрема з Житомирської, Кіровоградської, Запорізької та інших
областей України.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
6
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(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

2021

2022

2023

Усього

100
-

400
100
-

400
100
-

800
300
-

-

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
1.13 Організація та проведення економічних форумів

Сприяння налагодженню ділових контактів та комерційних зв‘язків із
суб‘єктами малого та середнього підприємництва зарубіжних країн
та міжнародними інституціями
1.2.3. Розвиток інструментів та механізмів залучення інвестицій

Мета: створення щорічного масштабного ділового заходу для
обміну досвідом, просування своїх проектів та ідей, оприлюднення
проектів регіонального розвитку.
Завдання: проведення Черкаського економічного форуму за
різними напрямками розвитку.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Компанії, які вже працюють в регіоні, міжнародні та вітчизняні
кінцеві бенефіціари проекту компанії, які планують започаткувати свій бізнес в області,
науковці, влада
Опис проблеми, на
Низька ділова активність місцевої бізнес-спільноти, яка б виступала
вирішення якої
драйвером для втілення бізнес-ідей у проекти реального сектору
спрямований проект
економіки.
Очікувані результати від
● проведено бізнес-заходи для понад 300 учасників;
реалізації проекту
● популяризовано
економічний
потенціал
області
серед
міжнародної спільноти;
● збільшено кількість інвестиційних проектів регіонального бізнесу;
● підвищено соціально-економічний розвиток області.
економічна та/або
Активізовано регіональний економічний розвиток
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
● активізовано неформальне спілкування представників науки,
бізнесу та влади;
● започатковано нові ідеї, партнерства та проекти.
екологічний вплив
Основні заходи проекту
● вибір оргкомітету;
● вибір тематики та концепцій форумів;
● оренда приміщень, необхідного технічного обладнання та
інвентаря;
● підбір спікерів, тем дискусій, воркшопів, робочих груп, організація
В2В зустрічей;
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● маркетингові заходи та запрошення учасників форумів.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
450
500
550
1500
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

9

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
1.14 Створення регіонального офісу підтримки інвестицій

Запровадження
механізму
привабливості регіонів

популяризації

інвестиційної

1.2.3. Розвиток інструментів та механізмів залучення інвестицій

Мета: полегшення роботи інвесторів на території Черкаської
області шляхом розвитку інфраструктури інвестиційного супроводу.
Завдання: створення регіонального офісу підтримки інвестицій при
Черкаській агенції регіонального розвитку.
Черкаська область
Інвестори, які реалізують або мають намір реалізувати свої проекти
в області
Необхідність скоротити довготривалий процес „входження
інвесторів―.
● збільшено кількість звернень від потенційних інвесторів щодо
намірів впроваджувати проекти;
● зменшено бюрократичне навантаження на інвесторів;
● збільшено кількість реалізованих інвестиційних проектів на
території області.
Збільшено обсяг інвестицій та активізовано регіональний
економічний розвиток.
Збільшено кількість робочих місць.
● розробка бізнес-кейсів для інвестування (вільні ділянки,
приміщення);
● вивчення потенційних бізнес-ніш для інвестування в регіон;
● супровід інвесторів від моменту зацікавленості і до реалізації
проекту;
● організація та участь у промоційних заходах, бізнес-форумах;
● надання експортних послуг та консультацій щодо умов виходу на
зовнішні ринки;
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● проведення освітніх заходів, торгових місій та виставок в країнах,
що є перспективними для експорту місцевих товарів та послуг.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
120
100
100
320
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
1.15 Просування бренду „Черкащина – місце сили“ шляхом
імплементації маркетингової стратегії
Поширення практик маркетингової підтримки на регіональному
рівні, впровадження комплексу інструментів територіального
маркетингу, у тому числі шляхом розроблення регіональних
маркетингових стратегій і брендів
1.3.1. Формування позитивного іміджу регіону

Мета: популяризація індивідуального образу Черкаської області,
який допоможе ефективніше будувати власні конкурентні переваги,
залучати інвестиції, туристів і таланти, експортувати власні
продукти та змінювати стереотипи.
Завдання – просування бренду області шляхом:
 впровадження проектів у сфері розвитку туризму в рамках
реалізації маркетингової стратегії;
 створення туристичної навігації по Черкаській області;
 облаштування частини локацій та об‘єктів Черкащини;
 промоції туристичних об‘єктів;
 участі у туристичних заходах (виставки, ярмарки, презентації,
форуми тощо);
 проведення туристичних форумів, фестивалів, презентацій,
виставок;
 створення серії промороликів;
 виготовлення унікальної колекції сувенірної продукції;
 промоції туристичного сайту;
 брендування продукції місцевих виробників.
Черкаська область
Туристи та екскурсанти, підприємці, туристичні компанії, гіди, жителі
області
Недостатня впізнаваність регіону, стереотипи, які заважають
промоції регіону, відсутність демонстрації унікальності регіону.
 здійснено популяризацію бренду Черкаської області;
 створено туристичну навігацію по Черкаській області;
 здійснено промоцію туристичних об‘єктів;
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 здійснено облаштування частини туристичних локацій регіону;
 здійснено промоцію туристичного сайту області;
 збільшено до 2023 року туристичні потоки на 40%;
 підвищено інвестиційну привабливість регіону.
економічна та/або
 надходження до бюджетів від сплати туристичного збору;
бюджетна ефективність
 активізовано місцевий економічний розвиток шляхом створення
реалізації проекту
нових бізнесів та розширення існуючих.
соціальний вплив
 збільшено кількість зайнятого населення за рахунок відкриття чи
розширення власних бізнесів.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 здійснення промоції туристичного сайту;
 виготовлення та встановлення 500 туристичних знаків, 116
інформаційних смарт-таблиць, 21 пілону та 20 стел;
 встановлення 60 рамок для селфі на 42 туристичних локаціях
Черкаської області;
 розроблення 10 рекламно-промоційних відеороликів;
 розроблення 42 інформаційних постерів про туристичні об‘єкти та
локації;
 виготовлення та встановлення 3 знаків на в'їзді в Черкаську
область з елементами айдентики Черкащини;
 створення 3 муралів з елементами айдентики Черкащини;
 облаштування туристичничної локації „Географічний центр
України―;
 створення арт-інсталяції „Дуб Максима Залізняка―;
 створення арт-інсталяції „Двері в минуле― в Холодному Яру;
 створення колекції унікальної сувенірної продукції з елементами
айдентики Черкащини;
 проведення туристичних форумів, фестивалів, презентацій,
виставок;
 презентація регіону на регіональних та міжнародних виставкових
заходах, форумах;
 популяризація через туристичні форуми і агенції по всьому світу,
міжнародні виставкові заходи;
 брендування продукції місцевих виробників для презентації на
виставкових заходах.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
427
450
500
1377
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання

Черкаський державний технологічний університет
1.16
Маркетингове
забезпечення
розвитку
агропродовольчої продукції регіону

ринку

Поширення практик маркетингової підтримки на регіональному
рівні, впровадження комплексу інструментів територіального
маркетингу, у тому числі шляхом розроблення регіональних
маркетингових стратегій і брендів
1.3.2. Створення та просування місцевих брендів
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4

5
6

7

регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Мета:
розробка
програми
маркетингового
забезпечення
формування ринку агропродовольчої продукції для раціоналізації
споживання продуктів харчування та забезпечення комплексного
вирішення соціальних, економічних та екологічних задач сталого
розвитку суспільства, формування позитивного іміджу регіону.
Завдання:
 обґрунтування доцільності пріоритетного формування ринку
продовольчої продукції на основі використання інструментарію
маркетингу та розробка системно-структурної моделі для
забезпечення його сталого функціонування;
 ідентифікація
і
систематизація
ключових
інструментів
маркетингу, що дозволяють найбільш ефективно впливати на ринок
агропродовольчої продукції в рамках узгодження економічних,
екологічних, соціальних задач;
 дослідження сучасного стану національного і регіональних ринків
продовольчої продукції, в тому числі екологічно чистої, та оцінка
можливостей їх розвитку на основі активізації маркетингового
інструментарію (організаційних і комунікаційних інструментів);
 розробка траєкторії та цільових параметрів розвитку галузей
системи продовольчого забезпечення регіону та особливої політики
узгодження інтересів регіону в сфері продовольчого забезпечення з
інтересами ринкових суб‘єктів для досягнення сталого розвитку
агропродовольчої сфери;
 формування системи інформаційного забезпечення дослідження
регіонального ринку агропродовольчої продукції;
 розробка організаційно-економічного механізму управління
ринком агропродовольчої продукції на основі використання
маркетингового інструментарію з урахуванням моделей життєвого
циклу;
 розробка матриці вибору „продовольчих― маркетингових стратегій
та обґрунтування можливостей їх використання з урахуванням
специфіки розвитку регіонального ринку продуктів харчування;
 розробка програми розвитку ринку агропродовольчої продукції
регіону.
Черкаська область, Україна

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Суб‘єкти продовольчого забезпечення регіону (сільськогосподарські
кінцеві бенефіціари проекту підприємства, включаючи фермерські господарства, агрохолдинги,
підприємства
харчової
промисловості,
учасники
ринку
продовольчого рітейлу), регіональні органи влади, територіальні
громади, науково-педагогічний персонал Черкаського державного
технологічного університету.
Кінцеві бенефіціари проекту: сільськогосподарські підприємства,
включаючи фермерські господарства, агрохолдинги, підприємства
харчової промисловості, територіальні громади, місцеві споживачі.
Опис проблеми, на
Продовольче забезпечення та продовольча безпека населення
вирішення якої
належить до визначальних проблем соціально-економічного
спрямований проект
розвитку у національному та глобальному вимірах. Існуюча
політика компенсації недостатності продуктів харчування за
допомогою широкого впровадження генно-модифікованих продуктів
не відповідає цілям сталого розвитку. Тому актуальним стає пошук
альтернативних методів сільського господарства, орієнтованих на
збереження і відновлення природних ресурсів та спрямованих на
екологозбалансований розвиток; потребують вирішення питання
сертифікації окремих видів продукції, моніторинг та контроль її
якості та походження, гостро стоїть питання про формування
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повноцінного ринку якісної продовольчої продукції. Проект
спрямовано на маркетингове забезпечення розвитку ринку
агропродовольчої продукції, що створює основу для прийняття
інноваційних управлінських рішень по сталому розвитку ринку
агропродовольчої продукції регіонів.
8 Очікувані результати від
 розроблено методичний підхід до моделювання поведінки
реалізації проекту
споживачів при прийнятті рішення про купівлю продовольчої
продукції регіональних брендів, в тому числі екологічно чистих
продуктів;
 запропоновано авторську методику „полігонального‖ аналізу
ринку;
 здійснено оцінку сучасних тенденцій і напрямів функціонування
світового ринку агропродовольчої продукції в розрізі специфіки його
формування в ряді країн;
 розроблено організаційно-економічний механізм управління
ринком агропродовольчої продукції на основі використання
маркетингового інструментарію;
 запропоновано матрицю вибору „продуктових― маркетингових
стратегій суб‘єктів господарювання;
 розроблено
програму
формування
і
розвитку
ринку
агропродовольчої продукції регіону.
економічна та/або
 прискорено темпи зростання ринку агропродовольчої продукції;
бюджетна ефективність
 збільшено частку експорту агропродовольчої продукції;
реалізації проекту
 прискорено розвиток сільськогосподарського виробництва на
інноваційній основі;
 активізовано
інвестиційні
проекти
через
популяризацію
продовольчої продукції вітчизняних брендів, підвищено оборотність
продукції,
відповідно
збільшено
прибутковість
малого
підприємництва, фермерських господарств.
соціальний вплив
 збільшено кількість робочих місць;
 задоволено потреби в якісній агропродовольчій продукції різних
цільових сегментів.
екологічний вплив
Збережено навколишнє середовище, забезпечено відтворення
ґрунтів, їх родючості.
9 Основні заходи проекту
 моделювання поведінки споживачів при прийнятті рішення про
купівлю агропродовольчої продукції;
 розробка програми маркетингового забезпечення розвитку
агропродовольчого ринку;
 формування системи інформаційного забезпечення дослідження
регіонального агропродовольчого ринку;
 розробка організаційно-економічного механізму управління
ринком агропродовольчої продукції на основі використання
маркетингового інструментарію;
 формування пропозицій щодо впровадження „продуктових―
маркетингових стратегій суб‘єктів господарювання;
 розробка програми розвитку ринку агропродовольчої продукції
регіону.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
330
330
340
1000
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
59

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив

екологічний вплив

ДП „Стандартметрологія―
1.17 Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт,
послуг) „Черкаська якість“
Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва,
сприяння створенню стабільного та сприятливого середовища для
започаткування і ведення підприємницької діяльності
1.3.3. Популяризація локального продукту

Мета: відрізнити кращу продукцію регіональних виробників на
ринку, підтримка та розвиток підприємництва на Черкащині.
Завдання:
 забезпечення
проведення
потужної
рекламної
кампанії
представників місцевого бізнесу, які випускають якісну та безпечну
продукцію та надають послуги належної якості;
 формування уявлення про Черкащину як інвестиційно
привабливий регіон;
 сприяння розширенню ринків збуту продукції регіональних
виробників, зростанню обсягів виробництва;
 стимулювання створення нових робочих місць та, як наслідок,
своєчасне наповнення обласного бюджету.
Черкаська область
Бізнес, споживачі продукції підприємств
Досвід проведення конкурсів якості засвідчує, що вони є значною
підтримкою ініціатив і зусиль товаровиробників щодо поліпшення
якості продукції, позитивно впливають на насичення ринків
продукцією, яка відповідає очікуванням споживачів, стимулюють
бізнес до розробки та впровадження сучасних систем управління
тощо.
Реалізована державна політика щодо задоволення потреб
споживачів шляхом поліпшення якості і конкурентоспроможності
вітчизняної продукції.
 забезпечено підвищення конкурентоспроможності продукції
шляхом гармонізації вимог до продукції та умов виробництва з
міжнародними стандартами;
 підтримано місцевого виробника, розширено та завойовано нові
ринки збуту, розкрито інвестиційний потенціал Черкаської області,
забезпечено широку інформаційну підтримку кращих виробників
регіону;
 створено пріоритетні умови підприємствам області в отриманні
державних замовлень, перемоги в тендерних закупівлях, пільгового
кредитування тощо.
 виробники в питаннях якості продукції (товарів, робіт, послуг)
орієнтовані на запити ринку (конкретні вимоги замовників і
споживачів);
 сформовано стійку довіру споживачів до продукції черкаських
виробників, яка маркується знаком „Черкаська якість―.
Насичення ринку якісними товарами сприятиме недопущенню на
споживчий ринок неякісної, фальсифікованої, небезпечної для
життя, здоров'я, майна споживачів та навколишнього середовища
продукції (робіт чи послуг).
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 оголошення проведення щорічного Конкурсу;
 початок роботи обласної конкурсної комісії;
 організація консультативного пункту для надання практичної
допомоги та консультацій спеціалістам підприємств та організацій
області з питань підготовки матеріалів для участі у Конкурсі;
 інформування підприємств та фізичних осіб-підприємців щодо
умов участі у Конкурсі у письмовому та електронному вигляді,
шляхом розміщення інформації у ЗМІ, на офіційних сайтах
Черкаської ОДА, ДП „Черкасистандартметрологія―, Черкаської
торгово-промислової палати та Черкаського обласного об‘єднання
організацій роботодавців з метою залучення їх членів до участі в
Конкурсі;
 організація прийому заявок від підприємств регіону, їх реєстрація,
перевірка їх правильності для оформлення реєстраційного внеску;
 організація роботи експертної групи для перевірки матеріалів, які
надали підприємства, для підтвердження якості та безпечності
продукції;
 аналізування поданих на Конкурс матеріалів, експертна оцінка та,
за необхідності, огляд продукції (товарів, робіт, послуг)
підприємств–учасників Конкурсу;
 організація та проведення засідання конкурсної комісії з метою
затвердження дипломів та нагород для учасників Конкурсу,
визначення фінальних заходів Конкурсу;
 визначення переможців, лауреатів та фіналістів Конкурсу в
номінаціях: продукція (продовольчі товари, промислові товари для
населення, товари виробничо-технічного призначення, вироби
народних художніх промислів), роботи та послуги, які виконують
або надають у побутовій та виробничій сферах;
 проведення виставки кращої продукції та урочистої церемонії
нагородження переможців, лауреатів та фіналістів Конкурсу;
 надання права переможцям та призерам маркувати свою
продукцію знаком „Черкаська якість― на безоплатній основі
терміном один рік;
 поширення інформації про кращу продукцію (товари, роботи,
послуги) у ЗМІ.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
40
40
40
120
інші джерела
40
40
40
120
12 Інша інформація щодо
Знак „Черкаська якість―, який використовується при маркуванні
проекту (за потреби)
продукції переможцями та призерами конкурсу, підвищує
інформованість населення України щодо продукції, яку виробляють
на Черкащині, а збільшення обсягів виробництва позитивно
впливає на економічний розвиток регіону загалом.
9

Основні заходи проекту
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1

2

3

4

5
6
7

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

Черкаський державний технологічний університет
1.18 Створення бізнес-інкубатора з метою формування
інноваційно-освітнього кластеру Черкаської області (в місті
Черкаси на базі ЧДТУ)
Сприяння утворенню та підтримці існуючих бізнес-інкубаторів, що
здійснюють
підтримку
суб‘єктів
малого
та
середнього
підприємництва, які розробляють та впроваджують інновації на
початковій стадії їх розвитку, інноваційних кластерів, що об‘єднують
юридичних осіб — резидентів та фізичних осіб — підприємців, які
провадять інноваційну діяльність, центрів трансферу технологій
1.4.1. Формування інституційних умов для розвитку інноваційної
інфраструктури

Мета: стимулювання інноваційної та підприємницької діяльності на
засадах цільового кластероутворення.
Завдання:
 створення нових суб‘єктів підприємницької діяльності та
підвищення ефективності функціонування діючих;
 комерціалізація інноваційних проектів;
 консультування підприємств з питань інноваційної діяльності;
 реалізація освітніх інноваційно орієнтованих проектів;
 розробка та просування кластерних ініціатив;
 організація інноваційно-освітнього кластеру регіону.
м. Черкаси та Черкаська область
Підприємства регіону, суб‘єкти підприємницької діяльності,
студенти, науково-педагогічні працівники, молодь
Низька інноваційна активність підприємств, скорочення малого та
середнього бізнесу.

 активізовано підприємницьку діяльність на основі системного та
регульованого кластероутворення;
 збільшено сектор малого та середнього бізнесу;
 реалізовано цільові інноваційні та інвестиційні проекти,
покращено імідж регіону.
економічна та/або
 збільшено податкові надходження до бюджетів міста Черкаси та
бюджетна ефективність
області;
реалізації проекту
 створено нові підприємства (суб`єкти малого та середнього
бізнесу).
соціальний вплив
 реалізовано соціальні проекти та створено нові робочі місця;
 формування
та
реалізація
технологій
соціального
кластероутворення.
екологічний вплив
Реалізовано екологічні проекти, комерціалізація інноваційних
екологічних проектів.
9 Основні заходи проекту
 створення
бізнес-інкубатору,
цільові
заходи
навчання
підприємців;
 консультування підприємців з питань інноваційного та
інвестиційного проектування;
 формування та реалізація кластерних ініціатив;
 розробка методичного забезпечення системного бізнесінкубування, кластероутворення, соціального проектування;
 комерціалізація інноваційних проектів;
 проведення конференцій, круглів столів, семінарів.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
8
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11 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

2021

2022

2023

Усього

600
600
600
1800
400
400
400
1200
150
150
150
450
В процесі реалізації проекту заплановано залучити до співпраці та
фінансування підприємства області, що ведуть різні види
господарської діяльності, організації підтримки підприємництва.

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
1.19 Посилення розвиткового потенціалу представників
бізнесу в інноваційній діяльності
Запровадження новітніх освітніх підходів та форматів з посиленою
прикладною орієнтацією, міждисциплінарним підходом, що
пов‘язані з інтелектуально місткими, виробничими та інноваційними
видами підприємництва.
1.4.2. Розвиток потенціалу в інноваційній діяльності

Мета: підвищення рівня обізнаності суб‘єктів малого та середнього
підприємництва з питань інноваційної діяльності та актуальних
питань щодо набуття та охорони прав на об‘єкти інтелектуальної
власності.
Завдання:
 проведення навчальних семінарів-тренінгів;
 консультування з питань інноваційної діяльності;
 надання
Центром
підтримки
технологій
та
інновацій
персональних консультацій користувачам щодо створення,
правової охорони, користування та управління інтелектуальною
власністю;
 Центр підтримки технологій та інновацій сприятиме спрощенню
доступу до спеціалізованих баз даних патентної та науковотехнічної інформації для винахідників, малих та середніх
підприємств, представників промислового сектору, дослідників у
технологічних центрах та навчальних закладах, професіоналів у
сфері інтелектуальної власності тощо.
Черкаська область
Винахідники, підприємці-початківці, представники малого та
середнього бізнесу, представники креативних індустрій, ІТ
Відсутність надання якісних та своєчасних знань щодо інноваційної
діяльності.
 проведено 6 навчальних семінарів-тренінгів з питань інноваційної
діяльності та набуття і охорони прав на об‘єкти інтелектуальної
власності;
 підвищено рівень обізнаності суб‘єктів малого та середнього
підприємництва щодо інноваційної діяльності та набуття і охорони
прав на об‘єкти інтелектуальної власності;
 надано Центром підтримки технологій та інновацій понад 100
персональних консультацій користувачам щодо створення,
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

правової охорони, користування та управління інтелектуальною
власністю.
Збільшено податкові надходження до бюджетів.

Збільшено кількість зайнятого населення за рахунок відкриття чи
розширення власних бізнесів.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 проведення 6 навчальних семінарів-тренінгів з питань
інноваційної діяльності та набуття і охорони прав на об‘єкти
інтелектуальної власності;
 надання Центром підтримки технологій та інновацій більше 100
персональних консультацій користувачам щодо створення,
правової охорони, користування та управління інтелектуальною
власністю.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
20
25
30
75
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Черкаський державний технологічний університет
1.20 Освітньо-науковий кластер Черкаського державного
технологічного університету „Інновація“
Модернізація сфери вищої освіти шляхом застосування новітніх
технологій та інновацій

1.4.3. Створення стимулів та інструментів розвитку науковоінноваційного співробітництва з сектором регіональної економіки

Мета: сформувати стійке територіально-галузеве партнерство між
установами загальної, професійної освіти, Черкаським державним
технологічним університетом, науково-дослідними структурами
Черкаського
державного
технологічного
університету
та
підприємствами регіону в сфері переробки сільгосппродукції, ІТтехнологій.
Завдання:
 поєднати освіту та регіональний ринок праці;
 сформувати людські ресурси в частині їх професійних
компетенцій;
 забезпечити фахівцями високої кваліфікації бізнес та
промисловість Черкаської області безпосередньо для потреб
окремо взятих установ (підприємств, організацій) шляхом розробки
індивідуальних освітніх траєкторій осіб, що навчаються, за їх
замовленням;
 посилити привабливість технологічної освіти, що надає фахові
знання для подальшої реалізації на конкретному робочому місці у
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5
6

7

8

визначених закладах;
 реалізація ланцюга „освіта – технології – виробництво― шляхом
спрямування
наукових
розробок
Черкаського
державного
технологічного університету на потреби бізнесу та промисловості,
сільського господарства Черкаської області;
 мотивувати молодь навчатися, працювати, жити на Черкащині.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Установи освіти – заклади профільної середньої та професійної
кінцеві бенефіціари проекту освіти,
Черкаський
державний
технологічний
університет,
підприємства
Опис проблеми, на
Однією з рушійних сил розвитку національної економіки є трудові
вирішення якої
ресурси, досвід і кваліфікація яких утворюють передумови
спрямований проект
збільшення рівня конкурентоспроможності та підвищення якості
регіонального валового продукту.
Наразі спостерігається тенденція до відтоку фахівців за межі
Черкаської області, зниження кількості мешканців Черкаської
області, як наслідок – принципове зменшення кадрового потенціалу
та людських ресурсів в цілому, низький рівень мобільності робочої
сили, зростання питомої ваги нелегальної зайнятості, наявність
кваліфікаційних диспропорцій між попитом та пропозицією на
ринках праці, невідповідність між програмами професійного
навчання та пропонованими освітніми послугами, значна галузева
диференціація рівня оплати праці, низька якість робочої сили за
окремими галузями й кваліфікаціями, незадоволеність рівнем
оплати праці тощо.
Кількість студентів у закладах вищої освіти Черкаської області
принципово зменшилась, що пов‘язано як з демографічними
причинами, так і з відтоком людських ресурсів за межі області.
Сучасна економіка базується на знаннях, які швидко застарівають і
потребують постійної актуалізації.
Система освіти має забезпечувати відповідність освіти випускників
навчальних закладів відстроченому у часі потенційному попиту на
їх компетентності. При цьому така відповідність має носити не
адаптаційний, а випереджаючий характер.
Наукові розробки не мають практичного застосування через
відсутність інформаційного зв‘язку між потребами в інноваційних
розробках і їх виконавцями.
Очікувані результати від
 збережено людський капітал Черкаського регіону;
реалізації проекту
 збільшено
наукоємність
виробництва
через
виконання
інноваційних розробок фахівцями Черкаського державного
технологічного університету;
 створено сучасні лабораторну та експериментальну бази на
підприємствах та в Черкаському державному технологічному
університеті;
 залучено додаткові ресурси з позабюджетних джерел для освіти;
 впроваджено інноваційні технології у виробництво та в
навчальний процес, скорочуючи період адаптації фахівців на
виробництві та здійснюючи випередження навчання;
 зменшено термін отримання професійної освіти, знижено
фінансові витрати населення на навчання, підвищено можливість
працевлаштування випускників за фахом;
 створено науково-навчальний комплекс „Школа – Коледж –
Університет – Підприємство―;
 підприємства-партнери будуть формувати заявки на формування
регіонального замовлення на підготовку фахівців;
 базові підприємства сприяють освітнім установам у підготовці та
оснащенні лабораторій і кабінетів за профілями заявлених
професій, створюють тимчасові робочі місця для осіб, що
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

навчаються в період канікул і у вільний від навчання час, на час
практики;
 гарантоване працевлаштування випускників за заявленою
професією і кваліфікацією.
Наповнено бюджети всіх рівнів.

 створено систему заходів щодо питань відбору, навчання і
виховання талановитої та обдарованої молоді;
 підвищено кваліфікацію викладачів навчальних закладів;
 надано можливість учням вже з 9 класу долучитися до
університетської освіти.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 визначення учасників проекту від підприємств та освітніх установ
за схемою Школа – Коледж – Університет – Підприємство;
 створення лабораторної бази на базі Черкаського державного
технологічного університету;
 формування освітніх програм на замовлення підприємствпартнерів
(ПрАТ „Азот―,
ДП „Науково-виробничий
комплекс
„Фотоприлад―, Aramis, ТОВ „Черкасиелеватормаш―, KTD Group
(Saturn), ПрАТ „Уманьферммаш― тощо);
 забезпечення здобувачами освіти на етапах Школа – Коледж –
Університет;
 формування наукової проблематики для інноваційних розробок
на запити підприємств сільгоспвиробництва та харчових технологій;
 реалізація і впровадження інноваційних розробок.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
3594
384
384
4362
місцевий бюджет
674
72
72
818
інші джерела
225
24
24
273
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

66

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

3.2 Проекти програми C.1: SMART-спеціалізація регіону С.1:
Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської
продукції, висока якість продуктів харчування
Подавач
1

2

3

4

5
6

7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
9

Основні заходи проекту

Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації
С.1.1 Стимулювання виробництва продукції сільського
господарства та її первинної переробки з високою доданою
вартістю
Забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва у
створенні та зростанні експортно орієнтованого виробництва з
високою доданою вартістю та у доступі малого та середнього
підприємництва на зовнішній ринок шляхом створення та
вдосконалення механізмів державної підтримки
С.1.1.1. Стимулювання
співробітництва
та
партнерства
регіонального бізнесу і науки в сфері технологій переробки
сільськогосподарської продукції
Мета: регулювання епізоотичної ситуації, наближення до світових
вимог щодо якості та безпечності продукції.
Завдання: створення мережі переробних ліній та забійних цехів в
комунальних підприємствах територіальних громад.
Черкаська область
Особисті селянські господарства, сільське населення, що
займається виробництвом м‘яса худоби, малі фермерські
господарства, сімейні фермерські господарства
З квітня 2018 року Законом України „Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів― в Україні
зменшено кількість забитих тварин не на бойні (подвірно) в тиждень
до трьох голів свійських парнокопитних тварин або інших копитних
тварин; з 1 січня 2025 року – буде повністю скасовано подвірний
забій, через що селяни не зможуть продавати худобу і птицю в
забійній вазі.
 збільшено додану вартість сільськогосподарської продукції;
 створено конкурентоздатну продукцію як на вітчизняному ринку,
так і з можливістю експорту її за кордон;
 забезпечено населення області тваринницькою продукцію
власного виробництва;
 завершено цикл в ланцюгу „ВИРОБНИЦТВО-ЗБУТ― через мережу
забійних пунктів.
 збільшено виробництво сільськогосподарської продукції з
доданою вартістю;
 введено в дію забійні цехи, що відповідають вимогам ЄС з
облаштуванням ветеринарних лабораторій.
Створено додаткові робочі місця.
Утилізовано продукти забою худоби та птиці відповідно до
ветеринарно-санітарних вимог.
 створення комунальних підприємств на територіях громад,
враховуючи
спеціалізацію
виробленої
продукції
сільським
населенням;
 передача комунальним підприємствам територіальних громад
обладнання, устаткування переробних цехів, забійних пунктів;
 введення в дію нових забійних пунктів у відповідності до вимог ЄС
з облаштуванням ветеринарних лабораторій з впровадженням
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10 Період реалізації проекту
(з (рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5

6

7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

посади офіційного ветеринарного лікаря Держпродспоживслужби;
 забезпечення
супроводу
щодо
установки
обладнання,
устаткування за місцем призначення.
2021 - 2023 роки

2021

2022

2023

Усього

2000
200

5000
600

2000
200

9000
1000

-

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
С.1.2 Розвиток Індустріального парку „Золотоноша“

Визначення та облаштування відповідної інфраструктури територій,
у межах яких суб‘єкти господарювання можуть провадити
виробничу діяльність
С.1.1.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології переробки
сільськогосподарської продукції

Мета: реалізація та розвиток економічного потенціалу міста
Золотоноша шляхом створення нових підприємств у різних сферах
діяльності в межах ІП „Золотоноша―, в тому числі підприємств, які
впроваджують інноваційні технології в галузі переробки
сільськогосподарської продукції.
Завдання:
 облаштування Індустріального парку „Золотоноша― інженернотранспортними мережами;
 залучення 4 – 6 підприємств, в тому числі й тих, які застосовують
інновації в технології переробки сільськогосподарської продукції.
Територія, на яку проект
Черкаська область (особливо м. Золотоноша, Вознесенська,
матиме вплив
Гельмязівська,
Зорівська,
Новодмитрівська,
Піщанська,
Золотоніська територіальні громади)
Цільові групи проекту та
Цільові групи проекту: українські та міжнародні компанії,
кінцеві бенефіціари проекту працездатне населення Черкаської області (зокрема міста
Золотоноша, територіальних громад Золотоніського району).
Кінцеві бенефіціари проекту: населення частини Черкаської та
Київської областей, українські та міжнародні компанії, малий та
середній бізнес м. Золотоноша та Черкаської області, випускники
ЗВО та професійно-технічних навчальних закладів, керуюча
компанія Індустріального парку.
Опис проблеми, на
Є ризик втратити потенційних інвесторів, які мають намір „зайти― на
вирішення якої
територію ІП „Золотоноша― у найближчі роки. При відсутності
спрямований проект
фінансування проекту попередньо витрачені кошти будуть втрачені,
оскільки розроблені документи стануть неактуальними.
Очікувані результати від
 створено належну інженерну інфраструктуру для розвитку
реалізації проекту
індустріального парку „Золотоноша―;
 залучено 4 – 6 підприємств, в тому числі й тих, які застосовують
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інновації в технології переробки сільськогосподарської продукції.
 здійснено
будівництво
інженерно-транспортних
мереж
Індустріального парку „Золотоноша―;
 залучено до 6 підприємств до Індустріального парку.
соціальний вплив
Створено нові робочі місця.
екологічний вплив
Буде визначений відповідно до експертиз проектної документації.
9 Основні заходи проекту
● виготовлення проектно-кошторисної документації;
● здійснення будівельних та інженерних робіт відповідно до
виготовленої ПКД:
- підведення електропостачання;
- підведення водопостачання;
- водовідведення;
- планування і підготовка ділянки під будівництво, будівництво
огорожі ділянки.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
16132,9
18499,4
34632,3
місцевий бюджет
9771,2
4624,9
14396,1
інші джерела
1650
1650
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

Подавач
1

2

3

4

5
6

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент агропромислового розвитку
державної адміністрації
С.1.3 Органічна Черкащина

Черкаської обласної

Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства,
забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх
виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для
зберігання сільськогосподарської продукції; запровадження нових
технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської
сировини
С.1.2.1. Стимулювання співробітництва та партнерства науки і
бізнесу регіону в сфері технологій просування продуктів переробки
сільськогосподарського походження
Мета: сприяння розвитку екологічного та органічного виробництва в
Черкаській області.
Завдання:
 зменшення собівартості виробництва органічної продукції за
рахунок компенсації затрат виробника на проведення сертифікації
виробництва (сировини, продукції);
 здешевлення вартості органічної продукції з метою забезпечення
її конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Фізичні та юридичні особи, які здійснюють або розпочали діяльність
кінцеві бенефіціари проекту з виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як
юридичні особи або фізичні особи – підприємці на території
Черкаської області
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7

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

8

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

соціальний вплив
екологічний вплив

9

Основні заходи проекту

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним на сьогодні
через низку явних екологічних, економічних та соціальних переваг,
що притаманні цій сфері діяльності. Інтенсифікація сільського
господарства, яка останнім часом відбувається в усьому світі, має
негативний вплив не лише на навколишнє середовище, але і
виснажує природні ресурси, без яких ведення агровиробництва
неможливе. Тому органічне сільське господарство має екологічні
переваги, сприяє скороченню викидів вуглекислого газу, закису
азоту й метану, які спричиняють глобальне потепління. Органічне
сільське господарство має високий потенціал для забезпечення
життєдіяльності сільського населення і пожвавлення роботи
дрібних фермерських господарств. Разом зі зростанням органічного
сектора зростатиме і працевлаштування місцевого населення,
оскільки органічне землеробство менш механізоване і потребує, як
правило, більше ручної праці. Як результат, органічне виробництво
може стати ефективним інструментом збереження традиційних
знань ведення господарства у кожному регіоні, а також зменшення
міграції сільського населення до мегаполісів.
 збільшено частку органічної продукції у загальному обсязі
валової продукції сільського господарства області;
 забезпечення населення продуктами харчування, що безпечні та
корисні для здоров‘я.
 додатковий розвиток переробки виробленої органічної продукції;
 розширено обсяг розвитку сільського зеленого туризму на
екологічно чистих територіях;
 сприяння інвестиційному зростанню;
 ресурсозбереження
та
зменшення
енергоємності
сільськогосподарського виробництва.
Поліпшено якість життя населення.
 стимулювання, сприяння і регулювання розвитку екологічного
землеробства;
 сприяння збереженню природного середовища та відновлення
біорізноманіття в агроландшафтах.
 фінансова підтримка органічного виробництва в Черкаській
області шляхом компенсації витрат на підтвердження відповідності
виробництва органічної продукції (сировини);
 відмова від використання генетично модифікованих організмів та
продукції з них, а також від використання хімічно синтезованих
зовнішніх ресурсів;
 використання живих організмів та методів механічного
виробництва;
 використання у виробництві процесів, що не завдають шкоди
навколишньому природному середовищу, здоров‘ю людей та
тварин;
 забезпечення збереження та відтворення родючості ґрунтів,
стійкості ґрунтів та біологічного розмаїття ґрунтів методами, які
оптимізують
біологічну
активність
ґрунтів,
забезпечують
збалансоване постачання поживних речовин для рослин;
 переробка відходів та супутніх продуктів рослинного та
тваринного походження для подальшого використання у
виробництві продукції рослинного та тваринного походження;
 охорона рослин за допомогою превентивних заходів, таких як
вибір відповідних видів та сортів, стійких до хвороб та шкідників,
сівозміни, механічних та фізичних методів та захист від природних
ворогів (шкідників);
 охорона здоров‘я тварин шляхом заохочення природного
імунного захисту тварин, відбору відповідних порід;
 врахування при виборі порід ступеня адаптації тварин до
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місцевих умов, їх життєздатності та стійкості до хвороб;
 виробництво продукції органічного тваринництва з тварин, що
були вирощені в органічних господарствах з самого народження
впродовж усього життя;
 годівля тварин органічними кормами;
 виключення використання штучно виведених поліплоїдних
тварин;
 проведення для сільгоспвиробників семінарів, навчань з питань
виробництва екологічно чистих продуктів та органічного
землеробства.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
200
250
400
850
інші джерела
20
25
40
85
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації
С.1.4
Підтримка
розвитку
сільськогосподарських
кооперативів та сімейних фермерських господарств
Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства,
забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх
виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для
зберігання сільськогосподарської продукції; запровадження нових
технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської
сировини
С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування
сільськогосподарської продукції

Мета: удосконалення соціально-економічних та організаційних умов
для створення та розвитку кооперативів, СФГ, стійкої системи їх
підтримки,
забезпечення
безпосереднього
доступу
до
організованого аграрного ринку, підвищення рівня зайнятості та
добробуту сільського населення.
Завдання:
 надання
організаційної
підтримки
створенню
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та СФГ в
області;
 поліпшення матеріально-технічної бази кооперативів та СФГ.
Черкаська область
Сільське населення області, сільськогосподарські кооперативи та
СФГ
Недостатній рівень розвитку кооперативного сегмента аграрних
ринків призводить до скорочення чисельності осіб, самозайнятих в
особистих селянських господарствах, відпливу працездатного
населення з сільської місцевості, руйнування соціальних об‘єктів
інфраструктури.
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 розбудова інфраструктури кооперативного сегмента аграрного
ринку;
 розширено сферу зайнятості сільського населення;
 вихід сільськогосподарських товаровиробників на вигідні ринки
збуту;
 поповнено місцеві бюджети;
 забезпечена конкуренція комерційним посередницьким фірмам.
економічна та/або
 економічне зростання в сільському господарстві;
бюджетна ефективність
 зміцнено продовольчу безпеку регіону;
реалізації проекту
 сформовано конкурентне середовище на регіональному ринку
сільськогосподарської продукці;
 збільшено обсяги інвестування на розвиток кооперації та
сільськогосподарського виробництва в цілому.
соціальний вплив
Працевлаштовано сільських мешканців.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 проведення інформаційної кампанії для керівників/представників
СОК та СФГ щодо порядку надання фінансової підтримки для їх
розвитку;
 інформаційний супровід по підготовці необхідних документів для
подання на конкурсний відбір відповідним виконавцям;
 вивчення пакетів документів регіональною комісією з питань
надання
фінансової
підтримки
сільськогосподарським
кооперативам та СФГ;
 робочі поїздки до претендентів для більш детального
ознайомлення з їх діяльністю;
 визначення претендентів на отримання фінансової підтримки з
обласного бюджету регіональною комісією та виділення коштів на їх
рахунки.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
5000
5000
5000
15000
інші джерела
2143
2143
2143
6429
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
8

Очікувані результати від
реалізації проекту

Подавач
1

2

3

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект

Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації
С.1.5 „Черкаський гостинець“ – запровадження нової
технології збуту сільськогосподарської продукції
Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства,
забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх
виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для
зберігання сільськогосподарської продукції; запровадження нових
технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської
сировини
С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування
сільськогосподарської продукції
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4

Мета та завдання проекту

5

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Мета: забезпечення безпосереднього доступу до організованого
аграрного ринку, підвищення рівня зайнятості сільського населення.
Завдання:
 створення інтернет-порталу „Черкаський гостинець―;
 надання організаційної підтримки в розвитку аграрного ринку та
доступу до мережі збуту.
Черкаська область

Особисті селянські господарства, малі та середні виробники
сільськогосподарської продукції
7
Недостатній рівень розвитку сегмента аграрних ринків призводить
до скорочення чисельності осіб, самозайнятих в особистих
селянських господарствах, відпливу працездатного населення з
сільської
місцевості,
руйнування
соціальних
об‘єктів
інфраструктури.
8 Очікувані результати від
 створено нову технологію збуту сільськогосподарської продукції –
реалізації проекту
„Черкаський гостинець―;
 розширено
логістичні
напрямки,
сфери
діяльності
сільськогосподарських товаровиробників;
 підвищено рівень доходів сільського населення.
економічна та/або
 зміцнено продовольчу безпеку регіону;
бюджетна ефективність
 сформовано конкурентне середовище на регіональному ринку
реалізації проекту
сільськогосподарської продукції.
соціальний вплив
Збільшено кількість самозайнятих в особистих селянських
господарствах.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 розробка інтернет-порталу „Черкаський гостинець―;
 укладення договорів на постачання сільськогосподарської
продукції, участь у спільноті продавців;
 проведення для виробників сільгосппродукції навчання щодо
користування порталом „Черкаський гостинець―, а також вимог до
стандартів пакування;
 формування мережі точок продажу;
 закупівля обладнання для пакування;
 організація схеми логістики доставки „Черкаського гостинця― до
точок продажу.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
150
150
50
350
інші джерела
150
150
50
350
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
6
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації
С.1.6 Розвиток рибного господарства Черкаської області

Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства,
забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх
виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для
зберігання сільськогосподарської продукції; запровадження нових
технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської
сировини
С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування
сільськогосподарської продукції

Мета: забезпечення сприятливих умов розвитку рибного
господарства для формування високих якісних та кількісних
показників рибопродукції в Кременчуцькому водосховищі та малих
водних об‘єктах області, забезпечення населення області
продукцією з прісноводної риби.
Завдання:
 відпрацювання технології відтворення об‘єктів вселення та
порядку проведення випуску посадкового матеріалу;
 зариблення рибогосподарських водойм загальнодержавного
значення посадковим матеріалом цінних видів риб.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Істотно
скоротилися
рибоводно-меліоративні
роботи
з
промислового вилову. Основною причиною цього є недостатнє
державне фінансування робіт зі спрямованого формування
іхтіофауни, а компенсація плати за квоту зарибленням за рахунок
користувачів ситуацію кардинально не міняє. Разом з тим, біотичні
та абіотичні фактори, що формують умови природного відтворення
іхтіофауни у водосховищах, мають чітко виражену тенденцію до
погіршення.
Відновлено показники вилову водних біоресурсів Кременчуцького
водосховища до рівня 6-8 тис. тонн щорічно.
Збільшено обсяги виробництва високоякісної рибної продукції,
підвищено рентабельність рибальства.

Збільшено споживання на душу населення рибної продукції.
Утилізовано надлишкову органічну речовину і покращено
гідрохімічний режим, забезпечено санацію нерестовищ.
9 Основні заходи проекту
 розчистка меліоративних каналів;
 відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок, боротьба з шкідливою дією вод (біологічна
меліорація водних об‘єктів – вселення рослиноїдних риб) в
акваторії Кременчуцького водосховища та малих водойм області;
 щорічне
зариблення
рибопосадковим
матеріалом
Кременчуцького водосховища аборигенними видами водних
біоресурсів.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
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грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

3

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

4

5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

2000
200

2000
200

2000
200

6000
600

-

Уманський національний університет садівництва
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)
Сприяння розвитку різних форм кооперації, фермерства,
забезпечення доступності ринків збуту для малих та середніх
виробників сільськогосподарської продукції, інфраструктури для
зберігання сільськогосподарської продукції; запровадження нових
технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської
сировини
С.1.3.1. Стимулювання співробітництва та партнерства науки і
бізнесу регіону в харчових технологіях

Мета: розробка і впровадження інноваційних і безвідходних
технологій виробництва харчових продуктів, управління їх якістю і
безпечністю, розширення асортименту продуктів профілактичного
харчування.
Завдання:
 створення навчального центру з питань зберігання та переробки
плодоовочевої продукції, якості і безпеки харчових продуктів;
 виробництво продуктів харчування високої якості, в тому числі з
органічної сировини;
 оцінка якості і безпеки харчових продуктів;
 просування розробок кафедри і впровадження їх у виробництво;
 розробка інноваційних та безвідходних технологій продуктів з
плодів та овочів на замовлення переробних підприємств області і
фермерських господарств;
 запровадження інноваційних технологій зберігання плодів та
овочів;
 створення експериментальних виробництв харчових продуктів;
 збільшення виробництва продуктів харчування високої якості та
безпеки;
 проведення наукових конкурсів для науковців та дослідників.
Черкаська область
Переробні підприємства, суб‘єкти підприємницької діяльності,
студенти, науково-педагогічні працівники.
Підвищення якості продуктів харчування, забезпечення населення
адекватним харчуванням, розширення асортименту продуктів
профілактичного харчування та органічних продуктів. Своєчасна
переробка та зниження втрат вирощеної сільськогосподарської
продукції.
 підсилено зв‘язок науки і виробництва;
 забезпечено ланцюг „від лану до столу―;
 підвищено якість і забезпечено безпечність продуктів харчування.
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 створено нові підприємства (суб`єкти малого та середнього
бізнесу);
 збільшено податкові надходження до місцевих бюджетів.
соціальний вплив
 реалізовано соціальні проекти;
 створено нові робочі місця.
екологічний вплив
Збережено навколишнє природне середовище
9 Основні заходи проекту
 облаштування приміщення в консультаційний центр;
 закупка корпусних меблів (столи, стільці, шафи, тумби);
 закупка мультимедійного обладнання (ноутбук, проектор,
мультимедійна
дошка,
система
для
відеоконференції,
комплектуючі);
 закупка міні-обладнання для проведення необхідних наукових
досліджень (міні-лінія для виробництва соків);
 закупівля необхідних реактивів для визначення якості продукції.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
600
600
600
1800
місцевий бюджет
300
300
300
900
інші джерела
12 Інша інформація щодо
В процесі реалізації проекту заплановано залучити до співпраці
проекту (за потреби)
власників аграрних підприємств та фермерських господарств
області.
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
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3.3 Проекти програми С.2: SMART-спеціалізація регіону
Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій
Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

9

екологічний вплив
Основні заходи проекту

С.2:

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
С.2.1 Створення Центру розвитку креативної економіки
Черкащини
Забезпечення стимулювання та підтримки підприємництва, зокрема
молодіжного, у креативних індустріях шляхом підвищення рівня
компетентностей, полегшення доступу до фінансування та
розширення систем наставництва
С.2.1.1. Стимулювання
розробки
навчальних
симуляторів
(імітаторів) в поєднанні з технологіями віртуальної, доповненої
реальності, штучного інтелекту та автоматизації процесів для
сектору регіональної економіки
Мета: створення осередку розвитку людського капіталу та
креативної економіки на умовах державно-приватного партнерства,
запровадження на території м. Черкаси сучасної інноваційної
моделі розвитку економіки, спрямованої на розкриття та
максимально ефективне використання людського потенціалу,
гальмування процесів еміграції молоді, покращення соціальноекономічних показників функціонування територіальної громади.
Завдання: створення Центру розвитку креативної економіки
Черкащини на умовах державно-приватного партнерства.
Черкаська область
Представники малого та середнього бізнесу, потенційні підприємці,
студенти, молодь, представники креативних індустрій та ІТ.
Відсутність в регіоні цілісного простору та інфраструктури для
розвитку бізнесу в сфері високих технологій та креативних
індустрій.
Створено Центр, що поєднує в собі:
 сучасну IT-школу на 50 робочих станцій;
 простір для ІТ та підприємницької освіти для дітей;
 школу малого та середнього підприємництва;
 школу сучасного державного службовця;
 лаундж зони, кафе та переговорні кімнати;
 конференц-зал на 100 місць та експозона;
 коворкінг та клаб-офіси;
 платформу для мікровиробництв, зокрема, з можливістю
розміщення обладнання для експериментального виробництва, Fab
Lab-майстерні, що дозволяє виготовляти деталі на 3D-принтерах
тощо;
 клуб робототехніки.
 створено нові бізнеси, масштабовано та модернізовано вже
існуючі бізнеси;
 збільшено податкові надходження.
Збільшено кількість зайнятого населення за рахунок відкриття чи
розширення власних бізнесів.
 підготовка концептуальної записки проекту державно-приватного
партнерства „Центр розвитку креативної економіки Черкащини‖;
 рішення обласної ради щодо доцільності розробки технікоекономічного обґрунтування;
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 аналіз ефективності ТЕО;
 погодження висновку за результатами аналізу ефективності
здійснення державно-приватного партнерства з центральним
органом виконавчої влади;
 прийняття рішення обласної ради про здійснення державноприватного партнерства;
 конкурс на визначення приватного партнера;
 укладення договору на здійснення спільної діяльності;
 реєстрація договору;
 реконструкція приміщення;
 рекламна кампанія, залучення учасників та запуск усіх
активностей.
10 Період реалізації проекту (з 2022 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
132300
132300
місцевий бюджет
14700
14700
інші джерела
30000
30000
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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3.4 Проекти програми 2: ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані

1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

екологічний вплив

Черкаська агенція регіонального розвитку
2.1 Щорічний регіональний конкурс
розвитку

проектів

місцевого

Удосконалення механізму фінансової підтримки розвитку регіонів та
територіальних громад

2.1.1. Формування ефективної системи управління регіональним
розвитком

Мета: забезпечити підтримку проектів місцевого розвитку шляхом їх
співфінансування з коштів місцевих, обласного бюджетів та з інших
джерел.
Завдання: створення сприятливих умов для подальшого розвитку
громад через реалізацію місцевих проектів розвитку та вироблення
ефективних механізмів співфінансування таких проектів з коштів
місцевих та обласного бюджетів.
Черкаська область
Представники регіональної влади та працівники місцевих рад;
кінцевими бенефіціарами є населення Черкаської області
Попередні роки показали, що в регіональній політиці бракує
ефективних інструментів стимулювання розробки та реалізації
короткострокових проектів місцевого розвитку у співфінансуванні з
коштів місцевих та обласного бюджетів.
Має місце низький рівень проектної активності, вмотивованості
серед працівників місцевих рад щодо задоволення нагальних
потреб громади та таких, які не можуть бути предметом
фінансування з боку ДФРР через їх локальність, домінуючий
соціальний зміст, відсутність інноваційної складової.
Таким чином, тривалий час, через відсутність альтернативи,
відбувалось
надмірне
навантаження
ДФРР
локальними
інфраструктурними проектами з боку громад, що призвело як до
зростання рівня недовіри до Фонду, так і низької якості проектів,
зареєстрованих на платформі ДФРР. Внаслідок цього ДФРР не
здатний задовольнити повною мірою загальний попит на
задоволення локальних потреб громад в силу своїх цілей та
обмеженості ресурсів.
 запроваджено інструмент регіональної політики з вирішення
місцевих проблем та задоволення місцевих потреб громад шляхом
реалізації проектів;
 збільшено рівень ділової та економічної активності регіону;
 збільшено кількість проектів з мультиплікативним ефектом;
 посилено
фахову
спроможність
представників
ОМС,
громадського сектору, бізнесу.
Ефективне використання внутрішніх та залучення зовнішніх
ресурсів через співфінансування проектів.
 збалансування темпів розвитку територій громад;
 знижено градус соціальної напруги серед мешканців міст та сіл
регіону.
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 сформувати пріоритетні напрямки проектів місцевого розвитку
громад;
 розробити та запровадити механізм підтримки проектів місцевого
розвитку, формулу співфінансування з коштів місцевих, обласного
бюджетів та з інших джерел, їх процедуру відбору, порядок
реалізації (Положення про конкурс проектів, про конкурсну комісію,
про адміністратора конкурсу, методичні рекомендації);
 розробити та запровадити іменну табличку конкурсу місцевих
проектів розвитку громад;
 проведення інформаційно-просвітницької підтримки щорічного
конкурсу проектів місцевого розвитку;
 проведення навчальних заходів (семінари, тренінги, зустрічі та
ін.) з питань підготовки місцевих проектів розвитку громад;
 забезпечити консультаційну допомогу з підготовки місцевих
проектів розвитку громад та супровід під час їх реалізації;
 здійснювати моніторинг ефективності впровадження проектів та
оцінку результатів їх впровадження.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
1450
2175
2900
6525
інші джерела
50
75
100
225
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
9

1

2

3

4

5
6
7

8

Основні заходи проекту

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації
2.2 Інформаційно-методологічна підтримка територіальних
громад
Побудова системи ефективної взаємодії органів місцевого
самоврядування різних рівнів, спрямованої на комплексний
розвиток територій регіонів та територіальних громад
2.1.2. Підвищення професійних якостей місцевих управлінців

Мета: дотримання бюджетної дисципліни, упередження порушень
бюджетного законодавства.
Завдання: підвищення рівня та якості складання проектів місцевих
бюджетів та ефективності їх виконання.
Територіальні громади Черкаської області
Голови територіальних громад, структурні підрозділи з питань
фінансів місцевих рад територіальних громад
Дефіцит професійних кадрів в сільських та селищних
територіальних громадах, малих містах,
низький рівень
управлінських, спеціалізованих професійних якостей місцевих
управлінців та працівників місцевих рад, віддаленість від центру.
 упереджено порушення бюджетного законодавства;
 ефективне виконання місцевих бюджетів.
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 відсутність порушень бюджетної дисципліни;
 економічний ефект (додаткові надходження) від максимального
використання ресурсів громад;
 ефективність виконання місцевих бюджетів як за доходами, так і
за видатками у результаті професійного управління місцевим
бюджетом, якісною організацією бюджетного процесу.
соціальний вплив
Збільшено бюджетні ресурси на розвиток громади.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 інформаційна підтримка;
 методологічна підтримка;
 професійна взаємодія спеціалістів Департаменту фінансів ОДА
(обласний рівень) зі спеціалістами громад (базовий рівень).
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

1

2

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

4

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

5

Територія, на яку проект

3

Черкаський державний технологічний університет
2.3 Проведення школи з управління проектами
управлінців Черкащини

для

Забезпечення організації підвищення кваліфікації посадових осіб
місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад з питань, пов‘язаних з
реалізацією державної політики у сфері розвитку місцевого
самоврядування, територіальної організації влади, цифрового
розвитку, електронного урядування та електронної демократії,
стратегічних комунікацій, детінізації доходів тощо
2.1.2. Підвищення професійних якостей місцевих управлінців

Мета: підвищення ефективності місцевого управління за рахунок
отримання керівниками вищої та середньої ланки нових
компетенцій з управління проектами, портфелями проектів та
програмами розвитку територіальних громад, міст, регіону.
Завдання:
 сформувати системно-стратегічно-проектне мислення у слухачів
проектної школи;
 надати слухачам школи сучасні знання та практичні інструменти
проектно-портфельно-програмного менеджменту;
 сформувати у слухачів навички застосування проектних підходів
до управління в їх діяльності;
 ознайомити слухачів із світовим досвідом застосування
стандартів управління проектами;
 показати
практичні
приклади
використання
проектних
інструментів на рівні управління регіоном та їх ефективність.
Черкаська область
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матиме вплив
Цільові групи проекту та
Працівники Черкаської ОДА та Черкаської міської ради – керівники
кінцеві бенефіціари проекту вищої та середньої ланки (начальники департаментів, управлінь,
відділів); працівники територіальних громад
7 Опис проблеми, на
 низький відсоток керівників, які мають вищу професійну освіту в
вирішення якої
сфері управління (спеціальності бізнес-адміністрування, управління
спрямований проект
проектами, менеджмент);
 слабко розвинуте системне, структурне, стратегічне, проектне
мислення керівників;
 низький відсоток застосування сучасних світових інструментів
проектного менеджменту до управління на рівні регіонів;
 висока турбулентність зовнішнього оточення;
 недостатня конкретність та прозорість управлінських дій та
рішень.
8 Очікувані результати від
 отримано нові компетентності в сфері проектного, програмного,
реалізації проекту
портфельного управління;
 підготовлено шаблони, інструменти, приклади, кейси вирішення
управлінських задач для практичного застосування в діяльності
органів місцевої влади;
 сформовано
елементи
системно-стратегічно-проектного
мислення керівників.
економічна та/або
Збільшено відсоток реалізованих успішних проектів розвитку
бюджетна ефективність
регіону.
реалізації проекту
соціальний вплив
Більш широке розповсюдження проектної філософії управління
серед населення через використання отриманих знань та
інструментів та впровадження проектного підходу в своїй
діяльності.
екологічний вплив
Використання проектної методології для управління різними
проектами регіону, в тому числі екологічними, дозволить підвищити
кількість успішних реалізованих екологічних проектів.
9 Основні заходи проекту
 розробити програму освітніх заходів (тренінги, семінари, майстеркласи, ділові ігри) для проведення проектної школи на кожний рік;
 залучити відомих в Україні сертифікованих проектних менеджерів
до участі в проектній школі;
 сформувати групи слухачів для поетапного навчання у проектній
школі на кожен рік;
 провести заходи школи (щорічно) – тренінги, семінари, воркшопи,
ділові командні ігри, майстер-класи;
 оцінювати ефективність проведення школи протягом всього
періоду проекту (одразу після кожного проведення школи щорічно,
протягом року – моніторинг застосування проектних інструментів та
заключний аналіз в кінці проекту);
 проводити консультування протягом усього періоду проекту з
питань застосування методології проектного менеджменту.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
60
60
60
180
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
6
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації
2.4 Придбання обладнання для закладів загальної середньої
освіти в рамках концепції нової української школи
Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників в
результаті запровадження спеціальних навчальних програм

2.2.1. Впровадження інноваційних технологій навчання в початкову
та середню школу

Мета: створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка
даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у
повсякденному житті.
Завдання: оновити навчальний простір початкових класів закладів
загальної середньої освіти; придбати на умовах співфінансування
(державний, місцевий бюджет) засоби навчання, сучасні шкільні
меблі, комп‘ютерну техніку.
Черкаська область
Заклади загальної середньої освіти Черкаської області, педагогічні
працівники
Вирішення питання забезпечення доступності до рівних освітніх
умов у закладах загальної середньої освіти. Осучаснення
застарілої навчально-матеріальної бази ЗЗСО.
 створено умови для навчання дітей з урахуванням вимог
сучасності у початковій школі;
 створено нове освітнє середовище.
Ефективне використання цільового залишку освітньої субвенції.

 забезпечено доступність здобувачів освіти до рівних освітніх
умов у ЗЗСО;
 покращено умови праці вчителів.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 збір та узагальнення потреби щодо придбання засобів навчання,
шкільних меблів, комп‘ютерної техніки;
 проведення процедур закупівлі товарів через ProZorro;
 оснащення ЗЗСО сучасними шкільними меблями, засобами
навчання та комп‘ютерною технікою;
 використання нового освітнього середовища та нового
навчального простору.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
30000
30000
30000
90000
місцевий бюджет
4500
4500
4500
13500
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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Подавач
1

2

3

4

5
6

7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації
2.5 Створення навчально-практичних центрів при закладах
професійної (професійно-технічної) освіти області
Створення
комунікаційної
платформи
всіх
стейкхолдерів
професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо
поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб
регіональних ринків праці у кваліфікованій праці
2.2.2. Модернізація системи професійно-технічної освіти в регіоні

Мета: створення умов для підготовки висококваліфікованого
робітника, конкурентоздатного на ринку праці, спроможного до
ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів; зміцнення
іміджу закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Завдання:
 створення
4
навчально-практичних
центрів
галузевого
спрямування;
 залучення до співпраці соціальних партнерів;
 створення сприятливих умов для отримання професійної освіти
молоддю регіону;
 надання можливості працюючому та непрацюючому населенню
області проходити підготовку, перепідготовку і підвищення
кваліфікації з робітничих професій;
 створення умов для стажування та підвищення кваліфікації
майстрів виробничого навчання та викладачів закладів освіти
області та України;
 надання можливості застосування новітніх виробничих технологій
при підготовці кваліфікованих робітників;
 забезпечення регіонального ринку праці кваліфікованими
робітниками європейського рівня.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Молодь віком 14-25 років, доросле населення віком 25-45 років
кінцеві бенефіціари проекту (працююче та непрацююче населення), учні, майстри виробничого
навчання та викладачі закладів освіти
Опис проблеми, на
Ідея щодо даного проекту виникла у зв‘язку з застарілою
вирішення якої
матеріально-технічною базою закладів професійної (професійноспрямований проект
технічної) освіти, яка не відповідає сучасним вимогам для навчання
висококваліфікованих робітників.
У результаті впровадження проекту, навчально-практичні центри
стануть осередками підготовки конкурентоспроможних фахівців з
високим професійним рівнем та створять максимальні умови для
розкриття талантів і творчого потенціалу робітників. Основною
перевагою навчально-практичних центрів буде застосування
новітніх виробничих технологій, сучасного обладнання, інструментів
і матеріалів, що передбачає формування таких компетентностей, як
уміння навчатися впродовж усього життя, підприємливість,
екологічна грамотність та здоров‘я.
Очікувані результати від
Короткострокові результати:
реалізації проекту
 створено і відкрито 4 навчально-практичних центри (по 2 у 20212022 роках);
 оновлено зміст навчання та підвищено якість освітніх послуг
шляхом використання новітніх технологій;
 підвищено доступність та привабливість навчання для учнів;
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

 покращено умови навчання учнів та праці педагогів;
 притік молоді в заклади професійної (професійно-технічної)
освіти за рахунок наявності комфортних умов навчання та
виховання.
Довгострокові результати:
 створено сприятливі умови для інтелектуального, соціального,
морального становлення особистості учня;
 покращено наявну ситуацію на ринку праці з можливості
працевлаштування, самозайнятості та відкриття власного бізнесу
кожному безпосередньо на території, в якій проживає.
Збільшено кількість економічно активного населення, а відтак
збільшено надходження у місцеві бюджети.

 активізація та самореалізація молоді, зайнятого і незайнятого
населення в регіоні;
 забезпечено умови для навчання впродовж життя.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 вивчення проектів та прийняття рішень органом управління,
якому підпорядковані заклади освіти;
 виготовлення проектно-кошторисної документації;
 укладення договору на виконання робіт;
 придбання матеріалів та обладнання;
 проведення будівельно-монтажних робіт;
 проведення перевірки якості виконаних робіт.
 проведення
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації робітничих кадрів
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
2000
2000
2000
6000
інші джерела
500
500
500
1500
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Черкаська агенція регіонального розвитку
Черкаський державний бізнес-коледж
2.6
Запуск
навчально-профорієнтаційної
платформи
інформаційних технологій на базі Черкаського державного
бізнес-коледжу у взаємодії з Cherkasy IT Cluster
Створення
комунікаційної
платформи
всіх
стейкхолдерів
професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо
поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб
регіональних ринків праці у кваліфікованій праці
2.2.3. Впровадження дуальної освіти в секторі вищої освіти

Мета: задоволення потреб споживачів ринку освітніх послуг за ІТнапрямком та надавачів ІТ-послуг через взаємодію і партнерство з
ІТ-сектором Черкас.
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5
6

7

8

9

Завдання:
 облаштування навчально-профорієнтаційної платформи ІТ на
базі Черкаського державного бізнес-коледжу;
 розробка
та
запровадження
комплексу
просвітницьких,
профорієнтаційних, менторських програм для цільових груп
проекту;
 налаштування ефективної взаємодії зі школами Черкащини,
Черкаським бізнес-коледжем та ІТ-компаніями Черкащини;
 навчання цифрових навичок осіб, які належать до потенційної та
фактичної робочої сили за напрямом ІТ.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Діти шкільного віку 6-11 класів та їх батьки
кінцеві бенефіціари проекту Студентська молодь бізнес-коледжу, які навчаються за ІТнапрямком, та їх батьки
Вчителі за напрямком ІТ-шкіл Черкащини
Викладачі бізнес-коледжу за напрямком ІТ та представники ІТкомпаній Черкащини
Кінцеві бенефіціари – ІТ-сектор Черкащини, населення Черкащини
Опис проблеми, на
Черкаським ІТ-компаніям суттєво бракує ІТ-спеціалістів як на
вирішення якої
місцевому, так і регіональному ринках праці. Також має місце
спрямований проект
низький рівень ІТ-освіти в школах, що тісно пов‘язано з
недостатньою кваліфікацією кадрів за напрямком. Серед дітей
шкільного віку мало поширена інформація щодо перспектив та
можливостей розвитку ІТ та ІКТ галузей, в т. ч. і на Черкащині.
Також спостерігається відсутність повного циклу взаємодії „Школа Університет/Коледж – ІТ сектор―.
Очікувані результати від
 відкрито унікальну навчально-профорієнтаційну платформу
реалізації проекту
інформаційних технологій у взаємодії з реальним сектором
економіки;
 зросла кількість студентів за напрямком ІТ;
 зросла кількість проведених зустрічей, презентацій, тренінгів,
навчальних курсів, конкурсів, змагань, екскурсій;
 популяризація ІТ-спеціальності та їй суміжних;
 сформовано ефективну взаємодію Школа – Коледж – ІТ-індустрія
Черкащини;
 набуття та розвиток цифрових навичок особами, які належать до
фактичної та потенційної робочої сили.
економічна та/або
 посилення ринку ІТ-послуг;
бюджетна ефективність
 підтримка і розвиток ІТ-індустрії на Черкащині;
реалізації проекту
 стимулювання розвитку цифрового підприємництва.
соціальний вплив
 сприяння ранньому виявленню особистісних якостей, інтересів і
здібностей у дітей шкільного віку для надання їм допомоги в
усвідомленому виборі майбутньої професії в секторі ІТ;
 розширено можливості для пошуку роботи;
 підвищено якість фактичної робочої сили.
екологічний вплив
Основні заходи проекту
 розробка та затвердження дизайну приміщення майбутньої
навчально-профорієнтаційної платформи ІТ;
 замовлення проектно-кошторисної документації;
 облаштування сучасного, мобільного, багатофункціонального
навчально-профорієнтаційного простору із сучасним комп‘ютерним,
мультимедійним обладнанням та лабораторії з розробки
навчальних, ігрових симуляторів (імітаторів) в поєднанні з
технологіями віртуальної, доповненої реальності та їх тестування;
 проведення профорієнтаційних, мотиваційних зустрічей, майстеркласів в школах Черкащини - партнерах проекту;
 формування мережі місцевих агентів (координаторів) якісної ІТ86
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освіти;
 організація літніх інтерактивних ІТ-таборів, змагань, конкурсів,
екскурсій, мотиваційних, інтеграційних зустрічей для цільових груп
проекту;
 розробка та реалізація навчальних offline/online тематичних
продуктів (зокрема програм „Основи програмування―, „Цифрова
фінансова грамотність―, „Основи ІТ-блогерства―), що автоматично
стає базою відпрацювання практичних навичок студентів коледжу
та викладачів за ІТ-напрямком;
 набір на навчання слухачів на вищезазначені програми;
 забезпечення менторства з боку менеджерів провідних ІТ
компаній Черкащини, обміну досвідом та здобуття практичних
навичок студентами в ІТ-компаніях партнерах проекту.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
4500
2000
6500
місцевий бюджет
інші джерела
500
200
200
900
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації
2.7 Громадянська освіта в дії: застосування сервісів
е-демократії
Впровадження на всіх рівнях освіти навчальних програм для
ефективного формування сучасних цифрових навичок та
запровадження цифрових навичок
2.2.4. Посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг

Мета: розвиток громадянської освіти в регіоні, в тому числі із
використанням сучасних ІКТ.
Завдання: формування у педагогічних працівників та молодих
громадян ключових компетентностей ХХІ століття (соціальної,
громадянської, інфомедійної), визначених у Концепції Нової
української школи, через впровадження стандартів і засад, які
покладені в основу роботи з інформацією та медіатекстами й
сприяють розвитку демократичного суспільства.
Черкаська область
Педагогічні працівники та молоді громадяни (до 18 років) у різних
формах і типах освітніх закладів
Проблеми громадянської освіти в регіонах набувають сьогодні
особливу актуальність. Розвиток громадянського суспільства у
нашій країні відбувається під впливом багатьох зовнішніх і
внутрішніх чинників, пов`язаних з нестабільними економічними,
політичними і культурними процесами.
Знання про громадянське суспільство повинні підкріплюватись
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8

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

громадянськими навичками і цінностями, необхідними для активної
участі у суспільному житті. Тому на практичних заняттях у класі
повинні розвиватись певні навички поведінки і якості, що
підкреслюють необхідність співпраці та довіри.
Розвиток громадянської освіти, розробка навчальних програм,
навчання
вчителів
сприятиме
зміцненню
громадянського
суспільства в Україні.
 імплементовано демократичні цінності в життя громади;
 забезпечено адаптивність дорослого населення до потреб ринку
праці області;
 розвиток навиків соціальної, громадянської, інфомедійної,
комп‘ютерної грамотності;
 створено
мережеву
платформу
для
інформаційного
забезпечення реалізації проекту та діяльність сервісів для
е-демократії;
 забезпечено додаткові можливості професійного зростання
суб‘єктів навчання.
Використання коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням
згідно з запланованими заходами.

Підвищено рівень знань та педагогічної майстерності вчителів.
9
 організація навчальних курсів для педагогічних працівників із
соціальної, громадянської, інфомедійної грамотності;
 проведення просвітницької роботи, спрямованої на розвиток
демократичних цінностей у громаді й суспільстві;
 супровід роботи е-платформ, які сприятимуть запровадженню
громадянознавчих сервісів та популяризуватимуть заходи проекту.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
75
75
75
225
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації
2.8 Запровадження сучасних технологій у сфері природничої
освіти
Впровадження в освітній процес інформаційних технологій з метою
поліпшення освітніх процесів у закладах освіти, забезпечення
доступу до якісних навчальних матеріалів (е-підручників, онлайнкурсів, інтерактивних матеріалів, відео, 3Д-моделей, VRлабораторій
тощо),
впровадження
сучасних
ефективних
педагогічних методик та індивідуальних освітніх траєкторій,
зниження бюрократичного навантаження та зменшення обсягу
звітності у паперовому вигляді, оптимізація збору та аналізу
інформації для повноцінної аналітики та управління змінами.
2.2.4. Посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг
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4

5
6
7

8

проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Мета: реалізація державної політики у сфері розбудови
природничо-математичної науки з урахуванням нових вимог Закону
України „Про освіту― щодо посилення розвитку науково-технічного
напряму в освітній діяльності на всіх освітніх рівнях; залучення
педагогів та учнівської молоді до розвитку технічної творчості,
застосування інноваційних технологій, здійснення досліджень у
міжпредметних та суміжних областях.
Завдання: впровадження інтерактивної платформи, призначеної
для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування
навчального матеріалу, який викладається у закладах освіти.
Черкаська область
Заклади загальної середньої освіти, учителі природничих дисциплін
За
допомогою
інтерактивної
освітньої
платформи
та
презентаційного програмного забезпечення для аудиторій,
викладачі матимуть можливість вдосконалити навчальний процес,
зробити його більш ефективним, викликати та підтримати
зацікавленість учнів.
Даний проект сприятиме покращенню розвитку інформаційної та
автоматизаційної компетентності учителів. Означена робота є
актуальною у разі запровадження дистанційного навчання.
 покращено матеріально-технічну та навчально-методичну базу
обласного центру STEM-освіти;
 на
Черкаському
освітянському
порталі
налагоджено
функціонування сайту „STEM-освіта Черкащини―, в якому буде
надаватися
онлайн-підтримка
по
технічному
супроводу
працездатності інтерактивного програмного забезпечення;
 збільшено відсоток учителів, які вільно володіють сучасними
комп‘ютерними технологіями в освіті;
 широке використання у навчанні сучасного програмного
забезпечення, інноваційних ІТ-технологій та Інтернет-ресурсів.
Використання коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням
згідно з запланованими заходами.

Підвищено рівень знань та педагогічної майстерності вчителів.
9
 оснащення обласного центру STEM-освіти сучасним програмним
забезпеченням;
 придбання ліцензійного пакету інтерактивної платформи для
опорних закладів освіти усіх громад області;
 навчання тренерів (з отриманням сертифікату) користуванню
платформою та методиці викладання змісту подачі контенту;
 навчання вчителів природничого блоку дисциплін;
 налаштування програмного забезпечення на місцях користування
програмним продуктом.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
350
350
350
1050
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної
державної адміністрації
2.9 Просвітницький проект з впровадження інновацій в
роботі Університетів ІІІ віку
Створення у закладах освіти інклюзивного та безпечного освітнього
середовища, універсального дизайну та забезпечення розумного
пристосування
2.2.5. Сприяння економічній активності та створення нових
можливостей для розвитку і самореалізації населення регіону
незалежно від статі, віку та місця проживання
Мета: адаптація осіб з інвалідністю, людей старшого віку до
сучасного
суспільного
життя;
підтримка
фізичного
та
інтелектуального здоров‘я, розширення світогляду, підвищення
якості життя мешканців шляхом поєднання в єдиний комплекс
бібліотеки,
читального
залу
та
кімнати
психологічного
розвантаження.
Завдання: розвиток університетів ІІІ віку в 5 будинках-інтернатах,
залучення до співпраці вчителів, медичних працівників,
бібліотекарів, громадських організацій та інших, ефективне
використання комунальних приміщень, сприяння згуртованості
населення, спілкуванню та обміну досвідом.
Черкаська область
Особи похилого віку, люди з обмеженими фізичними можливостями
Особи похилого віку та люди з інвалідністю, особливо ті, які
проживають в сільській місцевості, стаціонарних закладах,
позбавлені можливості повноцінно брати участь у суспільному
житті. Саме тому важливо розвивати послугу соціальної адаптації,
зокрема через розвиток Університетів ІІІ віку.
 адаптовано покоління людей старшого віку до сучасного
суспільного життя;
 підтримано фізичне та інтелектуальне здоров`я, сприяння
зайнятості та об`єднанню, розширення світогляду, підвищення
якості життя людей похилого віку;
 організовано таку діяльність, що створює умови для спілкування,
самореалізації та активної участі в житті.
-

 соціальна адаптація осіб похилого віку та людей з інвалідністю в
суспільстві;
 модернізація соціальної інфраструктури;
 подолання соціальної напруги в суспільстві.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 виділення приміщень та проведення ремонтних робіт з
урахуванням їх інклюзивності;
 обладнання м‘яким, твердим інвентарем та відповідною
технікою;
 підключення до мережі Інтернет.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
2021
2022
2023
Усього
11 Орієнтовний обсяг
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фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

2000
-

2000
-

2000
-

6000
-

-

Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської
обласної державної адміністрації
2.10 Library Hub: сучасний простір у Черкаській обласній
бібліотеці для дітей
Розроблення варіантів архітектурних проектів бібліотечних
будівель, а також забезпечення бібліотек необхідним обладнанням,
комп‘ютерною технікою, програмними засобами, доступом до
Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с, щорічне оновлення бібліотечних
фондів
2.2.5. Сприяння економічній активності та створення нових
можливостей для розвитку і самореалізації населення регіону
незалежно від статі, віку та місця проживання
Мета: створення безкоштовного комфортного інтелектуального
середовища, здатного залучати і виховувати нові покоління
користувачів.
Завдання:
 оснащення новою сучасною технікою й технологіями для
поєднання традиційного бібліотечного обслуговування та новітніх
інформаційних технологій;
 утеплення та оновлення фасаду бібліотеки (з метою
енергозбереження та створення привабливого та новітнього
вигляду будівлі);
 придбання сучасних меблів, інтерактивного сенсорного столу,
кінетичної ігри та Х-box, планшетів; настільних ігор, легоконструкторів.
Черкаська область, м. Черкаси.
Учні загальноосвітніх шкіл, вихованці дошкільних навчальних
закладів області.
Створення у Черкаській обласній бібліотеці для дітей
безкоштовного
комфортного
інтелектуального
середовища,
здатного залучати і виховувати нові покоління користувачів шляхом
реорганізації бібліотечного простору, зонування, оснащення новою
сучасною технікою й технологіями для поєднання традиційного
бібліотечного
обслуговування
та
новітніх
інформаційних
технологій.
 модернізовано
приміщення
бібліотеки
за
сучасними
енергозберігаючими технологіями;
 впроваджені соціальні інновації, які задовольняють відповідні
потреби суспільства;
 забезпечено ефективність роботи бюджетної установи культури в
умовах зміни у культурних тенденціях.
-
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соціальний вплив

Підвищено роль бібліотеки як осередку інформації і місця
організації дозвілля, адаптації до нових умов життя й задоволення
інтелектуальних і духовних запитів дітей.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 визначення місця створення модернізованого простору;
 апробація нових методичних розробок;
 підготовка необхідних нормативно-правових документів для
реалізації проекту (ПКД, методичні матеріали);
 закупка необхідного інтелектуального, розвиваючого обладнання;
 оснащення закладу технічними засобами;
 навчання персоналу;
 промокампанія, залучення учасників.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
240
10000
5000
15240
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

3

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

4

5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
2.11 Організація навчання медичних працівників з питань
діагностики,
лікування
та
профілактики
гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2
Створення
комунікаційної
платформи
всіх
стейкхолдерів
професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо
поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб
регіональних ринків праці у кваліфікованій праці
2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу

Мета: підвищення кваліфікації медичних працівників з питань
діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Завдання: забезпечення доступності фахівців до безперервної
освіти з питань гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Черкаська область
Медичні працівники закладів охорони здоров‘я області
У зв‘язку з пандемією коронавірусу COVID-19 та загрозою
зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу
(COVID-19) є гостра необхідність в навчанні медичних працівників
щодо діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Забезпечено навчання медичних працівників закладів охорони
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реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

здоров'я області та підвищено їх кваліфікацію з питань діагностики,
лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Знижено витрати населення на лікування.

Забезпечено доступність фахівців до безперервної освіти.
9
 визначення потреб щодо обсягу та напрямків навчань;
 розробка навчально-методичного забезпечення з питань
діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
 організація та проведення навчань.
10 Період реалізації проекту (з 2021 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
місцевий бюджет
*
*
інші джерела
*
*
12 Інша інформація щодо
* Суми будуть визначені при формуванні переліку та обсягу
проекту (за потреби)
навчань.

1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

Черкаська медична академія
2.12 Організація центру дистанційної післядипломної освіти
та симуляційно-тренінгового центру
Створення
комунікаційної
платформи
всіх
стейкхолдерів
професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо
поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб
регіональних ринків праці у кваліфікованій праці
2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу

Мета: вдосконалення матеріально-технічної бази відділення
післядипломної освіти та Центру симуляційного навчання.
Завдання: забезпечення доступності фахівців до безперервної
освіти.
Черкаська область
Лікарі, молодші спеціалісти та бакалаври з медичною та
фармацевтичною освітою, студенти Черкаської медичної академії
Проект спрямований на підвищення кваліфікації медичних і
фармацевтичних фахівців шляхом організації дистанційного
навчання з метою запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
відповідно до вимог Міністерства охорони здоров`я України до
безперервного розвитку медичних працівників.
Забезпечено доступ до безперервного професійного навчання
лікарів, молодших спеціалістів та бакалаврів з медичною та
фармацевтичною освітою.
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Економія коштів закладів охорони здоров‘я на оплату відряджень
медичних працівників та оплату роботи фахівців, які замінюють
відсутніх.
Забезпечено доступність фахівців до безперервної освіти.
9
 визначення потреб технічного забезпечення;
 розробка навчально-методичного забезпечення;
 придбання технічних засобів для організації дистанційного
навчання.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
400
350
450
1200
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
2.13 Інформатизація закладів охорони здоров’я області

Забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними
засобами для функціонування електронної системи охорони
здоров‘я
2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу

Мета: створення сприятливих умов для розвитку інформатизації
сфери охорони здоров‘я області.
Завдання:
 організація системи реєстрації і обміну медичною інформацією
між закладами охорони здоров‘я на основі інформаційних і
телекомунікаційних технологій;
 збільшення та оновлення парку комп‘ютерної техніки в медичних
установах області, встановлення ліцензійного програмного
забезпечення та впровадження медичних інформаційних систем
(МІС) на рівні окремих медичних закладів та служб.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Для ефективної роботи сфери охорони здоров‘я області, оплати
медичних послуг від Національної служби здоров‘я України
необхідно створити єдиний інформаційний простір впровадження та
розвитку МІС усіх рівнів, які повинні бути взаємопов‘язані і
взаємосумісні. Особливу роль у виконанні цього завдання має
процес організації інформатизації на територіальному рівні.
Зміцнено
матеріально-технічне
оснащення
лікувально94
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реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

профілактичних установ, а саме:
 впроваджено електронне направлення;
 впроваджено електронну картку пацієнта;
 впроваджено надання консультацій шляхом телемедицини;
 підготовлено заклади охорони здоров'я до впровадження
страхової
медицини
шляхом
використання
ліцензованих
програмних
продуктів,
розробка
яких
спрямована
на
інформатизацію елементів лікувально-діагностичних процесів,
уніфікації системи збору та обробки інформації про кожного
пацієнта амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної ланки.
Забезпечено ефективне використання бюджетних коштів у
медичній галузі.

 гарантовано доступ пацієнтів до найбільш важливих медичних
даних;
 полегшено співпрацю лікарів та пацієнтів у наданні медичних
послуг.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 оновлення матеріально-технічної бази:
- оновлення телекомунікаційних систем, придбання серверу на
кожний заклад;
- закупівля комп‘ютерної техніки (системних блоків, моніторів,
прінтер-копірів, блоків безперебійного живлення) та ліцензійного
програмного забезпечення до неї з урахуванням наявної техніки
відповідних параметрів в закладах;
- закупівля і встановлення робочих місць МІС;
 навчання персоналу користуванню системою.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
51506,2
40000
20000
111506,2
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Черкаської обласної
державної адміністрації
2.14 Організація та проведення міжнародних спортивних
змагань
Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні
територіальних громад, зокрема шляхом розширення мережі
закладів фізичної культури і спорту
2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення

Мета: залучення міжнародних спортивних організацій до
партнерства та участі у міжнародних спортивних заходах на
території Черкащини, популяризація області на міжнародній арені.
Завдання:
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

 популяризація фізичної культури та спорту;
 залучення населення до занять плаванням;
 пропагування здорового способу життя;
 привернення уваги до екологічної ситуації на р. Дніпро, у лісових
масивах Черкащини;
 сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері
фізичної культури та спорту.
Черкаська область
Населення Черкаської області
В сучасних умовах актуальною є популяризація здорового способу
життя. Одним із шляхів діяльності в даному напрямку є організація
спортивних змагань та залучення населення області до участі в
даних заходах.
 популяризовано заняття фізичною культурою та спортом у
Черкаській області;
 залучено населення до занять плаванням;
 промоція здорового способу життя.
Надходження до місцевих бюджетів від туристів та учасників
змагань (в т. ч. з інших регіонів України та інших країн).

Покращено фізичний стан та здоров‘я населення.
9
 проведення міжнародного запливу через Дніпро;
 проведення європейського чемпіонату з рогейну.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
500
500
500
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Усього

Управління освіти і науки Черкаської обласної
адміністрації
2.15 Дітям Черкащини – якісне харчування

1500
-

державної

Забезпечення проведення інформаційної кампанії з популяризації
здорового способу життя із залученням громадських об‘єднань,
державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців
2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення

Мета: покращення харчування дітей у закладах дошкільної та
загальної середньої освіти.
Завдання:
 запровадження контролю за якістю продуктів, які надходять до
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

екологічний вплив

навчальних закладів;
 організація роботи із навчання персоналу, який відповідає за
харчування;
 покращення матеріально-технічної бази та в цілому –
забезпечення корисного для здоров‘я дітей харчування.
Черкаська область
Учні закладів дошкільної та загальної середньої освіти
За останні роки в Україні, в т. ч. і на Черкащині, збільшилась
кількість зареєстрованих випадків харчових отруєнь дітей у школах
та дитячих садочках. В щоденному раціоні сучасного школяра
бракує всіх основних складових: білків, жирів (корисних), вуглеводів
(складних).
Є нагальна необхідність створення безпечного та здорового
освітнього середовища у новій українській школі для забезпечення
прав дітей на освіту, охорону здоров‘я, створення умов для
надання учням якісних освітніх послуг. Формування безпечного та
здорового освітнього середовища сприятиме кращій реалізації
інтелектуального, фізичного, соціального та емоційного розвитку
учнів, а також матиме позитивний вплив на стан організації
харчування у закладах освіти області.
 ознайомлено учнів, батьків з основами здорового харчування;
 забезпечено дітей повноцінним, збалансованим, безпечним
харчуванням;
 зменшено ризики виникнення спалахів гострих кишкових
інфекцій, харчових отруєнь;
 покращено стан здоровʼя учнів і як результат – успішність у
навчанні;
 покращено санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан
харчоблоків шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів,
забезпечення сучасним технологічним, холодильним обладнанням,
інвентарем, посудом тощо;
 забезпечено організацію постійного контролю якості та
безпечності харчових продуктів у закладах освіти шляхом
впровадження
системи
НАССР,
організації
виробничого
мікробіологічного контролю відповідно до встановлених вимог;
 покращено якість харчування, оновлено меню (запроваджено
багатопрофільне меню, меню на вибір);
 впроваджено систему батьківського контролю за харчуванням
дітей;
 налагоджено належний контроль за продуктами харчування, що
надходять до закладів освіти області.
Ефективне використання коштів місцевих бюджетів.

 забезпечено достатню кількість безпечних та якісних харчових
продуктів для повноцінного харчування дітей;
 покращено здоров‘я дітей шляхом правильного та якісного
харчування;
 дотримання натуральних норм харчування у закладах освіти;
 застосовано вимоги діючих санітарних норм при організації та
проведенні харчування дітей в організованих колективах, що усуне
можливість виникнення епідемічних ускладнень;
 контроль батьків за харчуванням та витратами учнів через
систему „ЮніорБанк―, сприяння формуванню у дітей усвідомленого
споживання товарів і послуг.
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 ознайомлення батьків, учнів з основами здорового харчування;
 впровадження системи „ЮніорБанк―;
 розроблення та реалізація регіонального плану щодо безпечного
харчування у закладах освіти;
 організація навчання персоналу, який відповідає за харчування в
освітніх закладах області;
 закупівля технологічного та іншого обладнання, меблів, посуду
для їдалень (харчоблоків);
 проведення поточних та капітальних ремонтів у приміщеннях
їдалень (харчоблоків);
 забезпечення дієвого контролю за якістю продуктів харчування,
що закуповуються для закладів освіти;
 проведення інформаційної роботи для забезпечення якісними та
доступними продуктами харчування від виробників власної
продукції сільськогосподарських підприємств Черкаської області.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
1000
4500
4500
10000
інші джерела
100
500
500
1100
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
9

Основні заходи проекту

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
2.16 Придбання та встановлення лабораторного обладнання
для здійснення досліджень на COVID-19
Забезпечення розбудови спроможної мережі надавачів медичних
послуг всіх форм власності

2.3.3. Впровадження новітніх практик і технологій профілактики
захворювань цивілізації

Мета: створення сприятливих умов для ефективного та
оперативного тестування населення області на COVID-19.
Завдання:
 організація ефективної системи тестування населення області на
COVID-19;
 забезпечення закладів охорони здоров'я області сучасним
обладнанням для здійснення тестування населення на COVID-19
методом
полімеразної
ланцюгової
реакції
(ПЛР)
та
імуноферментного аналізу (ІФА).
Черкаська область
Населення Черкаської області
У зв‘язку з пандемією коронавірусу COVID-19 та загрозою
зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу
(COVID-19) існує гостра необхідність забезпечення закладів
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8

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

охорони здоров‘я області сучасним обладнанням для здійснення
тестування населення на COVID-19, зокрема методами ПЛР та ІФА.
 навчено
персонал
щодо
користування
лабораторним
обладнанням для тестувань;
 встановлено обладнання для здійснення досліджень методом
ПЛР;
 встановлено обладнання для здійснення досліджень методом
ІФА;
 встановлено інше медичне обладнання, пов‘язане з проведенням
тестування на COVID-19.
Зменшено затрати на лікування населення області.

 надано якісні медичні послуги населенню;
 підвищено ефективність роботи закладів охорони здоров'я
області.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 аналіз та вивчення потреби у лабораторному обладнанні для
здійснення тестування населення з метою виявлення хворих на
COVID-19;
 проведення тендерних процедур щодо закупівлі обладнання;
 навчання персоналу користуванню лабораторним обладнанням;
 оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я
області:
- закупівля та встановлення обладнання для здійснення досліджень
методом ПЛР;
- закупівля та встановлення обладнання для здійснення досліджень
методом ІФА;
- закупівля та встановлення іншого обладнання.
10 Період реалізації проекту (з 2021 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
місцевий бюджет
*
*
інші джерела
*
*
12 Інша інформація щодо
* Суми будуть визначені при вивченні потреби щодо закупівлі
проекту (за потреби)
обладнання.

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної
державної адміністрації
2.17 Паліативне відділення на базі Звенигородського будинкуінтернату для інвалідів та престарілих Черкаської області
Забезпечення розбудови спроможної мережі надавачів медичних
послуг всіх форм власності

2.3.3. Впровадження новітніх практик і технологій профілактики
захворювань цивілізації

Мета: надання паліативної допомоги на
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

високої якості, етичного і гуманного ставлення до пацієнта та членів
його родини.
Завдання:
 щоденний моніторинг стану хворого і застосування необхідних
діагностичних і лікувальних методів при зміні його стану;
 надання у відділенні професійної медичної та психологічної
допомоги завдяки роботі соціальних працівників, психолога.
 долання психологічних випадків, які виникають у пацієнтів та їх
рідних.
Черкаська область
Особи, які перебувають на догляді у паліативному відділенні, члени
їх родин
Тривала цілодобова опіка невиліковно хворої людини є часто
непосильним тягарем для рідних, адже окрім фізичного
навантаження додається психологічне напруження, а ще й виникає
проблема відсутності знань та базових навичок догляду лежачих
хворих.
Полегшено психологічний стан пацієнтів паліативного відділення.
Економія бюджетних коштів завдяки наявності
необхідного кадрового потенціалу, приміщення.

у

закладі

 полегшено страждання невиліковних хворих;
 поєднано соціальні та психологічні аспекти піклування про
пацієнта;
 допомога родині пережити важкі хвороби пацієнта, підтримка
якості його життя.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 підготовка приміщення до ремонту;
 проведення ремонтних робіт;
 відкриття та запуск відділення.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
8000
2000
2000
12000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання

3

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
2.18 Створення банку грудного молока на базі Черкаського
обласного перинатального центру КНП „Черкаська обласна
лікарня
Черкаської
обласної
ради“
(м. Черкаси,
вул. Менделєєва, 3)
Забезпечення розбудови спроможної мережі надавачів медичних
послуг всіх форм власності

2.3.3. Впровадження новітніх практик і технологій профілактики
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регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

захворювань цивілізації

Мета: забезпечення новонароджених дітей, в першу чергу
передчасно народжених, натуральним та безпечним харчуванням –
донорським грудним молоком.
Завдання:
 зниження захворюваності дітей раннього віку на неспецифічний
ентероколіт, сепсис, ретинопатії;
 зміцнення імунітету, стану шлунково-кишкового тракту, нервової
системи новонародженого;
 запобігання виникненню непереносимості коров‘ячого білка у
новонародженого;
 запобігання інвалідизації дітей в майбутньому.
5 Територія, на яку проект
Дитячі стаціонари та пологові будинки міста Черкаси та Черкаської
матиме вплив
області
6 Цільові групи проекту та
Передчасно народжені діти, новонароджені у тяжкому стані,
кінцеві бенефіціари проекту новонароджені,
що
потребують
хірургічного
втручання,
новонароджені, матері яких не можуть годувати з різних причин
7 Опис проблеми, на
Згідно із результатами досліджень, вигодовування грудним
вирішення якої
молоком збільшує виживання передчасно народжених дітей у 8
спрямований проект
разів, зменшує необхідність застосування медикаментів і тим
самим зменшує тривалість перебування дитини у стаціонарі у 2
рази. На жаль, матері дітей, які народили раніше терміну або
народили хворих дітей, досить часто стикаються з проблемами
лактації – відсутності грудного молока. Існують ситуації, коли через
стан матері годування власним молоком неможливе або
небезпечне для дитини. В таких випадках тільки донорське грудне
молоко може забезпечити дітей безпечним та повноцінним
джерелом харчування.
8 Очікувані результати від
 зменшено захворюваність новонароджених;
реалізації проекту
 знижено показник смертності серед новонароджених;
 запобігання інвалідизації дітей в майбутньому.
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
 знижено смертність серед новонароджених;
 зменшено захворюваність та інвалідність новонароджених.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 закупівля обладнання;
 популяризація грудного вигодовування;
 мотивація матерів для збереження грудного молока;
 забезпечення
передчасно
народжених
та
хворих
новонароджених донорським грудним молоком.
10 Період реалізації проекту (з 2021 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
9761,3
9761,3
місцевий бюджет
1084,6
1084,6
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
4
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської
обласної державної адміністрації
2.19 Розвиток державного історико-культурного заповідника
„Трипільська культура“
Створення умов для ефективного використання економічного
потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку регіонів та
територіальних громад
2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти,
культури, історичних та культурологічних досліджень

Мета: збереження, дослідження, популяризація трипільської
культури на європейському рівні.
Завдання: відродження історичного трипільського середовища,
створення єдиного музейного простору-скансену, розвиток
туристичного та наукового потенціалу області
Черкаська область, Україна
Учні та студенти, науковці, туристи
Незавершене будівництво приміщення державного історикокультурного заповідника „Трипільська культура― та музейного
комплексу затримує процес експлуатації музейного комплексу та
розвиток наукового та туристичного потенціалу області.
 збережено об‘єкти трипільської культури;
 розвиток туристичної інфраструктури та туристичного потенціалу
області;
 створено новий науковий майданчик для галузі освіти.
 збільшено притік туристів в область;
 збільшено доходи місцевих бюджетів.

 створено соціальний важливий об‘єкт інфраструктури із
збільшенням робочих місць;
 збільшено туристичну привабливість області.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 завершення будівництва приміщення ДІКЗ „Трипільська культура―
та розширення його до музейного комплексу з археодромом
(накритий павільйон над археологічними розкопками з кількох
жител) та скансеном („хутір― відтворених жител з можливістю
проживання у них в умовах, відповідних трипільському часу);
 оновлення експозиції музею, максимальне наповнення музейної
експозиції 3D-моделями доповненої реальності із створенням
відповідних ІТ-програм;
 відкриття сучасного кінотеатру на 30 осіб;
 перетворення
музейного
скансену
в
майданчик
експериментальної
археології
для
студентів
та
учнів
загальноосвітніх шкіл області.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
6666,7
6666,7
6666,7
20000,1
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12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

-

Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської
обласної державної адміністрації
2.20 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу
„Черкаський обласний краєзнавчий музей“ Черкаської
обласної ради
Створення умов для ефективного використання економічного
потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку регіонів та
територіальних громад
2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти,
культури, історичних та культурологічних досліджень

Мета: усунення порушень, виявлених під час проведення технічного
обстеження будівлі комунального закладу „Черкаський обласний
краєзнавчий музей― Черкаської обласної ради, забезпечення
надійної та безпечної експлуатації будівлі краєзнавчого музею,
збереження експонатів Державного музейного фонду, розвиток
туристичного та наукового потенціалу області.
Завдання: капітальний ремонт даху, фасаду, вітражів та вікон.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Учні загальноосвітніх шкіл області, студентська молодь, відвідувачі
кінцеві бенефіціари проекту музейних закладів області, туристи, науковці, особи пов‘язані з
навчально-виховним процесом, просвітницькою діяльністю.
Опис проблеми, на
Технічний стан будівлі, яка була збудована 35 років тому і жодного
вирішення якої
разу капітально не ремонтувалась, незадовільний. Тому
спрямований проект
потребують ремонту покрівля 4-го поверху, арка вітражів із заміною
скла, фасади, стилобат, підпірні стіни, системи опалення,
кондиціонування, водопостачання та водовідведення, заміна
віконних склопакетів, ремонт паркетної підлоги в окремих
експозиційних залах. В музеї відсутня система протипожежного
сповіщення. Також реконструкції та облаштування потребує
прилегла територія.
Очікувані результати від
 модернізовано приміщення краєзнавчого музею за сучасними
реалізації проекту
енергозберігаючими технологіями;
 створено комфортні умови перебування у музеї;
 здіснено заходи зі збереження та збагачення духовних здобутків;
 виховання молодого покоління на основі традиційних цінностей
та історичних подій;
 забезпечено розвиток та популяризацію музейного простору;
 налагоджено ефективну роботу бюджетної культурної установи в
умовах зміни у культурних тенденціях;
 покращено імідж музею.
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
Підвищено культурний та духовний рівень населення.
екологічний вплив
Основні заходи проекту
 проведення капітального ремонту покрівлі, фасаду, вітражів,
вікон та зовнішніх дверних блоків будівлі краєзнавчого музею;
 проведення капітального ремонту внутрішніх мереж, вимощення,
103

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

фундаменту, цоколя, пандусів, зовнішніх сходів, систем
автоматичної пожежної сигналізації будівлі краєзнавчого музею;
 відкриття оновленої експозиції.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
523,5
8975,95
4975,95
14475,4
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6

7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської
обласної державної адміністрації
2.21 Збереження об’єктів культурної спадщини області

Здійснення заходів з реставрації пам‘яток культурної спадщини

2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти,
культури, історичних та культурологічних досліджень

Мета: збереження та популяризація об`єктів культурної спадщини
як
туристичних
магнітів
Черкаської
області;
збільшення
туристичного потоку в області.
Завдання:
 паспортизація пам`яток культурної спадщини;
 реставрація і збереження пам`яток археології, історії і культури,
садово-паркового мистецтва;
 розроблення і здійснення комплексу науково-методичних,
архітектурно-реставраційних,
культурно-просвітницьких
та
фінансово-економічних заходів для забезпечення збереження,
використання і популяризації пам`яток.
Черкаська область, інші регіони України

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Туристи, науковці, особи, пов‘язані з навчально-виховним
кінцеві бенефіціари проекту процесом, просвітницькою діяльністю, учнівська та студентська
молодь
Опис проблеми, на
Значна потреба у збереженні памʼяток архітектури, музеїв, потреба
вирішення якої
у проведенні реставраційних та ремонтних робіт.
спрямований проект
Очікувані результати від
 відреставровано пам‘ятки архітектури;
реалізації проекту
 проведено ремонтні, реставраційні роботи у музейних закладах;
 збільшено кількість туристів в області;
 оновлено матеріально-технічне забезпечення для об`єктів
культурної спадщини;
 розвиток та популяризація історико-культурних заповідників та
інших історичних і культурних місць;
 збережено культурну спадщину регіону.
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 покращено фінансову спроможність музейних закладів та
заповідників області;
 розширено спектр надання платних послуг.
соціальний вплив
 підвищено культурний рівень населення;
 зміцнено індекс людського розвитку, туристичний потенціал.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 технічне оновлення експозиційних площ;
 визначення переліку обʼєктів для реставрації;
 підготовка об`єктів до реставраційних робіт;
 ведення основних реставраційних робіт;
 влаштування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж;
 проведення внутрішніх оздоблювальних робіт, оздоблення
фасадів, благоустрій та озеленення територій;
 комплектація обладнанням, меблями, устаткуванням;
 здача відреставрованих об‘єктів в експлуатацію.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
20000
20000
20000
60000
місцевий бюджет
1000
1000
1000
3000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
2.22 Співробітництво територіальних громад Черкащини як
важливий фактор регіонального розвитку
Побудова системи ефективної взаємодії органів місцевого
самоврядування різних рівнів, спрямованої на комплексний
розвиток територій регіонів та територіальних громад
2.4.2. Стимулювання співробітництва територіальних громад

Мета: підписання та реєстрація в Мінрегіоні ефективних та дієвих
договорів про міжмуніципальне співробітництво.
Завдання: посилення взаємодії органів місцевого самоврядування
та взаємовигідне вирішення важливих питань місцевого значення.
Територіальні громади Черкаської області
Населення територіальних громад Черкаської області
Територіальні громади області мають забезпечити на своїх
територіях доступність та якість послуг населенню. В той же час,
створення ЦНАП, проведення водогону тощо часто є
дороговартісними проектами і у зв‘язку з цим відкладається їх
реалізація.
Укладено та зареєстровано в Мінрегіоні договори співробітництва
між територіальними громадами області.
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Зменшення витрат на самостійну реалізацію проектів.

Подавач

Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної
державної адміністрації
2.23 Соціальні перевезення Черкащини

Підвищення якості послуг, які надаватимуться мешканцям
територіальних громад.
екологічний вплив
Екологічний вплив залежить від предмету договору
співробітництва.
9 Основні заходи проекту
 проведення навчань та тренінгів;
 підписання договорів міжмуніципального співробітництва та
реєстрація їх у Мінрегіоні.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
300
300
300
900
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від

Забезпечення дотримання прав і врахування потреб осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час
створення нових об‘єктів фізичного оточення, товарів, робіт і послуг
2.4.3. Заохочення мешканців громад до участі у вирішенні питань
місцевого розвитку

Мета: сприяння розвитку соціальної послуги із перевезення різних
цільових груп населення області, які не в змозі самостійно дістатися
до об‘єктів соціальної інфраструктури та реалізувати своє право на
доступ до різних послуг, у тому числі соціально-медичних, освітніх,
а також реалізувати свої творчі здібності.
Завдання:
 створення у 4 районах області служби з перевезення;
 залучення до співпраці громадських та благодійних організацій;
 сприяння згуртованості населення;
 покращення якості надання соціальних, медичних та освітніх
послуг.
Черкаська область
Маломобільні групи населення
Транспортна доступність для людей з обмеженими фізичними
можливостями на сьогодні постає надзвичайно гостро. Дістатися до
соціальних, медичних, освітніх або культурних закладів міста чи
села часто стає надскладним завданням.
Адаптовано осіб з обмеженою рухливістю до суспільного життя
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реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Здешевлено вартість транспортної послуги.

 соціально адаптовані особи з інвалідністю в суспільстві;
 створено нові робочі місця;
 вирішено питання пільгового перевезення;
 подолання соціальної напруги в суспільстві.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 створення нових та розвиток існуючих служб із надання послуг
соціального перевезення;
 опрацювання оптимальної форми роботи проекту;
 закупівля автомобілів та їх переобладнання підйомниками для
візків;
 затвердження Положень про соціальні перевезення органами
місцевого самоврядування;
 проведення
інформаційно-роз'яснювальної
роботи
з
ознайомлення мешканців територій, охоплених послугою, та/або
підопічних закладів/установ щодо правил роботи послуг соціальних
перевезень;
 залучення громадських організацій та волонтерів для
впровадження супроводу для маломобільних осіб, які потребують
сторонньої допомоги.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
4000
4000
4000
12000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач

1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
Управління
комунікацій
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
2.24 Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини

Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня
соціальної інтеграції молоді, формування її готовності та уміння
діяти самостійно, бути відповідальними за свої дії, адекватно
оцінювати і реагувати на процеси, що відбуваються в державі та
світі
2.4.4. Посилення
спроможності
інститутів
громадянського
суспільства

Мета: сприяння розвитку громадських ініціатив, спрямованих на
зміцнення громадянського суспільства в Україні.
Завдання:
 створення в області належних умов для розвитку інститутів
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громадянського суспільства;
 підвищення громадської активності та діяльності об‘єднань
громадян;
 налагодження зворотного зв‘язку та співпраці органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, учбових закладів,
бізнесу з інститутами громадянського суспільства, залучення їх до
участі у процесах формування та реалізації державної регіональної
політики;
 координація спільних заходів і проектів інститутів громадянського
суспільства.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
6 Цільові групи проекту та
Інститути громадянського суспільства, донорські організації,
кінцеві бенефіціари проекту громадські організації, громадські активісти, жителі територіальних
громад Черкащини
7 Опис проблеми, на
В
Черкаській
області
спостерігається
слабка
взаємодія
вирішення якої
представників органів влади, громадськості, бізнесу та наукового
спрямований проект
сектору. Форум відбувається щороку з 2015 року. Форум
спрямований на координацію зусиль і отримання синергетичного
ефекту
від
партнерства
активної
громадськості,
влади
територіальних громад, навчальних закладів, бібліотек та інших
інституцій для регіонального розвитку Черкаської області.
8 Очікувані результати від
 забезпечено умови для розвитку інститутів громадянського
реалізації проекту
суспільства;
 зміцнено співпрацю органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, бізнесу, навчальних закладів з інститутами
громадянського суспільства в області;
 активізовано громадську та проектну діяльність об‘єднань
громадян.
економічна та/або
Збільшено кількість реалізованих проектів на території області.
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
 налагоджено взаємодію органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, учбових закладів, бізнесу області з
інститутами громадянського суспільства;
 забезпечено координацію та узгодження дій місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування щодо
розвитку громадянського суспільства в області;
 забезпечено врахування громадських ініціатив у процесі
прийняття та реалізації управлінських рішень органів державної
влади та органів місцевого самоврядування;
 удосконалено порядок залучення інститутів громадянського
суспільства до розроблення та реалізації місцевих цільових
програм;
 підвищено
позитивний
імідж
інститутів
громадянського
суспільства в області.
екологічний вплив
Поширено кращі практики реалізації екологічних проектів.
9 Основні заходи проекту
 підготовка концепції проведення форуму;
 організація піар-кампанії, інформаційного забезпечення;
 запрошення учасників;
 розроблення та друк промоційної продукції (буклети, брошури,
стенди, презентації, плакати, бейджі, програми тощо);
 організація та проведення ярмарку проектів, виступів спікерів,
секційних тематичних обговорень, „круглих столів―, дискусій,
майстер-класів, фотовиставок;
 проведення урочистих заходів форуму, відзначення та
нагородження найкращих громадських ініціатив.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
5
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(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

2021

2022

2023

Усього

60
20

60
20

60
20

180
60

-

Управління у справах сім‘ї, молоді та спорту Черкаської обласної
державної адміністрації
2.25 Фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне
виховання молоді в області
Сприяння
розвитку
національно-патріотичного
виховання
населення на рівні регіонів, територіальних громад, зокрема
шляхом створення та розширення мережі центрів національнопатріотичного виховання
2.4.5. Розвиток та підтримка молодіжних розвиткових, спортивних
ініціатив

Мета: популяризація національної духовно-культурної спадщини
серед молоді, зокрема української музики, літератури, історії,
мистецтва та кіно.
Завдання:
 провести
обласний
військово-історичний
фестиваль,
спрямований на патріотичне виховання молоді „Холодний Яр –
фестиваль нескореної нації―;
 провести фестиваль, спрямований на патріотичне виховання
молоді та популяризацію краю Тараса Шевченка „ШеFest―;
 залучення молоді до активної громадянської позиції;
 привернення уваги молоді до соціальних проблем в суспільстві;
 створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її
інтелектуального самовдосконалення в ході тренінгів, майстеркласів, гутірок, лекцій, виступів.
Черкаська область та інші регіони України
Молодь Черкаської області та інших регіонів України
Молодь мало долучається до громадського життя України, мало
знайома з українською якісною музикою, літературою, історією,
мистецтвом, кіно та поезією.
 залучено до фестивалів близько 20 тис. глядачів;
 долучено молодь до фізичних вправ, спільної толоки,
туристичних походів на велосипедах.
Надходження до місцевих бюджетів від учасників фестивалів
(в т. ч. з інших регіонів України).
 зростання популярності української музики;
 популяризація українських виконавців дозволить залучити
учасників фестивалів до ринку української музики в якості
споживачів та покупців музичного продукту;
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 поглиблено спілкування та нові знайомства між мешканцями
різних регіонів України.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 проведення
обласного
військово-історичного
фестивалю
„Холодний Яр – фестиваль нескореної нації―;
 проведення фестивалю „ШеFest―.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
400
421,2
443,6
1264,8
місцевий бюджет
1073
1151
1235
3459
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Канівська територіальна громада
2.26
Залучення
інвестицій
для
будівництва
багатоповерхового житлового комплексу та об’єктів
соціальної
та
комунальної
сфери
для
внутрішньо
переміщених осіб в м. Канів
Забезпечення
створення
житлового
фонду
соціального
призначення і фонду житла для тимчасового проживання для
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб
2.4.6. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб

Мета: забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і
військових – учасників бойових дій на Сході країни.
Завдання: будівництво багатоповерхового житлового комплексу та
об‘єктів соціальної та комунальної сфери для ВПО в м. Канів.
Канівська територіальна громада, Черкаська область

Очікувані результати від
реалізації проекту

ВПО та учасники бойових дій на Сході України, інвестори,
забудовники
Першочергова проблема, з якою зустрічаються ВПО – це
відсутність свого житла, висока орендна плата за наймане житло,
не гарантований термін проживання в ньому, постійний пошук
нового житла, що здається в оренду і яке не охоче здається ВПО.
У Канівській міській раді відсутній фонд житла комунальної
власності для тимчасового проживання ВПО відповідно до вимог
законодавства щодо забезпечення тимчасовим житлом ВПО.
Будівництво житла для ВПО сприятиме вирішенню житлової
проблеми, створить сприятливі умови для комфортного
перебування і прискорить їх інтеграцію у місцеву громаду.
Залучено ресурси та збудовано нове житло та об‘єкти комунальної
та соціальної сфери.

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

 залучено інвестиційні/грантові кошти;
 знижено міграційний відтік з міста, створено нові робочі місця,
збільшено податки до місцевого бюджету;
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 збільшено купівельну спроможність частини населення, що
сприятиме збільшенню надходжень до місцевого бюджету.
соціальний вплив
 розв‘язанння житлового питання для соціально незахищених
категорій громадян – ВПО, військових, постраждалих від війни за
рахунок доступності нового житла;
 покращено психологічно-емоційний стан людей;
 покращено демографічну ситуацію в місті;
 сприяння реінтеграції ВПО в місцеву громаду.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 прийняття рішення Канівської міської ради про міську цільову
програму „Будівництво багатоповерхового житлового фонду та
об‘єктів соціальної сфери для внутрішньо переміщених осіб
в м. Канів на 2020 - 2023 роки―;
 формування Фонду житла (в т.ч. для тимчасового проживання)
для ВПО;
 затвердження Порядку надання і користування житловими
приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання;
 створення реєстру заяв громадян з числа ВПО, які потребують
надання житлових приміщень, в т.ч. з фондів житла для
тимчасового проживання;
 оформлення документів на відведення земельної ділянки під
будівництво;
 пошук інвестора/грантодавця;
 виготовлення проекту будівництва та проектно-кошторисної
документації;
 визначення виконавця робіт;
 будівництво житлового комплексу для ВПО.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
70000
75000
75000
220000
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

-
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3.5 Проекти програми 3: ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека,
інфраструктура

1

2

3

4

5
6
7

8

9

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ
3.1 Організація спостережень за режимом поверхневих вод у
верховій
частині
Кременчуцького
водосховища
при
проходженні високих повеней і паводків
Забезпечення розвитку та удосконалення державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища, створення
центрів моніторингу навколишнього природного середовища
3.1.1. Впровадження
довкілля

комплексних

систем

моніторингу

стану

Мета: вирішення питань систематичних спостережень за розвитком
гідрологічних явищ при періодичних затопленнях територій у
верхів‘ї
Кременчуцького
водосховища
для
своєчасного
попередження і оперативного реагування.
Завдання: організація розширеної мережі спостережних пунктів на
обох берегах водосховища
Територія, на яку проект
Території на узбережжі Кременчуцького водосховища в межах
матиме вплив
Золотоніського і Черкаського районів
Цільові групи проекту та
Населення,
що
проживає
на
прибережних
територіях
кінцеві бенефіціари проекту Кременчуцького водосховища
Опис проблеми, на
Надзвичайно несприятлива гідрологічна ситуація у верховій частині
вирішення якої
Кременчуцького водосховища спостерігається в результаті скидів
спрямований проект
значних об‘ємів води через греблю Канівської ГЕС під час
проходження зарегульованого стоку весняної повені. При цьому
повеневими водами затоплюються понижені території населених
пунктів переважно на лівобережжі в межах Черкаського та
Золотоніського районів, а також об‘єкти інфраструктури, шляхи
сполучення, комунікаційні мережі і т. ін. Надзвичайні незручності
створює затоплення присадибних земель.
Очікувані результати від
Організовано розширену мережу спостережних пунктів на обох
реалізації проекту
берегах водосховища (спостережні пости для фіксування рівнів
води, опорні і тимчасові геодезичні пункти, репери, спостережні
свердловини для замірів рівнів ґрунтових вод і т. ін.).
економічна та/або
Запобігання економічним збиткам від підтоплення територій
бюджетна ефективність
домогосподарств,
підприємств,
інфраструктури,
лісових
реалізації проекту
господарств та ін.
соціальний вплив
Мінімізовано соціальну напругу, пов‘язану з виникненням
надзвичайних ситуацій при затопленні поверхневими водами
територій населених пунктів у верховій частині Кременчуцького
водосховища
екологічний вплив
Ізоляція прибережних територій від шкідливої дії природних вод.
Основні заходи проекту
 створення матеріально-технічної бази для проведення робіт по
організації спостережної мережі (забезпечення транспортом і ПММ
для виконання моніторингу на досліджуваних територіях,
придбання будівельних матеріалів, сучасної комп‘ютерної та
друкувальної техніки і периферії, геодезичної та іншої
вимірювальної техніки і обладнання);
 розробка календарних планів здійснення заходів на 3-річний
період і визначення робочих груп з їх реалізації;
 розробка і затвердження планів співпраці з місцевими органами
влади, зацікавленими організаціями і підприємствами, порядку
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оповіщення про можливі наслідки та спільних дій і заходів з
органами НС та ЦЗН;
 висвітлення для широкої громадськості заходів проекту і його
результатів за допомогою структур громадських зв‘язків та ЗМІ.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
350
280
170
800
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ
3.2 Раціоналізація системи моніторингу переформування
берегів Кременчуцького водосховища
Забезпечення розвитку та удосконалення державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища, створення
центрів моніторингу навколишнього природного середовища
3.1.1. Впровадження
довкілля

комплексних

систем

моніторингу

стану

Мета: вирішення питань систематичних спостережень за динамікою
берегів
Кременчуцького
водосховища
шляхом
оптимізації
спостережної мережі та посилення контролю на проблемних
ділянках берегової лінії.
Завдання: здійснення заходів по раціоналізації системи
спостережень за переформуванням берегів Кременчуцького
водосховища.
Черкаський район Черкаської області
Населення,
що
проживає
на
прибережних
територіях
Кременчуцького водосховища
На узбережжі Кременчуцького водосховища склалася несприятлива
ситуація щодо переформування берегів. Головний показник, що є
наслідком руйнування берегів, це площа втрачених земель. В
результаті руйнування берегів водосховища безповоротно
втрачаються земельні ресурси і це становить серйозну проблему.
Крім того, на деяких ділянках берегоруйнівні процеси створюють
певні незручності для проживання населення, а нерідко – і аварійні
ситуації, загрожуючи житловим будівлям, господарським об‘єктам,
присадибним землям.
Здійснено заходи по раціоналізації системи спостережень, які
охоплять прибережні території поблизу сіл Прохорівка, Пекарі,
Тубільці, Сокирне, Червона Слобода, Топилівка, Тіньки, Рацеве,
Вітове, Стецівка, а також очисних споруд м. Канів, Дніпровської
водоочисної станції КП „Черкасиводоканал‖.
Облік, а також запобігання втрат земельних угідь внаслідок
переформування берегів Кременчуцького водосховища при
реалізації берегоукріплювальних заходів.
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соціальний вплив

Інформування громадськості через органи державної влади та
місцевого самоврядування для підтримання суспільного контролю
за ситуацією щодо руйнування берегів.
екологічний вплив
Можливість контролю санітарного стану в зоні берегоруйнування.
9 Основні заходи проекту
 здійснення заходів по вдосконаленню системи моніторингу за
динамікою берегів шляхом більш раціональної організації
спостережень на ділянках, які потребують найбільшої уваги:
- частіший регламент обстежень на існуючих пунктах спостережень
і заснування нових;
- щосезонне уточнення меж активного розмиву;
- геодезична зйомка і графічне відображення конфігурації бровки
берегового уступу;
- вивчення літологічної будови схилу і берегової відмілини;
- збір гідрометеорологічних даних тощо.
 оптимізація спостережень на територіях з помірною динамікою та
на берегах нейтрального типу (тих, що не розмиваються):
- можливе скорочення спостережних пунктів;
- інтерполяція та інтегрування результатів спостережень.
 створення матеріально-технічної бази для впровадження заходів
раціоналізації моніторингу узбережжя водосховища (забезпечення
транспортом і ПММ для виконання ретельнішого контролю
узбережжя водосховища, придбання сучасної комп‘ютерної та
друкувальної техніки і периферії, геодезичної та іншої
вимірювальної техніки і обладнання);
 розробка календарних планів раціоналізаторських заходів на
3-річний період і визначення робочих груп з їх реалізації;
 систематичне
інформування
місцевих
органів
влади,
зацікавлених
організацій
і
підприємств
про
результати
спостережень за руйнуванням берегів та можливі наслідки;
 висвітлення для широкої громадськості заходів проекту і його
результатів за допомогою структур громадських зв‘язків та ЗМІ.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
320
240
140
700
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
3.3 Розвиток регіональної системи моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря
Забезпечення розвитку та удосконалення державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища, створення
центрів моніторингу навколишнього природного середовища
3.1.1. Впровадження
довкілля
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4

Мета та завдання проекту

5

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

6
7

8

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Мета: організація та здійснення державного моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря.
Завдання:
 запровадження на території області сучасних автоматизованих
постів спостереження за станом атмосферного повітря;
 створення інформаційно-аналітичної системи даних про якість
атмосферного повітря;
 здійснення контролю за 33 видами забруднюючих речовин;
 розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття
управлінських рішень про запобігання негативним змінам;
 інформування населення про стан атмосферного повітря в
реальному часі в онлайн режимі.
Черкаська область
Населення Черкаської області
 відсутність регіональної програми державного моніторингу у
галузі охорони атмосферного повітря;
 відсутність автоматизованої системи моніторингу у галузі
охорони атмосферного повітря;
 відсутність автоматизованих постів спостереження за станом
атмосферного повітря;
 відсутність стандартних методів вимірювання, які відповідають
вимогам ЄС;
 відсутність інформації щодо рівня забруднення атмосферного
повітря на певній території за певний проміжок часу;
 відсутність ефективного природоохоронного нагляду, базованого
на державному моніторингу.
 затверджена регіональна програма державного моніторингу у
галузі охорони атмосферного повітря;
 встановлені автоматизовані пости спостереження за станом
атмосферного повітря на території області (Черкаський,
Золотоніський райони, м. Черкаси, м. Умань);
 створена інформаційно-аналітична система даних про якість
атмосферного повітря;
 забезпечено інформування населення про стан забруднення
атмосферного повітря в онлайн режимі.
Додаткові надходження коштів за рахунок екологічного податку,
штрафів (у зв'язку із фіксацією наднормативних викидів).

Населення області буде мати можливість самостійно отримувати
інформацію про стан забруднення атмосферного повітря, в будь
який час в онлайн режимі.
екологічний вплив
За короткий проміжок часу з‘ясовано причину порушення, прийнято
відповідні заходи по усуненню перевищення, вжито заходи для
поліпшення стану атмосферного повітря.
9 Основні заходи проекту
 погодження та затвердження регіональної програми державного
моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря;
 запровадження на території області сучасних автоматизованих
постів
спостереження
за
станом
атмосферного
повітря
(Черкаський, Золотоніський райони, м. Черкаси, м. Умань);
 створення інформаційно-аналітичної системи даних про якість
атмосферного повітря;
 здійснення контролю за 33 видами забруднюючих речовин;
 інформування населення про стан забруднення атмосферного
повітря в онлайн режимі.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
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(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

3

4

5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

2021

2022

2023

Усього

5540
1000
-

5540
1000
-

16620
3000
-

27700
5000
-

-

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
3.4 Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та
знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до
використання хімічних засобів захисту рослин (відходів
пестицидів)
та
тари
від
них
спеціалізованими
підприємствами
Забезпечення підтримки індустрії переробки та утилізації відходів,
що використовує передові інноваційні технології

3.1.2. Запровадження сучасних механізмів поводження з відходами

Мета: повне очищення території області від відходів пестицидів,
покращення стану навколишнього природного середовища області,
обмеження шкідливого впливу відходів пестицидів на довкілля та
здоров‘я людини.
Завдання: повне очищення території області від невідомих,
непридатних та заборонених до використання хімічних засобів
захисту рослин (відходів пестицидів).
Черкаська область
Сільське населення, що проживає у населених пунктах, де
розміщені склади зберігання відходів пестицидів
За даними проведеної інвентаризації, станом на 01.01.2020 на
території Черкаської області зберігалось 279,061 тонн невідомих,
непридатних та заборонених до використання відходів пестицидів.
Кожен із складів для їх зберігання є об'єктом потенційної небезпеки,
який у випадку виникнення надзвичайної ситуації збільшує ризик
для здоров'я населення та довкілля.
Реалізація проекту передбачає проведення робіт з видалення та
знешкодження відходів пестицидів, що включають проведення їх
перезатарювання,
перевезення,
екологічно
безпечного
знешкодження, оброблення (дезінфекції) складів для зберігання
відходів пестицидів та агрохімікатів і тари від них.
Повністю очищено територію області від невідомих, непридатних та
заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин
(відходів пестицидів).
Збільшено економічну та інвестиційну привабливість населених
пунктів.
Зменшено ймовірний вплив небезпечних відходів на здоров‘я
населення.
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екологічний вплив

Покращено стан довкілля населених пунктів, де знаходяться склади
з відходами пестицидів.
9 Основні заходи проекту
Проведення
спеціалізованим
підприємством
робіт
зі
знищення/знешкодження зібраних відходів пестицидів екологічно
обґрунтованим способом.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
15012
15012
місцевий бюджет
2060,5
2060,5
інші джерела
382,7
382,7
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
3.5 Впровадження комплексної системи поводження з
твердими побутовими відходами з урахуванням принципу
розподілу території області на кластери
Сприяння створенню мережі сміттєпереробних підприємств,
проведенню роз‘яснювальної роботи з підвищення рівня
поінформованості населення щодо управління відходами
3.1.2. Запровадження сучасних механізмів поводження з відходами

Мета: створення фундаменту та обрання оптимального сценарію по
впровадженню комплексної системи поводження з відходами в
області до 2030 року.
Завдання:
 сприяння розвитку інфраструктури управління відходами;
 запровадження сучасних технологій із сортування та переробки
сміття;
 придбання спеціалізованої техніки та обладнання для збирання,
сортування, утилізації як сміття, так і вторинних відходів
(сміттєвозів, контейнерів тощо);
 впровадження інноваційних проектів у сфері переробки
та утилізації побутових відходів (пілотних проектів);
 зменшення захоронення на полігонах частки відходів, що
підлягають біологічній деградації та можуть бути використані
в якості вторинних енергетичних чи матеріальних ресурсів;
 впровадження роздільного збирання відходів у населених
пунктах області;
 забезпечення екологічної безпеки, санітарного та епідемічного
благополуччя населення.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Станом на 01.01.2020 в області обліковується 477 організованих
місць видалення твердих побутових відходів (ТПВ), на яких щорічно
розміщується близько 400 тис. тонн ТПВ.
117

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

8

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Ситуація з полігонами для захоронення ТПВ та сміттєзвалищами є
вкрай несприятливою.
В рамках виконання Національної стратегії та Національного плану
з управління відходами до 2030 року розробляється регіональний
план управління відходами, який визначатиме оптимальний
сценарій (концепцію) розвитку системи управління відходами в
регіоні. Існує потреба у вдосконаленні управління різними потоками
відходів, побудові логістичної моделі об‘єктів інфраструктури за
напрямками відходів, модернізації існуючих та плануванні
будівництва нових об‘єктів з урахуванням фінансової спроможності
громад, тарифної політики та залучення інвестицій.
Забезпечено екологічно безпечне збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізацію, видалення і захоронення
відходів.
 покращено інфраструктуру у сфері поводження з відходами;
 створено умови для залучення інвестицій.

Збільшено частку населення, охоплену послугами із роздільного
збирання корисних компонентів твердих побутових відходів.
екологічний вплив
 зменшено обсяг захоронення відходів до 78% (визначено за
показниками розрахункової моделі матеріального балансу за умови
впровадження комплексу заходів в рамках розроблення проекту
регіонального плану управління відходами до 2030 року);
 збільшено обсяг побутових відходів, що спрямовуються на
повторне використання, до 8% (згідно з Національною стратегією
управління відходами в Україні).
9 Основні заходи проекту
 розроблення регіонального плану управління відходами до 2030
року;
 реконструкція 4 діючих полігонів твердих побутових відходів міст
Черкаси, Золотоноша, Сміла, Ватутіне;
 розроблення проектної документації з будівництва регіональних
полігонів твердих побутових відходів та об‘єктів перероблення
відходів;
 встановлення 2 сміттєсортувальних ліній на полігонах ТПВ
Золотоніського та Звенигородського кластерів;
 придбання близько 9100 контейнерів для збирання корисних
компонентів побутових відходів від населення (макулатура,
поліетилен, ПЕТ-пляшки, скло тощо);
 придбання 20 одиниць спеціалізованої техніки для збирання та
перевезення вторинних відходів на утилізацію;
 ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, які є потенційними
забруднювачами навколишнього природного середовища.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
40000
40000
50000
130000
місцевий бюджет
60000
60000
60000
180000
інші джерела
200000
200000
200000
600000
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
3.6 Створення нових, розширення меж існуючих територій
та об’єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів
землеустрою з організації та встановлення їх меж
Збільшення площі територій та об‘єктів природно-заповідного
фонду місцевого та загальнодержавного значення

3.1.3.
Розвиток
природно-заповідного
біологічного та ландшафтного різноманіття

фонду,

збереження

Мета: збільшення площі об‘єктів природно-заповідного фонду
області, збереження цілісності їх територій, біологічного та
ландшафтного різноманіття.
Завдання: здійснення необхідних заходів (розробка проектів та
проходження процедури створення (розширення меж) територій та
об‘єктів природно-заповідного фонду; розробка та погодження
документації із землеустрою, проведення Державної експертизи,
реєстрація обмежень для збільшення площі, збереження цілісності
об‘єктів природно-заповідного фонду.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Низький показник співвідношення площі заповідних об‘єктів до
площі області.
Відсутність встановлених меж для 335 територій та об‘єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення.
 створено нові та розширено існуючі об‘єкти природно-заповідного
фонду;
 збережено цінні природні комплекси та об‘єкти, біологічне та
ландшафтне різноманіття.
-

Збережено цінні природні комплекси та об‘єкти, цілісність територій
природно-заповідного
фонду,
запобігання
незаконному
їх
заволодінню.
9 Основні заходи проекту
 розробка проектів створення (розширення меж) територій та
об‘єктів природно-заповідного фонду;
 проходження процедури створення (розширення меж) територій
та об‘єктів природно-заповідного фонду;
 розробка документації із землеустрою;
 погодження та затвердження документації із землеустрою;
 проведення Державної експертизи землевпорядної документації;
 реєстрація обмежень у використанні земельних ділянок.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
500
600
600
1700
інші джерела
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12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

-

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
3.7 Розроблення Регіональної схеми екологічної мережі
Черкаської області
Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо запобігання
та адаптації до зміни клімату територій та найбільш вразливих
галузей (сільського, лісового, водного господарства, охорони
здоров‘я
та
транспортної
інфраструктури)
та
об‘єктів
інфраструктури, а також забезпечення розвитку об‘єктів і територій
національної екологічної мережі
3.1.3.
Розвиток
природно-заповідного
фонду,
збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття

Мета: поліпшення умов для формування та відновлення довкілля,
збереження ландшафтного та біологічного різноманіття.
Завдання: розробка та погодження Регіональної схеми екологічної
мережі Черкаської області.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Відсутня затверджена в установленому порядку регіональна схема
екологічної мережі області.
Збереження
та
раціональне,
невиснажливе
використання
екомережі як однієї з найважливіших передумов забезпечення
сталого, екологічно збалансованого розвитку території.
Підвищено
інвестиційну
привабливість
територій
завдяки
покращенню стану навколишнього природного середовища.

Поліпшено стан здоров`я населення.
Покращено стан довкілля, збережено біологічне та ландшафтне
різноманіття.
9 Основні заходи проекту
 розробка Регіональної схеми екологічної мережі Черкаської
області;
 погодження Міністерством захисту довкілля та природних
ресурсів України;
 затвердження рішенням сесії Черкаської обласної ради.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
2000
2000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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Подавач
1

2

3

4
5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту
Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
3.8 Проведення заходів щодо боротьби з деградацією земель
та опустелюванням
Забезпечення
охорони
земель,
відтворення
екосистем,
удосконалення
структури
земельних
угідь
та
напрямів
господарської діяльності з метою формування оптимального
співвідношення земельних угідь, підтримання екологічної безпеки і
рівноваги території та досягнення нейтрального рівня деградації
земель
3.1.3.
Розвиток
природно-заповідного
фонду,
збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття

Мета: збереження територій від шкідливого впливу
розорюваності угідь, знищення родючого шару грунту
Черкаська область

ерозії,

Населення Черкаської області
Високий рівень розорюваності угідь, значне розширення посівів
просапних культур, недостатнє виконання комплексу робіт по
захисту ґрунтів, порушення системи обробітку ґрунту призводить до
погіршення стану земель, їх деградації та виснаження.
Покращено якісний стан грунтів області.
Збільшено врожайність сільськогосподарських культур завдяки
підвищенню родючості грунтів.

Підвищено якість продуктів харчування.
Вирішено проблеми, пов'язані із раціональним використанням і
охороною земель.
9 Основні заходи проекту
 створення, відновлення та охорона лісів, у тому числі
полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, сіножатей,
пасовищ, територій та об‘єктів природно-заповідного фонду,
формування екомережі;
 упорядкування орних земель;
 консервація
деградованих,
техногенно
забруднених
та
малопродуктивних земель, рекультивація порушених земель;
 здійснення
протипаводкових,
берегоукріплювальних,
протиселевих і протизсувних заходів, захист територій від
підтоплення;
 розвиток системи зрошення.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
*
*
місцевий бюджет
*
*
*
*
інші джерела
*
*
*
*
12 Інша інформація щодо
* Суми будуть визначені відповідно до проектно-кошторисної
проекту (за потреби)
документації в рамках виконання заходів, передбачених даним
проектом.
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
3.9 Будівництво та реконструкція очисних споруд для
очищення стічних та зливових вод на території області (в
тому числі розробка проектно-кошторисної документації)
Впровадження системи біологічного очищення побутових та
промислових стоків на рівні територіальних громад для
забезпечення екологічної безпеки
3.1.4. Покращення стану водних об‘єктів

Мета: покращення стану водойм області шляхом будівництва та
реконструкції очисних споруд.
Завдання:
 проведення будівництва та реконструкції очисних споруд для
очищення стічних та зливових вод;
 доведення концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах
до нормативного рівня;
 запобігання потраплянню забруднюючих речовин у водні об‘єкти
області;
 запобігання забрудненню грунтів, підземних водних горизонтів.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Погіршення стану водойм області внаслідок скиду забруднених
стічних та зливових вод.
Покращено гідрологічний та екологічний стан водних об‘єктів.
-

Покращено якість питної води для населення, зменшено ризик
погіршення здоров`я внаслідок споживання неякісної води.
екологічний вплив
 доведено якість очищення стічних вод до нормативного рівня;
 поліпшено екологічний та санітарний стан водних об‘єктів
області.
9 Основні заходи проекту
 виготовлення проектної документації;
 проведення комплексу робіт по будівництву та реконструкції
очисних споруд.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
*
*
місцевий бюджет
*
*
*
*
інші джерела
*
*
*
*
12 Інша інформація щодо
* Орієнтовний обсяг фінансування буде визначено після розробки
проекту (за потреби)
проектно-кошторисної документації.
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Подавач
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

3

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

4

5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
3.10 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану малих та середніх річок на
території Черкаської області (в тому числі розробка
проектно-кошторисної документації)
Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо запобігання
та адаптації до зміни клімату територій та найбільш вразливих
галузей (сільського, лісового, водного господарства, охорони
здоров‘я
та
транспортної
інфраструктури)
та
об‘єктів
інфраструктури, а також забезпечення розвитку об‘єктів і територій
національної екологічної мережі
3.1.4. Покращення стану водних об‘єктів

Мета: відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану малих та середніх річок області.
Завдання: відновлення самоочисної здатності водних об‘єктів
області.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Погіршення стану водойм області внаслідок скиду забруднених
стічних та зливових вод.
Покращено гідрологічний та екологічний стан малих та середніх
річок Черкаської області.
-

Покращено якість питної води для населення, зменшено ризик
погіршення здоров`я внаслідок споживання неякісної води.
екологічний вплив
 покращено гідрологічний режим та санітарний стан малих та
середніх річок області;
 відновлено самоочисну здатність водних об‘єктів області.
9 Основні заходи проекту
 виготовлення проектної документації;
 проведення комплексу робіт з покращення гідрологічного режиму
та санітарного стану водних об‘єктів області.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
*
*
місцевий бюджет
*
*
*
*
інші джерела
*
*
*
*
12 Інша інформація щодо
* Орієнтовний обсяг фінансування буде визначено після розробки
проекту (за потреби)
проектно-кошторисної документації.
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації
3.11 Заходи щодо винесення меж водоохоронних зон
(прибережних захисних смуг) річок суббасейну річки Тясмин
Черкаської області
Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо запобігання
та адаптації до зміни клімату територій та найбільш вразливих
галузей (сільського, лісового, водного господарства, охорони
здоров‘я
та
транспортної
інфраструктури)
та
об‘єктів
інфраструктури, а також забезпечення розвитку об‘єктів і територій
національної екологічної мережі
3.1.4. Покращення стану водних об‘єктів

Мета: забезпечення охорони поверхневих водних об‘єктів від
забруднення, засмічення та збереження їх водності.
Завдання: винесення меж водоохоронних зон (прибережних
захисних смуг).
Територія суббасейну річки Тясмин Черкаської області
Населення Черкаського району
Погіршення стану водойм області внаслідок забруднення та
засмічення русел річок.
Покращено гідрологічний та санітарний стан річок суббасейну річки
Тясмин.
-

Покращено гідрологічний та санітарний стан річок суббасейну річки
Тясмин.
9 Основні заходи проекту
 розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою
щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та
водоохоронних зон (прибережних захисних смуг);
 винесення меж водоохоронних зон (прибережних захисних смуг).
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
2072,3
2072,3
2072,3
6216,9
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив

Управління ДСНС України у Черкаській області
3.12 Створення регіонального центру
надзвичайних ситуаціях

управління

в

Забезпечення організації виконання на базі центрів безпеки
системи оповіщення населення про загрозу або виникнення
надзвичайної ситуації
3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати
та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій

Мета: запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх
можливих наслідків, організація узгодженого реагування сил
цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації.
Завдання: створення регіонального центру управління у
надзвичайних ситуаціях.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Відсутність сучасного технічного оснащення та програмного
забезпечення для ефективного виконання завдань щодо
управління ліквідацією надзвичайних ситуацій.
Підвищено рівень готовності до своєчасного виявлення загроз та
оперативного реагування на ліквідацію наслідків надзвичайних
ситуацій (подій).
Мінімізовано витрати внаслідок виникнення надзвичайної ситуації.

Збільшено рівень безпеки населення.
Збережено навколишнє середовище шляхом оперативного
реагування на надзвичайні ситуації.
9 Основні заходи проекту
 розробка проектно-кошторисної документації та отримання
експертного звіту;
 проведення тендерної процедури через електронну систему
ProZorro;
 укладення договору з підрядником на виконання робіт;
 придбання інвентаря, телекомунікаційних систем, засобів зв‘язку
та комп‘ютерної техніки.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
709,1
709,1
709,1
2127,3
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

-

-

-
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1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Управління ДСНС України у Черкаській області
3.13 Встановлення сучасних та ремонт наявних джерел
зовнішнього протипожежного водопостачання
Створення необхідних резервів сил та засобів, у тому числі
матеріальних та фінансових резервів, для реагування на кризові та
надзвичайні ситуації і загрози
3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати
та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій

Мета:
покращення
стану
зовнішнього
протипожежного
водопостачання.
Завдання: капітальний ремонт та улаштування нових систем
зовнішнього протипожежного водопостачання.
Черкаська область
Населення територіальних громад Черкаської області
Несправність та недостатня кількість
протипожежного водопостачання.

систем

зовнішнього

Забезпечено своєчасне оперативне реагування на пожежі для їх
успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків
пожеж від пожежних гідрантів.
Зменшено коефіцієнт витрат на ліквідацію наслідків пожеж та
надзвичайних ситуацій.

Знижено ризики виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з
пожежами.
екологічний вплив
 зменшено вплив негативних факторів пожеж на навколишнє
природне середовище;
 підвищено ефективність запобігання знищенню природних
ресурсів та виділенню шкідливих речовин в атмосферу.
9 Основні заходи проекту
Капітальний ремонт та улаштування нових систем зовнішнього
протипожежного
водопостачання,
передбачених
вимогами
нормативних актів України.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
365,7
365,7
365,7
1097,1
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Управління ДСНС України у Черкаській області
3.14 Створення Центру забезпечення безпеки на водних
об’єктах Черкаської області
Забезпечення організації виконання на базі центрів безпеки
системи оповіщення населення про загрозу або виникнення
надзвичайної ситуації
3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати
та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій

Мета: захист життя і здоров‘я громадян, приватної, колективної та
державної власності від надзвичайних ситуацій та подій.
Завдання: підтримання належного рівня безпеки на водних об‘єктах
області.
Територіальні громади Черкаської області
Населення територіальних громад Черкаської області
Одним з важливих напрямків є питання підвищення рівня безпеки
населення області. Впровадження на території області інноваційної
практики створення Центру забезпечення безпеки на водних
об‘єктах дозволить комплексно та найбільш ефективно підійти до
вирішення даної проблеми в територіальних громадах області.
Підвищено рівень безпеки населення територіальних громад
області.
Мінімізовано втрати, які несе громада внаслідок небезпечних подій
та надзвичайних ситуацій на водних об‘єктах.

Захист життя та здоров`я населення громад.
9
 створення Центру забезпечення безпеки на водних об‘єктах та
його підрозділів (пошук та придбання приміщення, забезпечення
Центру необхідною технікою, засобами спостереження та
обладнанням, що дадуть змогу швидко ліквідовувати надзвичайні
ситуації та події на водних об'єктах);
 створення у м. Черкаси, м. Канів та м. Чигирин додаткових
відділень пошукових водолазно-рятувальних робіт та забезпечення
їх спеціалізованим спорядженням.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
4180,7
4180,7
4180,7
12542,1
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Управління ДСНС України у Черкаській області
3.15 Забезпечення підрозділів області
висотою підйому 50 м

автодрабинами

Створення необхідних резервів сил та засобів, у тому числі
матеріальних та фінансових резервів, для реагування на кризові та
надзвичайні ситуації і загрози
3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати
та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій

Мета: захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та
державної власності від надзвичайних ситуацій.
Завдання: підтримання належного рівня безпеки на підприємствах,
установах, організаціях і населених пунктах.
Черкаська область
Населення територіальних громад Черкаської області
Одним з важливих напрямків є питання підвищення рівня безпеки
громадян. Оновлення автодрабин в підрозділах області дозволить
найбільш ефективно підійти до вирішення питання щодо підняття
пожежників на верхні поверхи будівель для евакуації людей
і матеріальних цінностей, гасіння пожеж.
 забезпечено підйом пожежників на верхні поверхи будинків та
споруд для гасіння пожеж водою і повітряно-механічною піною;
 забезпечено порятунок людей та цінностей на висоті, коли шляхи
рятування відрізані вогнем чи димом та інші способи рятування не
можливі.
Мінімізовано втрати матеріальних цінностей внаслідок пожеж та
надзвичайних ситуацій.

 підвищено рівень безпеки життя і здоров'я населення області;
 мінімізовано втрати життя людей внаслідок пожеж та
надзвичайних ситуацій.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 проведення процедур закупівлі через електронну систему
ProZorro;
 укладення договору купівлі-продажу майна;
 придбання автодрабин.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
51430
51430
51430
154290
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

екологічний вплив
9

Основні заходи проекту

Управління ДСНС України у Черкаській області
3.16 Створення Центрів безпеки в територіальних громадах
Черкаської області
Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як
інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів
законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та
надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку,
охорони
здоров‘я
населення
(з
пожежно-рятувальними
підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної
(швидкої) медичної допомоги)
3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати
та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій

Мета: створення 24 Центрів безпеки у територіальних громадах
області.
Завдання:
 захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та
державної власності від надзвичайних ситуацій;
 підтримання належного рівня безпеки на підприємствах,
установах, організаціях і населених пунктах.
Територіальні громади Черкаської області
Населення територіальних громад Черкаської області
Одним з важливих напрямків є питання підвищення рівня безпеки
громадян. Впровадження на території області інноваційної практики
створення Центрів безпеки громадян дозволить комплексно та
найбільш ефективно підійти до вирішення даної проблеми в
територіальних громадах.
Підвищено рівень безпеки мешканців територіальних громад
області.
 мінімізовано втрати, які несе громада внаслідок пожеж та
надзвичайних ситуацій, і тим самим підвищено її економічну
спроможність;
 збільшено привабливість громад для туристів та інвесторів.
Забезпечено безпеку життя і здоров'я мешканців громад, їх захист
від пожеж та ймовірних надзвичайних ситуацій, спільно
забезпечено громадську безпеку.
Забезпечено безпечне екологічне середовище шляхом швидкого
реагування на ймовірні надзвичайні ситуації.
 розробка проектно-кошторисної документації та отримання
експертних звітів;
 проведення тендерних процедур через електронну систему
ProZorro;
 укладення договорів з підрядниками на виконання робіт;
 придбання автомобілів, основних засобів, інвентаря, спецодягу,
засобів зв‘язку та комп‘ютерної техніки;
 отримання декларації про готовність об‘єктів до експлуатації.
Центр має включати:
 місцевий пожежно-рятувальний підрозділ;
 кабінет поліцейського (шерифа громади);
 відділ медичної допомоги;
 захисну споруду цивільного захисту.

10 Період реалізації проекту (з 2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
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11 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6
7

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

2021

2022

2023

Усього

16666
8333
-

16666
8333
-

16668
8334
-

50000
25000
-

-

Управління ДСНС України у Черкаській області
3.17
Забезпечення
Аварійно-рятувального
загону
спеціального
призначення
майном
для
забезпечення
протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення
Черкаської області
Створення необхідних резервів сил та засобів, у тому числі
матеріальних та фінансових резервів, для реагування на кризові та
надзвичайні ситуації і загрози
3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати
та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій

Мета: захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та
державної власності від надзвичайних ситуацій, підтримання
належного рівня безпеки на підприємствах, установах, організаціях
і населених пунктах.
Завдання: придбання обладнання, спеціального одягу та майна
протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки.
Черкаська область
Населення територіальних громад Черкаської області
Одним з важливих напрямків є питання підвищення рівня безпеки
громадян. Придбання обладнання, спеціального одягу та майна
протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки дозволить знизити
ризики загибелі громадян, шкоди їх здоров'ю.

Підвищено рівень протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки
населення Черкаської області.
Збережено майно та матеріальні цінності від впливу небезпечних
подій та надзвичайних ситуацій, пов‘язаних із радіаційними,
хімічними та біологічними аваріями.
Мінімізовано втрати життя людей, підвищено рівень безпеки життя і
здоров'я населення області.
екологічний вплив
Забезпечено безпечне екологічне середовище шляхом швидкого
реагування на заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей,
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру і мінімізацію їх негативних наслідків.
9 Основні заходи проекту
 проведення процедур закупівлі через електронну систему
ProZorro;
 укладення договору купівлі-продажу майна;
 придбання майна для забезпечення протирадіаційної, хімічної та
біологічної безпеки населення.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
8

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
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(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6
7

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

2021

2022

2023

Усього

326
-

326
-

326
-

978
-

-

Чигиринська територіальна громада
3.18 Запобігання руйнування Тясминської дамби шляхом
будівництва
ділянки
автодороги
з
влаштуванням
мостового переходу через р. Тясмин
Розбудова мереж якісних автомобільних доріг загального
користування державного значення відповідно до завдань,
визначених Національною транспортною стратегією України на
період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2018 р. № 430
3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати
та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій

Мета: запобігання виникненню надзвичайної ситуації, викликаної
руйнуванням Тясминської дамби, яка може призвести до
затоплення територій.
Завдання:
 підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
 запобігання виникненню надзвичайної ситуації із затоплення
водами Кременчуцького водосховища 26 населених пунктів.
26 населених пунктів Черкаської області
Населення Черкаського району
Комплекс гідротехнічних споруд Тясминського захисного масиву
захищає від затоплення водами Кременчуцького водосховища 16,5
тис. га земель та 26 населених пунктів області. До комплексу
споруд входить захисна дамба довжиною 1,9 км, по якій
прокладена технічно-експлуатаційна дорога. Проектом будівництва
дамби не було передбачено рух великогабаритного та
великовагового транспорту. Проте наразі 1,3 км даної дороги
включено до регіональної автомобільної дороги державного
значення Р-10 /Р-09/-Черкаси-Чигирин-Кременчук. В результаті
тривалого періоду експлуатації, дії перемінних рівнів води
Кременчуцького водосховища, впливу хвильових процесів, а
головне – навантажень, викликаних збільшенням інтенсивності руху
великовагового транспорту, опорні конструкції мостового переходу
перебувають
у
незадовільному
стані,
характеризуються
руйнуванням бетону та оголенням арматури. Гребінь дамби
деформовано, проїзна частина також перебуває в незадовільному
стані.
Внаслідок заборони руху великовагового транспорту по
Тясминській захисній дамбі у 2017 році, частково зменшено
навантаження на гідротехнічні споруди, проте процес руйнування
триває.
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Рух транзитного великовагового транспорту спрямовано через
автодороги, які не розраховані на навантаження понад 40 тонн.
Спрямування транзитного автомобільного транспорту через
автодорогу місцевого значення О241802 Чигирин - Стецівка - /Р-10/
і дороги комунальної власності м. Чигирин призвело до загострення
соціальної напруги серед населення сіл Галаганівка, Стецівка та
м. Чигирин. Неодноразово жителі цих населених пунктів
перекривали рух транспорту на місцевих та комунальних
автодорогах.
8 Очікувані результати від
 організовано дорожній рух в об‘їзд Тясминської захисної дамби;
реалізації проекту
 підвищено рівень безпеки дорожнього руху;
 запобігання виникненню надзвичайної ситуації із затоплення
водами Кременчуцького водосховища 26 населених пунктів.
економічна та/або
 зменшено ступінь руйнування Тясминської дамби та, відповідно,
бюджетна ефективність
потенційні збитки, що виникнуть внаслідок необхідності її ремонту
реалізації проекту
та реконструкції;
 зменшено потенційні збитки від погіршення стану доріг місцевого
значення та комунальної власності внаслідок руху великовагового
та великогабаритного транспорту через села Галаганівка, Стецівка
та м. Чигирин.
соціальний вплив
 підвищено рівень безпеки населення 26 населених пунктів
Черкаського району (захист від затоплення);
 зменшено соціальну напругу серед населення сіл Галаганівка,
Стецівка та м. Чигирин.
екологічний вплив
Запобігання виникненню надзвичайної ситуації із затоплення
водами Кременчуцького водосховища 26 населених пунктів.
9 Основні заходи проекту
 підготовка техніко-економічного обґрунтування для виготовлення
проектно-кошторисної документації;
 виконання робіт з будівництва ділянки автодороги та введення її
в експлуатацію;
 вилучення технологічної дороги Тясминської захисної дамби
протяжністю 1,3 км зі складу автомобільної дороги загального
користування державного значення Р-10 /Р-09/-Черкаси-ЧигиринКременчук на ділянці км 152+312 – км 153+612.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
2800
500000
590000
1092800
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач

1

2

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального

Управління запобігання та виявлення корупції і взаємодії з
правоохоронними органами Черкаської обласної державної
адміністрації
Департамент
регіонального
розвитку Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.19 Запровадження системи „Безпечне місто“ в Черкаській
області
Створення умов для співпраці територіальних громад з
поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в
132

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

3

4

5
6
7

8

розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

територіальних громадах, щодо охорони правопорядку та
профілактики злочинів у територіальних громадах
3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем
безпеки населення

Мета: створення безпечних умов для життя населення Черкаської
області.
Завдання: забезпечення населених пунктів Черкаської області
необхідною інфраструктурою з метою зменшення кількості
правопорушень та попередження скоєння злочинів.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Наразі існує потреба у вирішенні питання зменшення кількості
правопорушень у місцях масового скупчення людей.
Проблемою є відсутність систем відеоспостереження за
дотриманням правопорядку у громадських місцях.
 зменшено кількість правопорушень;
 попереджено скоєння злочинів.
Зменшено
збитки
населення
від
скоєння
злочинів
та
правопорушень.

Знято соціальну напругу серед населення у зв‘язку
запровадженням безпечніших умов життя в області.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 придбання та встановлення камер відеоспостереження;
 встановлення обмежувачів руху;
 облаштування автостоянок;
 закупка супутнього обладнання;
 інші заходи.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
4000
4000
4000
12000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

з

Управління ДСНС України у Черкаській області
3.20 Побудова телекомунікаційної мережі спеціального
призначення в районних підрозділах області зі створенням
комплексної системи захисту інформації та придбанням
сучасної компʼютерної та периферійної техніки
Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як
інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів
законодавства у сфері захисту населення і територій від пожеж та
надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку,
охорони
здоров‘я
населення
(з
пожежно-рятувальними
підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної
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3

4

5
6
7

8

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

(швидкої) медичної допомоги)
3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем
безпеки населення

Мета: модернізація телекомунікаційних систем звʼязку для
підвищення рівня безпеки громадян області.
Завдання:
 підвищення ефективності отримання та обміну інформацією в
оперативно-рятувальній службі області;
 оперативність реагування на надзвичайні події, стихійні лиха та
пожежі, ліквідації їх наслідків;
 підвищення оперативності взаємодії між підрозділами.
Територіальні громади Черкаської області
Населення територіальних громад Черкаської області
Одним з важливих напрямків є модернізація телекомунікаційних
систем звʼязку для підвищення рівня безпеки громадян області.
Проект
передбачає
побудову
телекомунікаційної
мережі
спеціального призначення в районних підрозділах області зі
створенням комплексної системи захисту інформації та придбанням
сучасної компʼютерної та периферійної техніки з метою покращення
якості прийому-передачі повідомлень від населення про
виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій,
оперативного реагування на них.
Підвищено ефективність обміну інформацією між рятувальними
службами, службами взаємодії та комунальними службами.
Оптимізовано канали звʼязку для оперативної передачі даних,
мінімізовано витрати за надання телекомунікаційних послуг звʼязку.

Сприяння побудові системи екстреної допомоги населенню за
єдиним телефонним номером „112―.
екологічний вплив
Підвищено рівень безпеки навколишнього середовища шляхом
оперативного реагування на ймовірні надзвичайні ситуації.
9 Основні заходи проекту
 розробка проектно-кошторисної документації та отримання
експертного звіту;
 проведення тендерної процедури через електронну систему
ProZorro;
 укладення договору з підрядником на виконання робіт;
 придбання компʼютерної і периферійної техніки, ліцензійного
програмного забезпечення, мережевого обладнання та розхідних
матеріалів, проведення державної експертизи комплексної системи
захисту інформації.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
2438,5
2438,5
2438,5
7315,5
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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Подавач

1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації
Територіальні громади Черкаської області
3.21 Встановлення систем пожежної безпеки у закладах
освіти області
Створення необхідних резервів сил та засобів, у тому числі
матеріальних та фінансових резервів, для реагування на кризові та
надзвичайні ситуації і загрози
3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем
безпеки населення

Мета: створення умов для безпечного доступу учнів та студентів до
якісної освіти шляхом забезпечення необхідними системами
протипожежної безпеки будівель закладів освіти.
Завдання: створення безпечного освітнього середовища з
дотриманням вимог нормативно-правових актів та нормативних
документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
6 Цільові групи проекту та
Заклади освіти обласного підпорядкування: учні та вихованці
кінцеві бенефіціари проекту інтернатних закладів, учні професійних (професійно-технічних)
закладів, студенти закладів фахової передвищої освіти; учні та
працівники закладів освіти територіальних громад.
7 Опис проблеми, на
Недостатня забезпеченість закладів освіти системами пожежної
вирішення якої
сигналізації та оповіщення.
спрямований проект
Наразі є нагальна потреба щодо облаштування приміщень закладів
освіти системами протипожежної сигналізації та пожежогасіння або
відновлення їх роботи, проведенні робіт з виміру опору ізоляції,
обробці дерев‘яних конструкцій, заміні застарілих засобів
пожежогасіння.
8 Очікувані результати від
 збережено життя і здоров‘я всіх учасників освітнього процесу,
реалізації проекту
забезпечено безпечні умови перебування у закладі учнів та
працівників;
 убезпечено майно закладів освіти від руйнування.
економічна та/або
Ефективне використання цільового залишку освітньої субвенції та
бюджетна ефективність
коштів місцевих бюджетів.
реалізації проекту
соціальний вплив
Оснащено протипожежною сигналізацією та іншими системами
пожежогасіння заклади освіти обласного підпорядкування та
територіальних громад.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 розробка та узгодження проектно-кошторисної документації;
 виконання будівельно-монтажних робіт з улаштування систем
протипожежної сигналізації та пожежогасіння у закладах освіти,
проведення обробки дерев‘яних конструкцій, блискавкозахист
споруд, доукомплектація закладів засобами пожежогасіння.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
8000*
8000*
8000*
24000*
місцевий бюджет
1000*
1000*
1000*
3000*
5
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інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

9

екологічний вплив
Основні заходи проекту

100*
100*
100*
300*
* Зазначені орієнтовні обсяги та джерела фінансування для
закладів освіти обласного підпорядкування. Обсяги видатків та
джерела фінансування для закладів освіти територіальних громад
визначатимуться щорічно при затвердженні місцевих бюджетів.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області
3.22 Будівництво спеціально облаштованих місць для
розташування стаціонарних або пересувних пунктів
габаритно-вагового контролю
Розбудова мереж якісних автомобільних доріг загального
користування державного значення відповідно до завдань,
визначених Національною транспортною стратегією України на
період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2018 р. № 430
3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного
потенціалу регіону

Мета: забезпечення безпеки дорожнього руху контрольованим
проїздом великогабаритних і великовагових транспортних засобів.
Завдання:
здійснення
габаритно-вагового
контролю
за
транспортними засобами, габаритно-вагові параметри яких
перевищують нормативні, з метою запобігання та недопущення
руйнування автомобільних доріг загального користування.
Черкаська область та суміжні з нею області України
Населення Черкаської області та суміжних регіонів, водії та
пасажири, що пересуваються автомобільними дорогами області
Зношена дорожня інфраструктура області є одним з головних
перешкод у підвищенні конкурентоспроможності області не тільки
на внутрішньому, а і на зовнішньому ринках. Щоб зберегти та
покращити якість автомобільних доріг, необхідно забезпечити
дієвий контроль за рухом великовагових та великогабаритних
транспортних засобів. Таким чином, даний проект створить
передумови для збереження автомобільних доріг загального
користування в області від руйнівного впливу транспортних засобів,
габаритно-вагові параметри яких перевищують нормативні.
 розширено мережу пунктів габаритно-вагового контролю в
області;
 зменшено навантаження на дорожнє покриття на дорогах, де
будуть встановленні пункти габаритно-вагового контролю.
 зменшено витрати на ремонт автомобільних доріг;
 уникнення збитків, які завдаються внаслідок руйнування доріг,
спричинених рухом та проїздом великогабаритних і великовагових
транспортних засобів.
 збережено та покращено технічний стан автодоріг загального
користування;
 покращено безпеку руху.
 опрацювання питання залучення коштів місцевих бюджетів;
 забезпечення розроблення проектно-кошторисної документації з
будівництва спеціально облаштованих місць для розташування
стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю;
 будівництво майданчиків для облаштування пунктів габаритно136
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вагового контролю на дорогах загального користування державного
значення:
- Н-01 Київ – Знам‘янка (км 124);
- Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) –
Маріуполь (визначається км);
- Т-24-09 від М-03 – Драбів – Золотоноша (визначається км);
- Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань (км 176).
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
*
*
місцевий бюджет
*
*
*
*
інші джерела
*
*
*
*
12 Інша інформація щодо
* Вартість буде визначено при розробці проектної документації.
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства Черкаської обласної державної адміністрації
3.23 Відновлення роботи КП „Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної ради“
Забезпечення розвитку мережі та модернізації регіональних
аеропортів, які функціонуватимуть в єдиній системі з великими
вітчизняними аеропортами-хабами
3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного
потенціалу регіону

Мета: відновлення роботи КП „Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної ради―.
Завдання:
 покращення експлуатаційних характеристик аеропорту;
 обладнання його сучасними засобами безпечного зльоту та
посадки повітряних суден;
 доведення параметрів аеропорту до сертифікаційних вимог до
цивільних аеропортів;
 прийом сучасних повітряних суден.
Територія, на яку проект
Черкаська область, а також інші регіони України та інші держави, з
матиме вплив
якими буде відновлено повітряне сполучення
Цільові групи проекту та
Населення Черкаської області, а також інших регіонів України та
кінцеві бенефіціари проекту інших держав, з якими буде відновлено повітряне сполучення
Опис проблеми, на
Проект спрямовано на відновлення роботи аеропорту за своїм
вирішення якої
прямим призначенням та отримання статусу міжнародного
спрямований проект
аеропорту.
Очікувані результати від
 відновлено регулярні внутрішні та міжнародні рейси;
реалізації проекту
 забезпечено повітряне сполучення області з іншими регіонами
України та світу;
 створено нові робочі місця;
 підвищено інвестиційну привабливість регіону.
економічна та/або
 збільшено прибутки аеропорту і за рахунок цього – відрахування
бюджетна ефективність
до державного та місцевого бюджетів;
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 розвиток інших суміжних підприємств, що обслуговують
аеропорт, та транспортної інфраструктури регіону.
соціальний вплив
 покращено соціальну складову за рахунок збільшення кількості
робочих місць (завдяки розвитку інфраструктури аеропорту та
підприємств, що надають послуги аеропорту на договірній основі)
та підвищення заробітної плати.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 реконструкція периметрового огородження;
 реконструкція каналізаційних мереж;
 капітальний ремонт покриття руліжної доріжки;
 капітальний ремонт покриття перону;
 реконструкція світлосигнального обладнання з метою доведення
до 1 категорії IСAO;
 реконструкція будівлі аеровокзалу та малих архітектурних форм з
елементами благоустрою на приаеровокзальній території;
 придбання обладнання для обслуговування пасажирів, багажу,
вантажів та повітряних суден.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
211323,2
211323,2
211323,2
633969,6
місцевий бюджет
23480,4
23480,4
23480,4
70441,2
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
реалізації проекту

Подавач
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

3

4

5
6

7

Департамент
регіонального
розвитку Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.24 Реконструкція військового аеродрому в м. Умань та
будівництво сучасного міжнародного аеропорту спільного
використання повітряними суднами цивільної та військової
авіації
Забезпечення розвитку мережі та модернізації регіональних
аеропортів, які функціонуватимуть в єдиній системі з великими
вітчизняними аеропортами-хабами
3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного
потенціалу регіону

Мета: розвиток авіаперевезень, забезпечення регулярності і
необхідного рівня безпеки польотів, створення виробничотехнологічної бази аеропорту, збільшення кількості паломників та
туристів.
Завдання: будівництво сучасного міжнародного аеропорту в
м. Умань.
Територія, на яку проект
Черкаська область, м. Умань, частково Київська, Вінницька,
матиме вплив
Кіровоградська області
Цільові групи проекту та
Населення центральних областей країни, паломники, іноземні та
кінцеві бенефіціари проекту внутрішні туристи, суб'єкти туристичної інфраструктури (надавачі
послуг, пов'язані з туризмом), інвестори та потенційні інвестори
Опис проблеми, на
Необхідність створення логістичного вузла для перетворення
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вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

м. Умань у міжнародний полікультурний та туристичний центр.

Подавач

Департамент
будівництва
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
Служба автомобільних доріг у Черкаській області
3.25 Покращення стану територіальних автомобільних доріг
загального
користування
державного
значення
та
автомобільних доріг загального користування місцевого
значення
Розбудова мереж якісних автомобільних доріг загального
користування державного значення відповідно до завдань,
визначених Національною транспортною стратегією України на
період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2018 р. № 430
3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного
потенціалу регіону

 реконструйовано військовий аеродром в м. Умань;
 створено
сучасний
міжнародний
аеропорт
спільного
використання повітряними суднами цивільної та військової авіації;
 підвищено туристичну та інвестиційну привабливість м. Умань та
Черкаської області;
 покращено імідж Черкаської області в Україні та світі.
економічна та/або
Збільшено надходження до бюджету за рахунок:
бюджетна ефективність
 збільшення обсягу пасажирських перевезень;
реалізації проекту
 збільшення обсягу вантажних перевезень;
 збільшення обсягу обслуговування бізнес-авіації;
 збільшення туристичного потоку (паломники, іноземні та
внутрішні туристи).
соціальний вплив
 збільшено кількість робочих місць;
 підвищено якість надання транспортних та туристичних послуг.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 будівництво цивільного сектору з пасажирським терміналом;
 реконструкція злітно-посадкової смуги;
 приведення загальної інфраструктури аеродрому до міжнародних
норм.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
68291,2*
170728*
2390192*
2629211,2*
* відповідно до курсу НБУ на 01.12.2020
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
Проектна ідея буде реалізовуватись у рамках механізму державноприватного партнерства.
8

1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

3

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

4

Мета: забезпечення комфортних та безпечних умов для учасників
дорожнього руху.
Завдання: поліпшення мережі територіальних автомобільних доріг
державного значення та автомобільних доріг місцевого значення
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5
6

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

Черкаської області.
Черкаська область
Населення Черкаської області

Незадовільний стан покриття територіальних автомобільних доріг
державного значення та автомобільних доріг місцевого значення у
Черкаській області.
8
Приведено ділянки територіальних автомобільних доріг державного
значення та автомобільних доріг місцевого значення Черкаської
області до належного експлуатаційного стану.
економічна та/або
Зменшено в подальшому експлуатаційні витрати на утримання
бюджетна ефективність
ділянок територіальних автомобільних доріг державного значення
реалізації проекту
та автомобільних доріг місцевого значення Черкаської області.
соціальний вплив
 поліпшено інфраструктуру регіону;
 забезпечено комфортні та безпечні умови для учасників
дорожнього руху.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 виконання ремонту ділянок територіальних автомобільних доріг
державного значення Черкаської області:
- Т-24-01 Городище − Шпола − Новоукраїнка − Бобринець –
Устинівка;
- Т-24-02 Суботів − Медведівка − Кам‘янка;
- Т-24-03 Орадівка − Христинівка − Жашків − КорсуньШевченківкський – Мошни;
- Т-24-04 Канів − Ліпляве − Прохорівка − Домантове − до а/д Н-08;
- Т-24-05 Жашків − Буки – Озірна;
- Т-24-06 Від а/д М-05 − Маньківка − Іваньки – Буки;
- Т-24-07 Від а/д Н-01 − Кам‘янка;
- Т-24-08 Шевченкове − Городище − до а/д Н-16;
- Т-24-09 Від а/д М-03 − Драбів – Золотоноша;
- Т-02-02 Могилів-Подільський − Ямпіль −Бершадь – Умань;
 виконання ремонту ділянок автомобільних доріг місцевого
значення Черкаської області.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
599291,8*
636447,9*
670179,6*
1905919,3*
місцевий бюджет
*
*
*
*
інші джерела
*
*
*
*
12 Інша інформація щодо
* Зазначені орієнтовні суми фінансування заходів з будівництва,
проекту (за потреби)
реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Суми фінансування заходів з поліпшення стану територіальних
автомобільних доріг загального користування державного значення
будуть
визначені
при
формуванні
прогнозного
переліку
автомобільних доріг на конкретний бюджетний період.
7
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Подавач

1

2

3

4

5
6

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
Департамент
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства Черкаської обласної державної адміністрації
3.26
Розвиток
цифрового
інформаційного
простору
Черкаської області
Цифрова трансформація регіонів

3.3.2. Розвиток цифрової інфраструктури

Мета: сприяння створенню нових можливостей для доступу до
інформації представників місцевих громад шляхом розвитку
інтернет-мереж.
Завдання: забезпечення умов для ефективного розвитку інтернетмереж та супутньої інфраструктури на території Черкаської області
Черкаська область
Населення Черкаської області

Недостатнє
забезпечення
населених
пунктів
області
телекомунікаційними послугами, зокрема низька якість та швидкість
інтернет-зв`язку, а також недостатня розвиненість супутньої
інтернет-інфраструктури.
8 Очікувані результати від
Збільшено кількість інтернет-користувачів у Черкаській області,
реалізації проекту
покращено якість інтернет-зв`язку та підвищено його швидкість.
економічна та/або
 нові економічні можливості завдяки покращенню якості та
бюджетна ефективність
швидкості інтернет-зв`язку;
реалізації проекту
 збільшено кількість суб`єктів підприємницької діяльності, які
займаються онлайн-бізнесом;
 збільшено обсяги діяльності суб`єктів підприємництва, які
зможуть більш якісно використовувати інтернет-мережі.
соціальний вплив
Забезпечено можливість доступу населення до інформаційного
простору та отримання адміністративних послуг.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 здійснення заходів, спрямованих на розвиток цифрових
технологій в регіоні;
 розвиток
інфраструктури
інтернет-мереж
та
супутньої
інфраструктури;
 стимулювання розвитку інтернет-інфраструктури та онлайнпідприємництва.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
*
*
місцевий бюджет
*
*
*
*
інші джерела
*
*
*
*
12 Інша інформація щодо
* Суми будуть обраховані при визначенні потреби у інформатизації
проекту (за потреби)
населених пунктів на конкретний бюджетний період.
7
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

9

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Департамент
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства Черкаської обласної державної адміністрації
3.27 Реалізація комплексного підходу до підвищення
енергоефективності будівель бюджетної сфери області
Впровадження енергоефективних заходів та технологій у секторах
транспорту, промисловості, будівництва тощо

3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета:
підвищення
ефективності
використання
паливноенергетичних ресурсів закладами бюджетної сфери шляхом
здійснення заходів з енергозбереження.
Завдання:
 створення енергоефективних систем опалення та проведення
санації в закладах області, що забезпечить економію бюджетних
коштів на оплату енергоносіїв та одночасно підвищить
комфортабельність перебування в приміщеннях працівників та
відвідувачів (населення);
 забезпечення управління та контролю за раціональним
використанням енергоносіїв у бюджетній сфері.
Черкаська область
Населення Черкаської області (зокрема працівники та відвідувачі
бюджетних організацій і установ)
Існує необхідність у зменшенні споживання та раціональному
використанні паливно-енергетичних ресурсів, завдяки чому буде
зменшено використання бюджетних коштів на оплату житловокомунальних послуг.
 проведено енергетичну сертифікацію 10 будівель бюджетної
сфери;
 укладено
енергосервісні
договори
із
енергосервісними
компаніями (ЕСКО) з метою залучення приватних інвесторів до
впровадження енергоефективних заходів у будівлях бюджетних
установ області;
 створено
приклади
реалізації
комплексних
пілотних
енергоефективних проектів в бюджетній сфері;
 приведено до належного стану будівлі закладів бюджетної сфери
згідно з діючим законодавством України та підвищено їх клас
енергоефективності;
 забезпечено на цих об'єктах бюджетної сфери температурний
режим, який відповідає санітарним нормам;
 розповсюдження набутого досвіду на території області.
Зменшено споживання паливно-енергетичних ресурсів, що надасть
змогу спрямувати зекономлені фінансові ресурси на інші нагальні
питання життєзабезпечення суспільства.
Поліпшено умови перебування в приміщеннях бюджетної сфери.
Зменшено викиди СО² в атмосферу.
 проведення енергоаудитів і енергетичної сертифікації будівель
бюджетної сфери та розробка проектно-кошторисної документації;
 залучення до впровадження енергоефективних заходів у
будівлях бюджетних установ енергосервісних компаній (ЕСКО);
 реалізація проектів – встановлення обладнання, санація
будівель;
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 розповсюдження досвіду впровадження енергоефективних
проектів в бюджетних закладах, які повністю утримуються за
рахунок коштів місцевих бюджетів.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
1000
2000
2000
5000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

3

4

5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

Департамент
будівництва
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
3.28 Реалізація комплексного підходу при будівництві,
реконструкції, капітальному ремонті та технічному
переоснащенні
будівель
бюджетної
сфери
області,
з підвищенням енергоефективності
Впровадження енергоефективних заходів та технологій у секторах
транспорту, промисловості, будівництва тощо

3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета:
підвищення
ефективності
використання
паливноенергетичних ресурсів закладами бюджетної та соціальної сфери.
Завдання:
 приведення до належного стану будівель закладів бюджетної та
соціальної сфери згідно з діючим законодавством України та
підвищення їх класу енергоефективності;
 підвищення комфортабельності перебування в приміщеннях
працівників та відвідувачів (населення);
 економія
бюджетних
коштів
на
оплату
енергоносіїв,
що надасть змогу спрямувати зекономлені фінансові ресурси на
інші нагальні питання життєзабезпечення суспільства;
 забезпечення управління та контролю за раціональним
використанням енергоносіїв у бюджетній та соціальній сфері.
Черкаська область
Працівники та відвідувачі (населення області) розміщених у цих
будівлях бюджетних та соціальних організацій і установ
Наразі існує нагальна потреба в будівництві, реконструкції,
капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель
бюджетної та соціальної сфери області, зокрема: закладів освіти
(ЗОШ, ДНЗ), закладів охорони здоров‘я, закладів культури та
спортивних закладів тощо, з підвищенням енергоефективності.
 будівлі закладів бюджетної та соціальної сфери приведено до
належного стану згідно з діючим законодавством України та
підвищено їх клас енергоефективності;
 підвищено комфортабельність перебування в приміщеннях
працівників та відвідувачів (населення);
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

 зекономлено бюджетні кошти на оплату енергоносіїв,
що надає змогу спрямувати економію фінансових ресурсів на інші
нагальні питання життєзабезпечення суспільства;
 забезпечено управління та контроль за раціональним
використанням енергоносіїв у бюджетній та соціальній сфері.
Зменшено споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Поліпшено умови перебування в приміщеннях бюджетної та
соціальної сфери.
екологічний вплив
Зменшено викиди СО².
9 Основні заходи проекту
 проведення
енергоаудитів,
сертифікація
енергетичної
ефективності будівель бюджетної та соціальної сфери, розробка
проектно-кошторисної документації, отримання експертного звіту,
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне
переоснащення будівель з підвищенням енергоефективності:
- закладів освіти (ЗОШ, ДНЗ);
- закладів охорони здоров‘я;
- закладів культури;
- спортивних закладів тощо.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
20000
20000
20000
60000
місцевий бюджет
5000
5000
5000
15000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

3

4

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації
3.29 Реалізація комплексного підходу при будівництві,
реконструкції, капітальному ремонті та технічному
переоснащенні будівель закладів дошкільної освіти області,
з підвищенням енергоефективності
Впровадження енергоефективних заходів та технологій у секторах
транспорту, промисловості, будівництва тощо

3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: забезпечення комфортних умов перебування дітей у
закладах дошкільної освіти (ЗДО) та підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів в цих закладах.
Завдання:
 приведення до належного технічного стану будівель ЗДО згідно з
діючим законодавством України та підвищення їх класу
енергоефективності;
 створення комфортних умов перебування в приміщеннях дітей та
працівників ЗДО;
 економія
бюджетних
коштів
на
оплату
енергоносіїв,
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

що надасть змогу спрямувати зекономлені фінансові ресурси на
інші нагальні питання життєзабезпечення суспільства;
 забезпечення управління та контролю за раціональним
використанням енергоносіїв у сфері освіти.
Черкаська область
Діти, працівники, відвідувачі ЗДО
Наразі існує нагальна потреба в будівництві, реконструкції,
капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель ЗДО, з
підвищенням енергоефективності.
 будівлі ЗДО приведено до належного стану згідно з діючим
законодавством України та підвищено їх клас енергоефективності;
 підвищено комфортабельність перебування в приміщеннях дітей,
працівників та відвідувачів ЗДО;
 зекономлено бюджетні кошти на оплату енергоносіїв,
що надає змогу спрямувати економію фінансових ресурсів на інші
нагальні питання життєзабезпечення суспільства;
 забезпечено управління та контроль за раціональним
використанням енергоносіїв у сфері освіти.
Заощаджено енергоносії та ефективно використано бюджетні
кошти.

Поліпшено умови перебування дітей, працівників та відвідувачів в
приміщеннях ЗДО.
екологічний вплив
Зменшено викиди СО².
9 Основні заходи проекту
 будівництво ЗДО за адресою: вул. Г. Дніпра, 87, м. Черкаси;
 капітальний ремонт ЗДО „Зірочка― у м. Шпола Звенигородського
району;
 капітальний ремонт ЗДО „Колосочок― в с. Жаботин Черкаського
району;
 будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне
переоснащення будівель інших закладів дошкільної освіти області.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
62336,8
40000
40000
142336,8
місцевий бюджет
24975,6
10000
10000
44975,6
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання

Департамент
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства Черкаської обласної державної адміністрації
3.30 Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою
населених пунктів області
Запровадження підтримки інтегрованих проектів розвитку сільських
територій, обов‘язковою складовою яких є забезпечення сільських
населених пунктів водопостачанням та водовідведенням
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури
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4

5
6
7

8

9

регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Мета: забезпечення якісним та надійним водопостачанням
мешканців населених пунктів області.
Завдання: розбудова та модернізація водопровідних мереж в
області.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Існує необхідність у розбудові мережі водопровідних мереж у
населених пунктах області, зокрема у сільській місцевості, з метою
повноцінного забезпечення мешканців області якісними послугами
водопостачання. Також існує проблема зношеності та застарілості
водопровідних мереж. Крім того, нагальним є питання якості води,
яка надається споживачам, що визначає необхідність забезпечення
очистки питної води та приведення її у відповідність із санітарногігієнічними нормами.
Забезпечено безперебійне водопостачання та покращено якість
води для населення.
-

Забезпечено населення якісними послугами водопостачання.
Покращено якість питної води.
 заміна водопровідних мереж в населених пунктах Чигиринської
територіальної громади;
 будівництво станції очистки води в місті Чигирин;
 будівництво водогонів в смт Верхнячка, м. Христинівка, селах
Ліщинівка, Талалаївка, Іванівка, Вільшанка, Веселівка, Вербувата,
Велика Севастянівка, Шельпахівка, Розсішки, Аполянка, Заячківка,
Родниківка, Ропотуха, Ятранівка Уманського району;
 встановлення системи очистки води в с. Тіньки Черкаського
району;
 реконструкція системи водопостачання в с. Суботів Черкаського
району;
 реконструкція водопроводу по вул. Шевченка, Небесної Сотні
с. Руська Поляна Черкаського району;
 реконструкція водопровідних мереж водогонів с. Городецьке,
с. Кочубіївка Уманського району;
 будівництво водогону в с. Томашівка, с. Громи, с. Кочержинці
Уманського району;
 завершення реконструкції зовнішніх мереж водопостачання
м. Золотоноша;
 капітальний ремонт водопроводу (сира вода) по вул. Макаренка
в м. Звенигородка;
 будівництво мереж водопостачання в с. Іваньки Уманського
району;
 будівництво напірного водогону вулиць Козацька, Дружби,
Джерельна, Польова, Молодіжна, Корчака, Степова села Гродзеве
Уманського району;
 капітальний ремонт вуличного водопроводу с. Гереженівка
Уманського району;
 будівництво двох водонапірних веж типу Рожновського,
с. Гереженівка Уманського району;
 будівництво сільського водогону в с. Дмитрушки Уманського
району;
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 реконструкція водогону в с. Здобуток Звенигородського району
Черкаської області;
 будівництво нової водозабірної свердловини та капітальний
ремонт водогону в с. Червона Слобода Черкаського району;
 здійснення заходів з розбудови та модернізації мереж
водопостачання у інших населених пунктах області.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
78002,3
40592,2
18887,3
137481,8
місцевий бюджет
22048,5
8954,3
6543
37545,8
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

9982,8

1000

1000

11982,8

-

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
3.31
Будівництво
кисневих
станцій,
закупівля
та
встановлення медичного обладнання для подолання
наслідків COVID-19
Забезпечення розбудови спроможної мережі надавачів медичних
послуг всіх форм власності

3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: створення сприятливих умов для безперебійного
забезпечення пацієнтів киснем в закладах охорони здоров‘я
області.
Завдання:
 будівництво кисневих станцій в закладах охорони здоров'я
області;
 забезпечення безперебійної подачі кисню в закладах охорони
здоров'я області для лікування пацієнтів, зокрема з коронавірусною
хворобою (COVID-19).
Черкаська область
Населення Черкаської області
У зв‘язку з пандемією коронавірусу COVID-19 та загрозою
зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу
(COVID-19) є гостра необхідність мати безперебійну подачу кисню в
медичних закладах.
Киснева підтримка є одним із основних методів лікування
дорослих та пацієнтів дитячого віку із підозрою або підтвердженим
COVID-19 з тяжким перебігом захворювання.
 побудовано кисневі станції у закладах охорони здоров‘я області,
які внесені до Переліку закладів охорони здоров‘я, що визначені
для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2;
147

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

 встановлено відповідне обладнання для безперебійного
забезпечення киснем закладів охорони здоров‘я області, які внесені
до Переліку закладів охорони здоров‘я, що визначені для
госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2;
 введено в експлуатацію кисневі станції;
 забезпечено безперебійну подачу кисню.
Економія коштів медичних установ.

 надання якісних медичних послуг населенню;
 підвищено ефективність роботи закладів охорони здоров‘я
області;
 подолання наслідків COVID-19.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 виготовлення проектної документації та проведення експертизи;
 здійснення тендерних процедур;
 в разі необхідності – закупівля супутнього обладнання (тендерні
процедури, закупівлі);
 здійснення будівництва та встановлення необхідного обладнання
у наступних закладах:
- КНП „Канівська центральна районна лікарня―;
- КНП „Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги―;
- КНП „Смілянська міська лікарня― Смілянської міської ради;
- КНП „Маньківська центральна районна лікарня―.
 введення в експлуатацію кисневих станцій.
10 Період реалізації проекту (з 2021 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
місцевий бюджет
*
*
інші джерела
*
*
12 Інша інформація щодо
* Суми будуть визначені при вивченні потреби щодо будівництва
проекту (за потреби)
кисневих станцій, закупівлі супутнього обладнання.

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
3.32 Створення мережі госпітальних скринінгових центрів
онкологічних захворювань у чоловіків в Черкаській області
Створення якісної системи закладів громадського здоров‘я та
закладів охорони здоров‘я, де надається третинна медична
допомога, з урахуванням потреб населення кожного типу території
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: забезпечення та наближення спеціалізованої медичної
допомоги в розрізі профілактики та раннього виявлення
онкологічних захворювань серед чоловічого населення області.
Завдання:
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5
6

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

 організація мережі профілактичних скринінгових центрів
чоловічого здоров‘я в районах Черкаської області з утворенням
постійно діючої робочої групи з числа провідних фахівців з
онкоурології та онкохірургії для координації дій в створеній мережі
територіальних центрів.
 швидке і точне виявлення раку передміхурової залози і прямої
кишки на ранніх стадіях;
 лікування даних патологій найбільш сучасними способами;
 повернення чоловіків до нормального життя і в максимально
короткі терміни;
 динамічне спостереження після лікування.
Черкаська область
Населення Черкаської області

Рак передміхурової залози в даний час є однією з найбільш
обговорюваних тем в колі онкологів і онкоурологів як у всьому світі,
де рак простати діагностується у кожного шостого чоловіка, так і в
Україні, де ситуація ускладнюється відсутністю культури
профілактичних оглядів, і часто чоловіки приходять до лікаря на
пізніх стадіях раку, коли можна зробити вже не так багато. Характер
розвитку онкоепідеміологічного процесу в Україні свідчить про те,
що в найближчі 10 років рівень захворюваності раку передміхурової
залози зросте в 2-3 рази.
8 Очікувані результати від
 виявлення локалізованих форм раку простати (I-II ст);
реалізації проекту
 виявлення хворих в розповсюджених стадіях захворювання;
 збільшено кількість хворих, які будуть проліковані за
радикальною програмою в Черкаській області;
 збільшено показники 1-річної виживанності з моменту
встановлення діагнозу „рак простати―.
економічна та/або
Економія коштів медичних установ, що надають онкологічну
бюджетна ефективність
допомогу в області, попередження витрат внаслідок своєчасного
реалізації проекту
початку лікування онкологічних захворювань у чоловіків.
соціальний вплив
 забезпечено високий рівень доступності населення області до
своєчасної якісної медичної допомоги;
 підвищено рівень доступності та якості надання медичних
профілактичних послуг населенню, в першу чергу сільському;
 підвищено рівень довіри населення до медицини області;
 зменшено рівень первинної інвалідності та смертності чоловічого
населення області внаслідок онкологічних захворювань.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 створення госпітальних скринінгових центрів онкологічних
захворювань у чоловіків у містах Черкаси, Канів, Звенигородка,
Умань;
 закупівля сучасного медичного обладнання (ультразвукові
діагностичні системи для поліклінічного прийому, відеоендоскопічні
системи, цистоскопи та проктоскопи, комп`ютери тощо).
10 Період реалізації проекту (з 2021 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
25644,2
25644,2
місцевий бюджет
2849,4
2849,4
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
7
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Подавач
1

2

3

4

5
6

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
3.33 Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги
класу „В“
Забезпечення належного матеріально-технічного оснащення
закладів охорони здоров‘я, зокрема службовим житлом та
службовим автотранспортом, широкосмуговим доступом до
Інтернету та сучасними технічними і інформаційно-програмними
засобами для функціонування електронної системи охорони
здоров‘я
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: створення умов для забезпечення спеціалізованим медичним
автотранспортом бригад швидкої медичної допомоги (ШМД) для
підвищення своєчасності, доступності та якості надання екстреної
медичної допомоги населенню області.
Завдання: оновлення автопарку служби екстреної медичної
допомоги області.
Черкаська область
Населення Черкаської області

У зв‘язку з постійним використанням та зношуванням автомобілів
ШМД у цілодобовому режимі, оновлення автопарку служби
екстреної медичної допомоги області повинно бути на постійній
основі. Проектом передбачено системне оновлення парку
автомобілів швидкої медичної допомоги, які експлуатуються понад
10 років.
8 Очікувані результати від
 поліпшено своєчасність (10 хвилин у містах та 20 хвилин у
реалізації проекту
сільській місцевості), якість надання екстреної медичної допомоги
на 50%;
 зменшено на 10% ранню госпітальну летальність, збільшено на
10% кількість проведених успішних реанімацій.
економічна та/або
 позитивний вплив на матеріально-технічне забезпечення
бюджетна ефективність
екстреної медичної допомоги області;
реалізації проекту
 економія бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат на
пальне та запасні частини до автомобілів ШМД.
соціальний вплив
 зменшено
інвалідизацію,
летальність
при
раптових
захворюваннях, травмах, отруєннях, зокрема при виникненні
надзвичайних ситуацій;
 забезпечено високий рівень доступності населення області до
своєчасної якісної екстреної медичної допомоги.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
Придбання 30 автомобілів швидкої медичної допомоги класу „В―,
оснащених медичним обладнанням, необхідним для надання
екстреної медичної допомоги бригадами ШМД та проведення
реанімаційних заходів згідно із протоколами надання медичної
допомоги.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
7
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державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

18000
2000
-

18000
2000
-

18000
2000
-

54000
6000
-

-

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
3.34 Будівництво обласного центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по
вул. Корольова, 15 в м. Черкаси
Забезпечення
надання
ефективної
першої
допомоги та
удосконалення підходів до реагування на надзвичайні ситуації, що
передбачає запровадження системи підготовки фахівців служб
екстреної медичної допомоги, визначення механізмів оперативного
залучення їх до надання першої допомоги у разі настання
нещасного випадку або надзвичайної ситуації
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: покращення доступності екстреної медичної допомоги в
розрізі наближення до визначеного законодавством нормативу
прибуття бригади швидкої медичної допомоги до пацієнта чи
постраждалого при надзвичайній ситуації.
Завдання:
 завершення будівництва головного корпусу комунального
некомерційного підприємства „Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради― з
єдиною
централізованою
диспетчерською
службою
для
налагодження ефективної комунікації усіх служб установи;
 збереження медикаментів та медичних виробів, зокрема
обласного недоторканого резерву, на випадок надзвичайної
ситуації;
 придбання та монтаж устаткування для єдиної централізованої
диспетчерської служби.
Черкаська область
Населення Черкаської області
У рамках проекту передбачається завершення будівництва
головного корпусу Центру ЕМД з єдиною централізованою
диспетчерською службою для оперативного управління силами та
засобами екстреної медичної допомоги в повсякденних умовах та
під час виникнення надзвичайних ситуацій.
 створено єдину систему управління кожною функціонуючою
бригадою ШМД області, а також забезпечено відслідковування
переміщення бригад ШМД;
 додаткові площі для проведення майстер-класів навчання
медичної та немедичної категорій населення;
 облаштовано приміщення з належними умовами для зберігання
медикаментів та виробів медичного призначення, зокрема
обласного недоторканого резерву на випадок надзвичайних
ситуацій згідно з санітарними нормами та галузевими стандартами;
 створено єдиний обласний координаційний центр (штаб)
151

План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 функціонування пунктів постійного базування Черкаської станції
ШМД, відділу реагувань на надзвичайні ситуації та консультативної
медичної допомоги, навчально-тренувального відділу, допоміжних
служб згідно з галузевими стандартами;
 виконано норматив прибуття бригади ШМД на виклик з
наближенням до 100%: у містах – до 10 хвилин, у сільській
місцевості – до 20 хвилин;
 зменшено кількість летальних випадків до приїзду бригади ШМД
та в її присутності;
 збільшено кількість випадків успішних реанімацій бригадами
ШМД;
 зменшено показник смертності від хвороб системи кровообігу за
рахунок раннього виявлення.
-

Забезпечено високий рівень доступності населення області до
своєчасної якісної екстреної медичної допомоги.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 роботи з будівництва Центру ЕМД з єдиною централізованою
диспетчерською службою (зокрема зовнішнє електропостачання;
зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення,
теплопостачання та газопостачання);
 благоустрій та озеленення території;
 закупівля
та
введення
в
експлуатацію
обладнання
централізованої диспетчерської служби екстреної медичної
допомоги області.
10 Період реалізації проекту (з 2021 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
46192,8
46192,8
місцевий бюджет
5132,5
5132,5
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач

1

2

3

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект

Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
Департамент
регіонального
розвитку Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.35 Реновація та оснащення приймальних відділень
медичних закладів Черкаської області
Забезпечення належного матеріально-технічного оснащення
закладів охорони здоров‘я, зокрема службовим житлом та
службовим автотранспортом, широкосмуговим доступом до
Інтернету та сучасними технічними і інформаційно-програмними
засобами для функціонування електронної системи охорони
здоров‘я
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури
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4

5
6

проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Мета: реновація та оснащення приймальних відділень для надання
невідкладної допомоги, забезпечення цілодобового прийому пацієнтів
та надання їм екстреної (невідкладної) медичної допомоги.
Завдання:
 створення сприятливих умов для надання якісних медичних
послуг населенню області;
 підвищення стандартів життя, збереження здоров‘я громадян та
створення комфортних умов для їх перебування в медичних
установах.
Черкаська область
Населення Черкаської області

Для якісного надання спеціалізованої медичної допомоги при
невідкладних станах в умовах цілодобового стаціонару громадянам
з гострими станами необхідно проведення капітального ремонту та
забезпечення функціонування приймальних відділень невідкладної
допомоги.
8 Очікувані результати від
 знижено показник летальності;
реалізації проекту
 зменшено навантаження на високоспеціалізовані відділення;
 збільшено доступність медичної допомоги населенню Черкаської
області.
економічна та/або
Економія бюджетних коштів за рахунок, зокрема, впровадження в
бюджетна ефективність
роботу прогресивних методів діагностики та лікування, організації
реалізації проекту
та взаємодії у сфері надання екстреної (невідкладної) медичної
допомоги громадянам.
соціальний вплив
Забезпечено високий рівень доступності населення області до
своєчасної якісної медичної допомоги.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 реконструкція, капітальний ремонт приймальних відділень та
закупівля медичного обладнання з метою їх оснащення для
надання невідкладної допомоги в наступних закладах області:
- КНП „Черкаська обласна лікарня― Черкаської обласної ради,
м. Черкаси;
- КНП „Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги―,
м. Черкаси;
- КНП „Смілянська міська лікарня― Смілянської міської ради,
м. Сміла;
- КНП „Уманська міська лікарня― Уманської міської ради, м. Умань;
- КНП „Звенигородська
центральна
районна
лікарня―,
м. Звенигородка;
- КНП „Золотоніська
районна
багатопрофільна
лікарня―,
м. Золотоноша;
- КНП „Канівська центральна районна лікарня―, м. Канів;
- КНП „Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня―,
м. Корсунь-Шевченківський;
- КНП „Черкаська обласна дитяча лікарня― Черкаської обласної
ради.
 реконструкція, капітальний ремонт приймальних відділень та
закупівля медичного обладнання з метою їх оснащення для
надання невідкладної допомоги у інших медичних закладах області.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
18000*
*
*
18000*
7
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місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)

2

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

3

4

5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

2000*
*
*
2000*
*
*
*
*
* Зазначені суми фінансування на оснащення приймального
відділення для формування відділення невідкладної допомоги
КНП „Черкаська обласна дитяча лікарня― Черкаської обласної ради.
Обсяги та джерела фінансування приймальних відділень інших
закладів будуть визначені відповідно до потреб у реконструкції,
капітальному ремонті та оснащенні приймальних відділень на
конкретний бюджетний період.

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
3.36 Покращення якості надання медичних послуг шляхом
створення
інсультного
центру
комунального
некомерційного підприємства „Черкаська обласна лікарня
Черкаської обласної ради
Забезпечення розбудови спроможної мережі надавачів медичних
послуг всіх форм власності

3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: надання спеціалізованої медичної допомоги в умовах
цілодобового стаціонару дорослим з гострими станами при
цереброваскулярних хворобах, які потребують інтенсивного
лікування та догляду.
Завдання:
 цілодобове надання інтенсивної медичної допомоги хворим при
цереброваскулярних хворобах, що загрожують життю і при яких
раптово погіршується стан здоров‘я;
 цілодобове надання інтенсивної медичної допомоги відповідно до
показань
хворим
із
гострим
та
хронічним
перебігом
цереброваскулярних хвороб, при станах, що не загрожують життю,
але потребують інтенсивного лікування та нагляду;
 надання в повному обсязі інтенсивної, високоспеціалізованої
стаціонарної
та
консультативної
допомоги
населенню
з цереброваскулярними хворобами на території обслуговування.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Для якісного надання спеціалізованої медичної допомоги в умовах
цілодобового стаціонару дорослим з гострими станами при
цереброваскулярних хворобах, які потребують інтенсивного
лікування та догляду, необхідно проведення капітального ремонту
та забезпечення функціонування інсультного центру комунального
некомерційного
підприємства
„Черкаська
обласна
лікарня
Черкаської обласної ради―.
 знижено показник летальності;
 знижено відсоток виходу пацієнтів на первинну інвалідність.
Економія бюджетних коштів за рахунок раціонального використання
ресурсів функціонуючих лікувально-профілактичних установ, що
надають медичну допомогу пацієнтам неврологічного профілю,
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ефективного використання коштів за рахунок застосування
сучасних економічно доцільних методів діагностики та лікування
інсультів.
соціальний вплив
Забезпечено високий рівень доступності населення області до
своєчасної якісної медичної допомоги.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 проведення тендерних процедур закупівлі робіт та обладнання
через систему Prozorro;
 укладання договорів з переможцями відкритих торгів, укладання
угод з технічного нагляду, авторського нагляду;
 проведення капітального ремонту приміщення інсультного
центру;
 закупівля медичного обладнання.
10 Період реалізації проекту (з 2021 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
25192,9
25192,9
місцевий бюджет
2799,2
2799,2
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
3.37 Реконструкція будівлі корпусу № 1 з підвалом (літ. А-2,
ПД) під центр паліативної допомоги за адресою: м. Черкаси,
вул. Мечнікова, 25
Забезпечення розбудови спроможної мережі надавачів медичних
послуг всіх форм власності

3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів,
економія бюджетних коштів та створення оптимальних санітарногігієнічних та побутових умов для функціонування Центру
паліативної допомоги, а також поліпшення зовнішнього вигляду
будівлі.
Завдання:
 початок формування системи ефективної паліативної допомоги
відповідно до потреб людей та міжнародних стандартів;
 забезпечення на даному етапі потреби у паліативній стаціонарній
допомозі на 80 – 90%, а також усунення бар`єрів щодо
забезпечення пацієнтів паліативної допомоги необхідними
засобами для лікування болю;
 охоплення паліативною допомогою онкологічних хворих,
дорослих та дітей, інших пацієнтів, які потребують паліативної
допомоги незалежно від захворювання.
Черкаська область
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7

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

8

Очікувані результати від
реалізації проекту

6

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Населення Черкаської області
Обласний
центр
паліативної
допомоги
комунального
некомерційного підприємства „Черкаський обласний онкологічний
диспансер Черкаської обласної ради― наразі розташований у
пристосованому приміщенні. Хворі люди, знаходячись у тяжкому
стані та психологічному стресі, наразі вимушені перебувати у трьох
приміщеннях, пристосованих під палати, по 6-8 осіб в одному
приміщенні. Реконструкція приміщень центру дозволить надавати
паліативну допомогу в тому обсязі і на такому рівні, як то потребує
нормативна документація МОЗ України та настанови ВООЗ.
 приведено будівлю у відповідність до санітарно-будівельних
норм;
 забезпечено температурний режим на рівні +20-21;
 економія енергоресурсів до 20%;
 забезпечено покращення надання послуг для населення в галузі
паліативної допомоги та підвищено її доступність, покращено якість
догляду та лікування.
-

Забезпечено високий рівень доступності населення області до
своєчасної якісної медичної допомоги.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 формування робочої групи для забезпечення реалізації проекту
та його контролю;
 проведення тендерних процедур закупівлі робіт через систему
Prozorro;
 укладання договору з переможцем конкурсних торгів, укладання
угод з технічного нагляду, авторського нагляду;
 впровадження проекту шляхом проведення реконструкції будівлі,
а саме:
- реконструкція покрівлі;
- реконструкція внутрішніх приміщень будівлі;
- реконструкція електромережі;
- реконструкція водопроводу гарячої та холодної води;
- утеплення фасаду;
- реконструкція санітарно-технічних систем;
- благоустрій території.
10 Період реалізації проекту (з 2021 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
17239,5
17239,5
місцевий бюджет
1915,5
1915,5
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної

Управління охорони здоров‘я Черкаської обласної державної
адміністрації
3.38 Реновація та розбудова КНП „Черкаський обласний
кардіологічний центр Черкаської обласної ради“ по
вул. Мечникова, 25 у м. Черкаси
Забезпечення розбудови спроможної мережі надавачів медичних
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3

4

5
6
7

стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

послуг всіх форм власності

3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: надання спеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної
допомоги пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями (в тому
числі пацієнтам з гострими станами), створення ургентної
кардіохірургічної служби, підвищення якості оперативних втручань
на серці.
Завдання:
 цілодобове надання ургентної кардіохірургічної допомоги хворим
з
серцево-судинними
захворюваннями,
що
потребують
невідкладних хірургічних втручань на серці по життєвим показам;
 проведення екстрених оперативних втручань на серці при
гострому інфаркті міокарду;
 проведення електрофізіологічних досліджень та
втручань у
пацієнтів з життєвонебезпечними порушеннями ритму і провідності;
 проведення трансплантації серця, органокомплексу серце-легені;
 проведення кардіохірургічних втручань на серці, в тому числі
реконструктивних, мініінвазивних, транскатетерних;
 запровадження новітніх діагностичних технологій, в тому числі
MRT, KT серця з високою роздільною здатністю;
 проведення гібридних оперативних втручань для людей, що
мають поєднану патологію серця та інших органів та потребують
невідкладних операцій (згідно Європейських стандартів медичної
допомоги);
 створення учбово-наукової бази – кафедри кардіології та
кардіохірургії для підготовки студентів Черкаської медичної
академії;
 використання сучасних методів стерилізації хірургічного
інструментарію та перев`язувального матеріалу;
 приведення умов перебування пацієнтів, в тому числі з гострим
інфарктом міокарду, у відповідність санітарно-гігієнічним нормам.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Для якісного надання високоспеціалізованої кардіологічної та
кардіохірургічної допомоги, створення ургентної кардіохірургічної
служби, в тому числі для пацієнтів з гострим інфарктом міокарду,
проведення трансплантацій серця та електрофізіологічних втручань
при життєвонебезпечних аритміях необхідно побудувати 4поверхове приміщення Центру кардіохірургії та трансплантації
серця на базі КНП „Черкаський обласний кардіологічний центр
Черкаської обласної ради― з облаштуванням сучасних операційних:
гібридних, ургентних, планових, електрофізіологічної та для
проведення трансплантації серця.
Також необхідно завершити реконструкцію приміщення, переданого
Черкаському обласному кардіологічному центру санаторієм
„Сосновий Бір― у 2016 році, зокрема відкрити відділення стерилізації
хірургічного інструментарію та перев‘язувальних матеріалів
(у кардіоцентрі даний підрозділ відсутній), перевести цілий ряд
підрозділів із стаціонарного корпусу та використати вивільнені
площі для розширення операційного блоку і палат інтенсивної
терапії для хворих ішемічною хворобою серця, порушення ритму та
провідності, патологією клапанів серця, гострим інфарктом
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міокарду.
 знижено показник летальності від хвороб системи кровообігу,
інфаркту міокарду;
 знижено відсоток виходу пацієнтів на первинну інвалідність;
 знижено показник тимчасової непрацездатності.
економічна та/або
Ефективне використання коштів за рахунок застосування сучасних
бюджетна ефективність
економічно доцільних методів діагностики та лікування інфаркту
реалізації проекту
міокарду, кардіохірургічних оперативних втручань.
соціальний вплив
Забезпечено високий рівень доступності населення області до
своєчасної якісної медичної допомоги.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літера
S-1) під корпус № 2:
- проведення тендерних процедур закупівлі робіт та обладнання
через систему Prozorro;
- укладання договорів з переможцями відкритих торгів, укладання
угод з технічного нагляду, авторського нагляду;
- проведення капітального ремонту приміщення;
- закупівля медичного обладнання.
 будівництво 4-поверхового корпусу Центру кардіохірургії та
трансплантації серця:
- розробка проектно-кошторисної документації;
- проведення тендерних процедур закупівлі робіт та обладнання
через систему Prozorro;
- укладання договорів з переможцями відкритих торгів, укладання
угод з технічного нагляду, авторського нагляду;
- закупівля медичного обладнання.
10 Період реалізації проекту (з 2021 — 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
27000
36000
36000
99000
місцевий бюджет
3000
4000
4000
11000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
8

1

2

3

4

Очікувані результати від
реалізації проекту

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Канівська територіальна громада
3.39 Завершення будівництва Будинку культури на 700 місць
в
м. Канів
по
вул. Енергетиків
під
Шевченківський
культурний центр
Сприяння створенню функціонально та організаційно нових
моделей закладів культури (центрів культурних послуг, центрів
творчості, креативних хабів) для забезпечення діяльності митців,
театрально-видовищних закладів культури, незалежних театрів,
музичних та художніх колективів, ансамблів
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: розширення можливостей для проведення культурних
масових заходів.
Завдання: завершення будівництва Будинку культури під
Шевченківський культурний центр.
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Черкаська область
Населення Черкаської області, туристи з Черкащини та інших
регіонів України
У місті Канів щороку проводиться 6 фестивалей, двічі відбувся
міжнародний економічний форум Ukrainian ID, проходять численні
концерти, вистави, зустрічі, а також турніри. Але наявна
інфраструктура міста не дозволяє приймати усіх бажаючих
учасників та гостей. Завершення будівництва допоможе вирішити
дану проблему.
 відкриття Шевченківського культурного центру в Черкаській
області;
 залучено приватний бізнес у сфері культури і туризму на базі
Шевченківського культурного центру;
 проведено не менше 5 знакових для регіону подій у
Шевченківському культурному центрі.
Збільшено власні надходження до міського бюджету.

Створено до 20 нових робочих місць.
9
Завершення будівництва та відкриття будинку культури на 700
місць під Шевченківський культурний центр.
10 Період реалізації проекту (з 2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
65000
77193,5
77193,5
219387
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та

Сервісний центр МВС у Черкаській області
3.40 Створення сервісних центрів МВС нового європейського
типу та їх облаштування
Забезпечення доступності соціальних сервісів та адміністративних
послуг

3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: поліпшення обслуговування громадян при реєстрації
транспорту, видачі посвідчень водія, довідок про відсутність
судимості, видачі дозволів на перевезення небезпечних вантажів та
ін.
Завдання: будівництво та ремонт сервісних центрів МВС.
Черкаська область
Населення Черкаської області
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кінцеві бенефіціари проекту
7

8

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

Значні витрати часу на надання адміністративних послуг,
складність процедури їх надання, звуженість переліку послуг.
 відремонтовано
сервісні
центри
МВС
у
м. КорсуньШевченківський та м. Звенигородка, побудовано сервісний центр
нового типу у м. Золотоноша з приведенням їх до європейських
зразків;
 збудовано стоянки для транспорту замовників послуг, автодромів
для прийому іспитів з практичного водіння та іншого
багатофункціонального
використання
(проведення
змагань,
фестивалів, концертів, флешмобів, конференцій,
спортивних
зльотів та ін.).
Суттєво збільшено кількість наданих послуг та надходження коштів
до місцевих бюджетів.

 збільшено кількість та якість наданих адміністративних послуг;
 створено комфортні умови для отримання послуг населенням;
 зміцнено довіру громадян до органів державної влади.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 виділення земельних ділянок;
 підготовка
технічної
документації
з
відповідними
обґрунтуваннями;
 проведення робіт з капітального ремонту та будівництва.
10 Період реалізації проекту (з 2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
3000
4000
4000
11000
місцевий бюджет
14000
18000
17000
49000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Управління у справах сім‘ї, молоді та спорту Черкаської обласної
державної адміністрації
3.41 Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов
для занять фізичною культурою та спортом
Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні
територіальних громад, зокрема шляхом розширення мережі
закладів фізичної культури і спорту
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: створення належних умов для занять фізичною культурою,
спортом та зміцнення здоров‘я дітей та молоді; популяризація
здорового способу життя.
Завдання:
 створення сучасних закладів для занять фізичною культурою та
спортом;
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5
6

7

8

9

 забезпечення відповідних умов для підготовки черкаських
спортсменів та проведення місцевих, обласних та Всеукраїнських
заходів спортивного напрямку з олімпійських, неолімпійських видів
спорту та видів спорту осіб з інвалідністю.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Жителі Черкаської області, вихованці ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ,
кінцеві бенефіціари проекту спортсмени обласних осередків федерацій з видів спорту, учні
ЗОШ, учасники бойових дій, ветерани війни.
Опис проблеми, на
Неналежний стан спортивної інфраструктури області, в тому числі
вирішення якої
інклюзивного спортивного простору, невідповідність матеріальноспрямований проект
технічної бази для забезпечення фізкультурно-оздоровчої
діяльності потребам населення за місцем проживання, роботи та в
місцях масового відпочинку.
Тенденція до погіршення стану здоров‘я населення, особливо дітей
та підлітків, враховуючи пасивний спосіб проведення вільного часу
та необхідність виховання у дітей потреб здорового способу життя,
здорового дозвілля, навчання безпечній поведінці.
Очікувані результати від
 додатково залучено до занять фізичною культурою та спортом
реалізації проекту
більше 1000 дітей та молоді щороку;
 створено сучасні спортивні об‘єкти: стадіони, басейни, спортивні
комплекси, футбольні та мультифункціональні майданчики зі
штучним покриттям для ігрових видів спорту, футбольні поля із
штучним покриттям (у т.ч. з доступом до тренувань людей з
обмеженими можливостями).
економічна та/або
Залучено додаткові кошти в економіку області (проживання,
бюджетна ефективність
харчування, проїзд, культурний відпочинок спортсменів-учасників
реалізації проекту
змагань, орендна плата за користування спортивною базою тощо).
соціальний вплив
 забезпечено якісну підготовку спортсменів, команд та досягнення
ними високих спортивних результатів;
 підвищено спортивний імідж регіону на всеукраїнській та
міжнародній спортивній арені.
екологічний вплив
Основні заходи проекту
 капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу з басейном
(плавальний басейн) КП МСК „Дніпро― вул. Смілянська, 78 в м.
Черкаси;
 капітальний
ремонт
спортивного
басейну
по
вул. Б. Хмельницького, 18 у м. Монастирище, Черкаської області;
 реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого
басейну гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в
місті Золотоноша Черкаської області;
 завершення проекту „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―;
 капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних
доріжок ФОСК „Колос― по вул. 1-го Травня, 25а, м. Городище,
Черкаської області;
 капітальний ремонт приміщення, придбання та встановлення
обладнання, благоустрій прилеглої території Комунального
підприємства „Фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс
„Атлант― за адресою: Черкаська область, м. Камʼянка, вул. Героїв
Майдану, 48;
 реконструція стадіону на території Білашківської сільської ради;
 благоустрій території спортивного комплексу комунального
закладу „Камʼянський ліцей № 1 Камʼянської міської ради―
по вул. Героїв Майдану, 47 м. Камʼянка, Черкаської області;
 реконструкція стадіону Степанецької спеціалізованої школи І-ІІІ
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ступенів, що розташований за адресою: вул. Гагаріна, 2,
с. Степанці;
 будівництво спортивної бази для водних видів спорту на березі
р. Дніпро (м. Черкаси);
 капітальний ремонт футбольного майданчика КЗ „ОСДЮСШОР―
ЧОР з синтетичним покриттям розміром 60х40 метрів по вул.
Пастерівська, 102 в м. Черкаси та багатофункціональний
майданчик для занять легкою атлетикою зі стрибків у довжину,
потрійним та з стрибків з жердиною;
 капітальний ремонт покрівлі, підлоги, стін, ремонт систем
водопостачання, теплопостачання та електропостачання будівлі
центру туризму, краєзнавства, екскурсії та спорту учнівської молоді,
що знаходиться за адресою: м. Черкаси, провулок Будівельний, 34;
 реконструкція стадіону м. Золотоноша (ІІ частина): облаштування
бігових доріжок, будівництво адмінбудівлі та огорожі;
 розбудова дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
 будівництво, модернізація (капітальний ремонт, реконструкція)
інших об‘єктів спортивної інфраструктури.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
134000
143000
120000
397000
місцевий бюджет
21000
17000
13000
51000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

-

Управління у справах сім‘ї, молоді та спорту Черкаської обласної
державної адміністрації
3.42 Будівництво басейну критого для плавання обласної
спеціалізованої
дитячо-юнацької
школи
олімпійського
резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси
Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні
територіальних громад, зокрема шляхом розширення мережі
закладів фізичної культури і спорту
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: будівництво басейну критого для плавання (одного із
небагатьох в Україні, який розрахований на 10 доріжок по 50 м),
який відповідатиме нормам проведення міжнародних змагань.
Завдання: приймання та проведення змагань національного та
обласного рівнів.
Черкаська область
Населення Черкаської області
Відсутність сучасного критого басейну, який би відповідав
стандартам міжнародної федерації плавання FINA, затверджені
правила якої повинні неухильно виконуватися при створенні
басейнів.
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8

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

 побудовано 50-метровий олімпійський басейн з можливістю
проведення міжнародних змагань;
 покращено оздоровчу активність дітей підліткового віку;
 популяризовано плавання як вид спорту;
 можливість проведення фізкультурно-оздоровчої реабілітації
учасників бойових дій та дітей з обмеженими можливостями.
-

 збільшено кількість тренерів (додаткові робочі місця);
 підвищено результативність виступів як спортсменів-плавців, так і
спортсменів, у яких плавання є суміжним або допоміжним видом у
навчально-тренувальному процесі.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 проведення тендеру та укладання договорів на проведення
будівельних робіт;
 закупівля необхідних будівельних матеріалів;
 будівництво критого басейну для плавання.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
45000
52027,1
97027,1
місцевий бюджет
5000
5780,8
10780,8
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Департамент
будівництва
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
3.43 Покращення матеріально-технічної бази бюджетних,
комунальних установ та комунальних підприємств області
Забезпечення доступності та пристосованості приміщень закладів
соціального захисту, освіти, охорони здоров‘я, культури та інших
закладів для всіх категорій населення, в тому числі осіб з
інвалідністю
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури

Мета: оновлення та модернізація матеріально-технічної бази
бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств
області.
Завдання: здійснення закупівлі устаткування, обладнання, інших
основних засобів та нематеріальних активів.
Черкаська область
Населення Черкаської області
В
бюджетних,
комунальних
установах
та
комунальних
підприємствах області має місце висока зношеність основних
засобів, нематеріальних активів та ін. Швидкими темпами
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8

Очікувані результати від
реалізації проекту
економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

відбувається зміна технологій, які вимагають заміни застарілого
обладнання, закупівлю нового тощо.
Оновлено матеріально-технічну базу бюджетних, комунальних
установ та комунальних підприємств області.
Знижено собівартість надання послуг населенню області.

 отримано населенням більш якісні послуги;
 підвищено авторитет органів державної влади та місцевого
самоврядування.
екологічний вплив
Знижено обсяги забруднення навколишнього середовища через
використання нового обладнання, устаткування.
9 Основні заходи проекту
 визначення потреби в оновленні обладнання, устаткування,
інших матеріальних та нематеріальних активів;
 проведення тендерних процедур;
 закупівля обладнання, устаткування, інших матеріальних та
нематеріальних активів;
 встановлення
та
початок
використання
обладнання,
устаткування, інших матеріальних та нематеріальних активів.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
25000
25000
25000
75000
місцевий бюджет
15000
15000
15000
45000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної
державної адміністрації
3.44 „Сонячний сад“ – теплиця для квітів та овочів

Забезпечення здійснення заходів щодо адаптації (розумного
пристосування) існуючих об‘єктів фізичного оточення, товарів, робіт
і послуг до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення
3.3.4. Формування інклюзивно-орієнтованого простору та рівних
можливостей

Мета: соціальна адаптація осіб з інвалідністю.
Завдання: створення місця для зайнятості осіб з інвалідністю, їх
трудової реабілітації, отримання роботи та навчання навичкам
вирощування та догляду за квітами, кущами та овочами.
Черкаська область, м. Золотоноша, Золотоніський район
Особи з інвалідністю (фокус – ментальна інвалідність, порушення
слуху та мови, опорно-рухового апарату)
Лише в приватному секторі вирощують овочі та квіти у невеликій
кількості, відсутні фермерські господарства по вирощуванню такої
продукції. В процесі виробництва будуть залучатися особи з
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8

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

інвалідністю. З`явиться можливість доставки продукції жителям, які
мають знижену рухову активність, і як результат – створення місця
для самореалізації зайнятості осіб з інвалідністю
 соціально-трудова адаптація осіб з інвалідністю;
 працевлаштовано осіб з інвалідністю;
 забезпечено харчовою продукцією підопічних Центру надання
соціальних послуг територіальної громади м. Золотоноша;
 залучено сім`ї, у яких виховуються діти з інвалідністю та особи
старше 18 років, до процесу виробництва харчової продукції, її
переробки; оволодіння новими навичками роботи.
Здешевлено вартість харчової продукції.

 соціальна адаптація осіб з інвалідністю;
 модернізовано соціальну інфраструктуру;
 подолання соціальної напруги в суспільстві;
 створено нові робочі місця.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 будівельні та монтажні роботи на території Центру надання
соціальних послуг територіальної громади м. Золотоноша;
 облаштування теплиці системою зрошення, освітлення,
обігрівом;
 організація практичних занять та майстер-класів на безоплатній
та платній основі;
 розроблення
лінійки
запланованих
для
вирощування
декоративних кущів та квітів, овочів та лікарських рослин;
 налагодження процесу виробництва та реалізації;
 реєстрація та отримання відповідних дозволів на виробництво;
 укладання договорів на поставку продукції.
10 Період реалізації проекту (з 2021 рік
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
750
750
інші джерела
12 Інша інформація щодо
Проект може бути масштабований на інші території області.
проекту (за потреби)

1

2

3

4

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Черкаський державний технологічний університет
3.45 Формування освітнього інклюзивного простору в
Черкаському державному технологічному університеті для
осіб з інвалідністю
Забезпечення дотримання прав і врахування потреб осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час
створення нових об‘єктів фізичного оточення, товарів, робіт і послуг
3.3.4. Формування інклюзивно-орієнтованого простору та рівних
можливостей

Мета: створення унікальної інклюзивної платформи для навчання,
соціалізації, інтеграції, працевлаштування осіб з інвалідністю.
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Завдання: облаштування аудиторій, гуртожитків з дотриманням
рекомендацій щодо створення доступного середовища для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Черкаська область
Особи з захворюваннями опорно-рухового апарату, слабкозорі,
нечуючі
Забезпечення
оптимальних,
комфортних
умов
навчання,
подальшого працевлаштування та соціалізації осіб з інвалідністю.
 відремонтовано та оснащено комп‘ютерний клас в Черкаському
державному технологічному університеті з врахуванням вимог ергодизайнерського безбар‘єрного середовища;
 відремонтовано та обладнано 3 кімнати в гуртожитку для
проживання осіб із захворюваннями опорно-рухового апарату;
 встановлено пандуси в 3 корпусах;
 надано освітні послуги особам з інвалідністю.
Можливість навчання та працевлаштування осіб з інвалідністю, і як
наслідок – збільшено надходження до бюджету.

Поліпшено життя осіб з інвалідністю, інтеграція їх у суспільне життя.
9
 розробка проектної документації по створенню інклюзивноорієнтованого простору рівних можливостей для осіб з
захворюваннями опорно-рухового апарату та осіб з інвалідністю, які
користуються інвалідними візками;
 ремонт та облаштування аудиторій з дотриманням рекомендацій
щодо створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення;
 ремонт та облаштування трьох кімнат в 1 гуртожитку ЧДТУ з
дотриманням
рекомендацій
щодо
створення
доступного
середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення;
 встановлення пандусів в 3 корпусах з дотриманням рекомендацій
щодо створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення;
 закупка та встановлення столів і комп`ютерів (в кількості 15
одиниць) з дотриманням рекомендацій щодо створення доступного
середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення;
 навчальні заходи для осіб з інвалідністю (тренінги, семінари,
навчальні візити тощо).
10 Період реалізації проекту (з 2021 – 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
1000
1000
1000
3000
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
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Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
9

Основні заходи проекту

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.46 Розбудова та облаштування туристичного об’єкту
„Буцький каньйон“
Сприяння розвитку
територіях

туристичної

інфраструктури

на

сільських

3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивноорієнтованої

Мета: збільшення кількості туристів у регіоні шляхом розбудови
інфраструктури на Буцькому каньйоні.
Завдання:
 збереження пам‘ятки природи – Буцького каньону;
 створення інфраструктури на Буцькому каньйоні;
 створення нових бізнесів для надання туристичних послуг;
 туристична промоція регіону;
 розвиток зеленого туризму;
 збільшення кількості туристів.
Черкаська область
Туристи та екскурсанти, підприємці, туристичні компанії, гіди, жителі
області
Захаращення території Буцького каньйону та відсутність належної
інфраструктури на туроб‘єкті.
 збережено природну унікальну пам‘ятку – Буцький каньйон;
 збудовано туристичну інфраструктуру;
 розвиток підприємництва за рахунок збільшення кількості
туристів;
 покращено транспортну інфраструктуру;
 збільшено туристичний потік на 30%.
Збільшено надходження до бюджету.

Створено нові робочі місця.
 збережено пам‘ятку природи;
 очищено берегову зону річки Гірський Тікич.
 розробка проектно-кошторисної документації;
 очищення та розширення берегової зони р. Гірський Тікич;
 розроблення туристичного маршруту по берегах р. Гірський Тікич;
 реконструкція
недобудованого
приміщення
у
Буцькій
територіальній громаді під готельно-туристичний комплекс;
 ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг по маршруту;
 розміщення на Буцькому каньйоні станції з прокату човнів,
катамаранів, байдарок, облаштування об‘єкту – будівельні та
монтажні роботи;
 облаштування території поблизу Буцького каньйону під
туристичний кемпінг, підведення необхідної інфраструктури;
 облаштування оглядових майданчиків та доріжок;
 облаштування території для проведення змагань зі скелелазіння;
 організація та проведення фестивалів;
 виготовлення сувенірної продукції;
 організація місць для відпочинку туристів: кав'ярня, кафе,
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souvenir-shop;
 розроблення
та
виготовлення
рекламно-інформаційних
матеріалів (буклетів, туристичних карт, бігбордів);
 проведення рекламної кампанії.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
4500
4500
місцевий бюджет
500
500
500
1500
інші джерела
500
500
500
1500
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

9

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.47 Формування туристичної привабливості території
замку Шувалова
Запровадження
механізму
стимулювання
реставрації
та
ревіталізації об‘єктів культурної спадщини, вивчення елементів
нематеріальної культурної спадщини як інвестиційно привабливих
ресурсів для розвитку легкої та харчової промисловості, а також
сфери гостинності
3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивноорієнтованої

Мета: збільшення кількості туристів у регіоні шляхом відновлення
замку графа Шувалова у м. Тальне.
Завдання:
 збереження замку від руйнування;
 організація відпочинку та розваг на території замку;
 створення спільноти вартових замку.
Черкаська область
Туристи та екскурсанти, підприємці, туристичні компанії, гіди, жителі
області
Руйнація замку графа Шувалова у м. Тальне.

 проведено ремонт замку, облаштовано експозиції;
 відновлено та облаштовано парк навколо замку з атракціями;
 по замку проводяться екскурсії;
 збільшено потік туристів в регіон на 40%;
 функціонують простори для відпочинку туристів.
Збільшено надходження до бюджету.

Створено нові робочі місця.
Облаштовано паркову зону.
 напрацювання стратегії розвитку замку;
 проведення публічних обговорень;
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 створення спільноти вартових замку;
 розробка проекту та проектно-кошторисної документації;
 проведення тендерних процедур для визначення виконавця
вказаних робіт;
 реконструкція, будівельні роботи;
 облаштування паркової зони навколо замку;
 облаштування експозицій замку;
 проведення фестивалю, промокампанії замку, виготовлення
сувенірної продукції;
 Організація просторів для відпочинку туристів: кав'ярня, кафе,
міні-готель, souvenir-shop;
 створення атракцій для туристів:
- майстер-класи зі стрільби з луку;
- прогулянки на конях по парку;
- стежки мисливців для дітей у парку;
- екскурсія винними погребами з дегустацією вин.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
*
*
місцевий бюджет
*
*
*
*
інші джерела
*
*
*
*
12 Інша інформація щодо
* Обсяг фінансування буде визначений після розробки проектнопроекту (за потреби)
кошторисної документації.

Подавач
1

2

3

4

5
6

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент
регіонального
розвитку Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.48 Реконструкція замку Даховського у селі Леськове
Уманського району та створення на його базі сучасного
музею військової слави та парку
Запровадження
механізму
стимулювання
реставрації
та
ревіталізації об‘єктів культурної спадщини, вивчення елементів
нематеріальної культурної спадщини як інвестиційно привабливих
ресурсів для розвитку легкої та харчової промисловості, а також
сфери гостинності
3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивноорієнтованої

Мета: збільшення кількості туристів у регіоні шляхом створення
закладу військово-музейної справи України – сучасного державного
ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська на
території палацу Даховських у с. Леськове Уманського району.
Завдання:
 збереження
архітектурно-ландшафтного
комплексу
від
руйнування;
 створення державного ландшафтно-паркового музею Історії
Українського Війська на базі території архітектурно-ландшафтного
комплексу „Садиба Даховських―.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Туристи та екскурсанти, підприємці, туристичні компанії, гіди, жителі
кінцеві бенефіціари проекту області
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7

8

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект
Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Руйнація
архітектурно-ландшафтного
комплексу
Даховських― в с. Леськове Уманського району.

„Садиба

 проведено ремонт пам‘ятки та облаштовано експозиції музею
Історії Українського Війська;
 проведення екскурсій по музею;
 збільшено потік туристів в регіон на 20%;
 популяризація військової історії України та престижу Збройних
сил України.
Збільшено надходження до бюджету.

Створено нові робочі місця.
Облаштовано паркову зону.
9
 створення та реєстрація державного ландшафтно-паркового
музею Історії Українського війська Збройних сил України;
 передача Міністерством оборони України 41 будівлі комплексу
„Садиба Даховських― в оперативне управління державного
ландшафтно-паркового музею Історії Українського війська Збройних
сил України;
 розробка та затвердження Міністерством оборони України
концепції державного ландшафтно-паркового музею Історії
Українського війська Збройних сил України;
 розробка проекту та проектно-кошторисної документації;
 проведення тендерних процедур для визначення виконавця
вказаних робіт;
 реконструкція, будівельні роботи на території архітектурноландшафтного комплексу;
 облаштування експозицій музею Історії Українського Війська
у 4 будівлях;
 просторово-функціональне зонування та розміщення заповідної,
експозиційної, рекреаційної зон в парковій частині архітектурноландшафтного комплексу;
 організація просторів для відпочинку туристів в рекреаційній зоні:
кав'ярні, кафе, музейні крамниці тощо;
 проведення фестивалю, промокампанії музею, виготовлення
сувенірної продукції.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
*
*
місцевий бюджет
*
*
*
*
інші джерела
*
*
*
*
12 Інша інформація щодо
* Обсяг фінансування буде визначений після розробки проектнопроекту (за потреби)
кошторисної документації.

Подавач
1

2

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.49 Будівництво музею археологічних культур Черкащини в
селі Піківець Уманського району
Сприяння

розвитку
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3

4

5

стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

територіях

3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивноорієнтованої

Мета: розвиток історичного та культурно-пізнавального туризму в
Уманському районі.
Завдання: створення на території с. Піківець Уманського району
музею археологічних культур Черкащини.
Черкаська область, зокрема Уманський район та с. Піківець

Туристи, які відвідуватимуть музей, мешканці громади с. Піківець та
сусідніх територій, туристичний бізнес
7
Недостатнє використання потенціалу історико-культурної спадщини
Уманського
району;
недостатній
розвиток
туристичної
інфраструктури, неширокий асортимент послуг, пропонованих
суб‘єктами туристичної діяльності Уманського району (переважно
це лише екскурсії в парк „Софіївка― та до „Єврейського кварталу―).
8 Очікувані результати від
 добудовано приміщення музею, оновлено інженерні мережі;
реалізації проекту
 здійснено благоустрій території навколо музею;
 розроблено дорожню карту залучення інвестицій для
забезпечення створення експозиції музею.
економічна та/або
Додаткові надходження до бюджету (від туристичного збору,
бюджетна ефективність
підприємницької діяльності, плати за відвідування музею, надання
реалізації проекту
екскурсійних послуг тощо).
соціальний вплив
 створено нові робочі місця;
 створено нове місце для культурного дозвілля.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 добудова приміщення музею, оновлення інженерних мереж;
 благоустрій території навколо музею;
 розроблення дорожньої карти залучення інвестицій для
забезпечення створення експозиції музею.
10 Період реалізації проекту (з 2021 – 2022 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
12000
12000
24000
місцевий бюджет
1000
1000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
6

1

2

3

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання

Тальнівська територіальна громада
3.50 Створення туристичного маршруту „Шлях до Синьої
Води“ від витоку річки Гірський Тікич до гирла річки Синюха
Сприяння розвитку
територіях

туристичної

інфраструктури

на

сільських

3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно171
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4

регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

орієнтованої

Мета: створення туристичного маршруту „Шлях до Синьої Води― від
витоку річки Гірський Тікич, що пролягає від с. Фронтівка Вінницької
області через Уманський та Звенигородський райони (с. Криві
Коліна) до гирла річки Синюха у м. Первомайськ Миколаївської
області.
Завдання: створення належної інфраструктури для забезпечення
туристичного маршруту від витоку річки Гірський Тікич до гирла
річки Синюха, включаючи веломаршрут.
Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська та Вінницька області

Територія, на яку проект
матиме вплив
6 Цільові групи проекту та
Туристи маршруту, жителі населених пунктів, через які пролягають
кінцеві бенефіціари проекту річки Гірський Тікич та Синюха.
Кінцевим бенефіціаром є підприємці та жителі населених пунктів
вздовж туристичного маршруту.
7 Опис проблеми, на
Територія вздовж річок Гірський Тікич та Синюха має туристичний
вирішення якої
потенціал, який наразі недостатньо незадіяний. В рамках даного
спрямований проект
проекту планується створення туристичного маршруту від витоку
р. Гірський Тікич до гирла р. Синюха з відвідуванням визначних
туристичних локацій. (Буцький каньон, парк Тальнівський,
мисливський замок графа Шувалова, млин в с. Довгеньке, місце
битви між литовсько-руським та монголо-татарським військами
1362 року на Синіх Водах); в кінці маршруту – Мигійські пороги біля
м. Первомайськ Миколаївської області.
8 Очікувані результати від
 збільшено туристичну привабливість населених пунктів вздовж
реалізації проекту
туристичного маршруту;
 розвиток мікропідприємництва за рахунок зростання надходжень;
 підвищення рівня інфраструктури, включаючи інклюзивноорієнтовану.
економічна та/або
Збільшено надходження до бюджетів громад у зв‘язку з розвитком
бюджетна ефективність
туризму та збільшенням притоку зовнішніх коштів.
реалізації проекту
соціальний вплив
Підвищено обізнаність населення щодо історичного маршруту
вздовж річок Гірський Тікич та Синюха, розвиток туристичної галузі.
екологічний вплив
Підтримання у належному стані русла та прибережної зони річки
Гірський Тікич.
9 Основні заходи проекту
 формування міжобласної спільної групи;
 розроблення проектно-кошторисної документації;
 розчищення русла річки, де це є необхідним;
 ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ вздовж туристичного
маршруту;
 створення місць відпочинку на туристичному маршруті;
 ремонт автомобільних доріг вздовж річок Гірський Тікич та
Синюха;
 створення вело- та водних маршрутів;
 забезпечення належної розмітки дороги, де проходять
веломаршрути;
 забезпечення водної інфраструктури (зупинки для індивідуальних
плавзасобів, елінги для них і т.д.);
 формування та виготовлення сувенірної продукції;
 проведення інформаційної кампанії.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
5
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грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

1

2

3

4

5
6
7

8

Подавач
Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

9

екологічний вплив
Основні заходи проекту

20000
2000
200

20000
2000
200

20000
2000
200

60000
6000
600

-

Чигиринська територіальна громада
3.51 Створення Всеукраїнського центру
реабілітаційно-соціального туризму
Сприяння розвитку
територіях

туристичної

інфраструктури

інклюзивного

на

сільських

3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивноорієнтованої

Мета: створення умов для надання послуг комплексної реабілітації
та професійної орієнтації інвалідів, ветеранів війни, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Завдання: створення Всеукраїнського центру інклюзивного
реабілітаційно-соціального туризму в Чигиринській територіальній
громаді
Черкаська область, Україна
Інваліди, ветерани війни, громадяни, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Проект спрямовано на мобілізацію наявного природного та
історико-культурного потенціалу регіону для застосування в роботі
по психологічній реабілітації та соціальній адаптації інвалідів,
ветеранів
війни,
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи. На території села Стецівка є вільна
земельна ділянка, яка за місцем розташування, рельєфом
місцевості та природними особливостями є придатною для
розташування Центру.
 побудовано Центр інклюзивного реабілітаційно-соціального
туризму;
 отримали реабілітацію близько 10000 осіб на рік;
 створено близько 100 робочих місць.
Збільшено доходи місцевих бюджетів за рахунок розвитку занятості
населення.
 створено умови для надання послуг комплексної реабілітації та
професійної орієнтації інвалідів, ветеранів війни, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 забезпечено самозайнятість, створено нові робочі місця;
 розробка концепції створення комунального підприємства
„Всеукраїнський центр інклюзивного реабілітаційно-соціального
туризму―;
 відведення земельної ділянки;
 розробка проектно-кошторисної документації;
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 проведення будівельних робіт;
 комплектація закладу технологічним обладнанням;
 навчання спеціалістів (психологи, медичні працівники, фахівці з
трудової профорієнтації тощо);
 отримання відповідних дозвільних документів;
 проведення інформаційної кампанії.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
10000
25000
40000
75000
місцевий бюджет
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

8

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

Департамент
регіонального
розвитку
Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.52 Створення центрів надання адміністративних послуг
при органах місцевого самоврядування
Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних
послуг і надання відповідної підтримки органам місцевого
самоврядування для створення таких центрів, їх утримання,
надання якісних послуг
3.3.6. Вдосконалення мережі центрів надання адміністративних
послуг при органах місцевого самоврядування

Мета: створення зручних та доступних умов мешканцям громад при
отриманні адміністративних послуг шляхом створення центрів
надання адміністративних послуг (ЦНАП) при органах місцевого
самоврядування.
Завдання:
 розширення мережі ЦНАП;
 покращення якості надання адміністративних послуг.
Черкаська область
Населення Черкаської області
В рамках реформи децентралізації, наближення адміністративних
послуг до громадян, їх доступність та висока якість – одна з
ключових функцій органів місцевого самоврядування. Розбудова
мережі центрів надання адміністративних послуг є одним з
пріоритетних завдань в контексті поліпшення доступності та якості
послуг для мешканців громад.
Через мережу ЦНАП громадяни зможуть отримувати послуги
державної реєстрації нерухомості, бізнесу, послуги соціального
характеру, земельні послуги на місцях.
 розширено мережу центрів надання адміністративних послуг;
 зменшено часові та транспортні витрати населення при
отриманні адміністративних послуг;
 мінімізовано корупційні ризики під час надання адміністративних
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економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

послуг;
 покращено якість надання адміністративних послуг на місцях.
Економія коштів отримувачів послуг завдяки можливості
отримувати послуги на місцях.

 покращено якість надання адміністративних послуг;
 збільшено кількість населення, що задоволене якістю надання
адміністративних послуг.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 здійснення ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях центрів
надання адміністративних послуг;
 затвердження
нормативно-розпорядчих
документів,
які
регламентують діяльність центрів надання адміністративних послуг;
 організація та проведення навчання для представників органів
місцевого самоврядування щодо створення та функціонування
центрів надання адміністративних послуг.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
*
*
*
*
місцевий бюджет
12000
7200
1800
21000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
* Обсяг фінансування з державного бюджету буде визначений
проекту (за потреби)
відповідно до затверджених бюджетних видатків на конкретний
бюджетний період.

Подавач
1

2

3

4

5
6
7

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент
будівництва
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
3.53
Оновлення
(коригування)
топографічної
основи
території Черкаської області
Створення взаємопов‘язаної системи планування просторового
розвитку держави на основі оновленої Генеральної схеми
планування території України та містобудівної документації
регіонального і місцевого рівня
3.4.1. Впровадження сучасних стандартів управління розвитком
територій громад

Мета: виготовлення актуалізованої картографічної основи на
електронних та паперових носіях в цифровій формі як наборів
профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі
координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування
об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного
кадастру та розробки (оновлення) містобудівної документації.
Завдання: виготовлення актуалізованої тоопооснови території
Черкаської області.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Населення Черкаської області
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
Проект дасть можливість забезпечити органи управління, проектні
вирішення якої
установи, зацікавлені організації, юридичні та фізичні особи
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спрямований проект

актуальною і об'єктивною геопросторовою інформацією про дійсний
стан і статус об‘єктів землекористування та нерухомості, зміни їх
характеристик,
функціонального
використання,
результатів
економічної оцінки, метричні дані тощо. Оновлення містобудівної
документації допоможе потенційним інвесторам краще розуміти
бізнес-можливості територій.
8 Очікувані результати від
 актуалізовано картографічну основу на електронних та
реалізації проекту
паперових носіях в цифровій формі;
 створено умови для оновлення (коригування) містобудівної
документації та ведення містобудівного кадастру різних рівнів.
економічна та/або
Територіальні громади зможуть повноцінно розпоряджатися
бюджетна ефективність
землями комунальної власності та надавати їх у власність чи
реалізації проекту
користування фізичним та юридичним особам для містобудівних
потреб.
соціальний вплив
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 виконання аерофотозйомки;
 виготовлення ортофтопланів з подальшим дешифруванням;
 виготовлення актуалізованої тоопооснови.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
5000
10000
20000
35000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

5
6

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент
будівництва
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
3.54 Створення та функціонування містобудівного кадастру

Створення взаємопов‘язаної системи планування просторового
розвитку держави на основі оновленої Генеральної схеми
планування території України та містобудівної документації
регіонального і місцевого рівня
3.4.1. Впровадження сучасних стандартів управління розвитком
територій громад

Мета: прийняття принципових рішень щодо планування, забудови
та іншого використання територій області, особливо найбільш
інвестиційно привабливих, з метою створення повноцінного
життєвого середовища.
Завдання: забезпечення додержання державних соціальних
стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом
розвитку
виробничої,
соціальної,
інженерно-транспортної
інфраструктури населених пунктів області.
Черкаська область

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
Населення Черкаської області
кінцеві бенефіціари проекту
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Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного
кадастру для забезпечення органів управління, проектних установ,
зацікавлених організацій, юридичних та фізичних осіб актуальною і
об'єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус
об‘єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик,
функціонального використання, результатів економічної оцінки,
метричних даних тощо. Оновлення містобудівної документації
допоможе потенційним інвесторам краще розуміти бізнес
можливості територій.
8 Очікувані результати від
 споживачами отримано широке коло геоінформаційних сервісів і
реалізації проекту
послуг;
 забезпечено можливість отримання інформації у текстовому і
графічному вигляді на паперових та електронних носіях, а також
шляхом регламентованого доступу через мережу Інтернет.
економічна та/або
 створено нормативно-правове поле діяльності;
бюджетна ефективність
 запобігання протиправним діям та уникнення інших помилок у
реалізації проекту
сфері містобудування;
 забезпечено
захист
інвестиційної
діяльності
у
сфері
містобудування та створено відповідні умови для її реалізації;
 надана суб'єктам містобудування, населенню міст достовірна
прозора містобудівна інформація.
соціальний вплив
 забезпечено можливість користування даними містобудівного
кадастру;
 забезпечено можливість перегляду етапів будівництва об‘єктів.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
Створення і повноцінне функціонування служб містобудівного
кадастру на регіональному та місцевому рівнях.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
1000
1000
1000
3000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)
7

Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент
регіонального
розвитку Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.55 Цифрові інструменти народовладдя в територіальних
громадах Черкаської області
Цифрова трансформація регіонів

3.4.2. Впровадження електронних інструментів відкритості влади та
прозорості використання ресурсів громад

Мета: сприяння участі населення в прийнятті важливих
управлінських рішень в територіальних громадах.
Завдання: створення умов впливу населення на важливі аспекти
функціонування територіальних громад.
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив
екологічний вплив
Основні заходи проекту

Черкаська область
Населення Черкаської області
В попередні роки в силу ряду причин, а саме недостатнього
механізму впливу населення на прийняття важливих управлінських
рішень в територіальних громадах, недостатньої розвинутості
сучасних цифрових комунікаційних систем люди не мали
можливості впливати на важливі процеси в діяльності
територіальних громад. Внаслідок цього мав місце низький рівень
довіри до влади, зокрема до органів місцевого самоврядування.
 проведено роз‘яснювальну роботу щодо електронних петицій,
бюджетів участі та інше;
 запроваджено
в
органах
місцевого
самоврядування
функціонування електронних петицій, бюджетів участі та інше;
 піднято рівень довіри населення до органів місцевого
самоврядування.
Збільшено кількість реалізованих проектів через механізм бюджетів
участі.

Підвищено довіру населення до органів місцевого самоврядування.
Реалізовані екологічні проекти через бюджети участі.
9
 проведення роз‘яснювальних та навчальних заходів в
територіальних громадах області;
 запровадження електронних петицій в органах місцевого
самоврядування;
 впровадження
бюджетів
участі
в
органах
місцевого
самоврядування;
 впровадження в територіальних громадах інших цифрових
інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
1000
1000
1000
3000
інші джерела
12 Інша інформація щодо
проекту (за потреби)

Подавач
1

2

3

4

Назва проекту
регіонального розвитку
(далі - проект)
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку, якому відповідає
проект
Номер і назва завдання
регіональної стратегії
розвитку, якому відповідає
проект
Мета та завдання проекту

Департамент
регіонального
розвитку Черкаської
обласної
державної адміністрації
3.56 Переведення надання послуг в електронний вигляд

Забезпечення переведення пріоритетних публічних послуг, у тому
числі відкритих даних та інструментів електронної демократії, в
електронну форму
3.4.3. Впровадження цифрових технологій

Мета: налагодження процесу отримання адміністративних послуг
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5
6
7

8

Територія, на яку проект
матиме вплив
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту
Опис проблеми, на
вирішення якої
спрямований проект

Очікувані результати від
реалізації проекту

економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
соціальний вплив

органів місцевого самоврядування для населення та бізнесу в
електронному вигляді.
Завдання:
 організація електронного документообігу у суб‘єктів надання
адміністративних послуг;
 організація системи надання адміністративних послуг в
електронному вигляді.
Черкаська область
Населення Черкаської області
З метою спрощення надання адміністративних послуг громадянам
та бізнесу області необхідним є переведення надання цих послуг в
електронний вигляд.
На сьогодні лише у частини суб‘єктів надання адміністративних
послуг запроваджено електронний документообіг, а також у
багатьох відсутня комплексна система захисту інформації (КЗСІ).
Крім того, в регіоні створено Єдиний регіональний Портал
адміністративних послуг Черкаської області (admin-portal.ck.gov.ua),
де розміщена інформація про 547 адміністративних послуг, з яких
133 послуги надаються в електронному вигляді, через посилання
на інформаційні ресурси міністерств.
 впроваджено електронний документообіг в органах місцевого
самоврядування;
 забезпечено можливість надання суб'єктам звернення в
захищеному середовищі адміністративні послуги в електронному
вигляді.
Економія коштів отримувачів послуг завдяки можливості
отримувати послуги онлайн.

 покращено якість надання адміністративних послуг;
 збільшено кількість населення, що задоволене якістю надання
адміністративних послуг.
екологічний вплив
9 Основні заходи проекту
 здійснення аналізу суб'єктами надання адміністративних послуг
можливості надавати послуги в електронному вигляді;
 внесення змін у нормативно-правові акти щодо можливості
надання адміністративних послуг в електронному вигляді;
 підключення всіх органів влади та суб'єктів надання
адміністративних послуг області до системи електронного
документообігу;
 встановлення комплексної системи захисту інформації;
 надання
послуг
органів
місцевого
самоврядування
в
електронному вигляді, в тому числі через Портал адміністративних
послуг Черкаської області.
10 Період реалізації проекту (з 2021 - 2023 роки
(рік) до (рік))
11 Орієнтовний обсяг
2021
2022
2023
Усього
фінансування проекту, тис.
грн:
державний бюджет
місцевий бюджет
*
*
*
*
інші джерела
12 Інша інформація щодо
* Обсяг фінансування буде визначений відповідно до потреби на
проекту (за потреби)
здійснення заходів щодо переведення надання послуг в
електронний вигляд.
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