ЗВІТ
про виконання заходів
Програми економічного і соціального
розвитку Чернігівської області
за підсумками І півріччя 2017 року
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3. Забезпечення макроекономічної стабільності та підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
3.1. Податково-бюджетна політика
Завдання 1. Підвищення ефективності адміністрування податків, посилення фінансової дисципліни
1.
Забезпечення
контролю
за Протягом січня-червня 2017 року до Зведеного бюджету зібрано 3413,1 млн грн податків та зборів,
надходженнями до бюджету податків і які контролюються Головним управлінням Державної фіскальної служби в області, що на 30,8%
зборів відповідно до макроекономічних або на 804,1 млн грн більше ніж за січень-червень 2016 року, в тому числі до Державного бюджету
показників розвитку по основних галузях – 1597,6 млн грн, до місцевих бюджетів – 1815,4 млн.гривень.
економіки.
2.
Організація роботи по залученню до Протягом І півріччя 2017 року Головним управлінням Державної фіскальної служби в області
бюджету додаткових коштів за рахунок проведено 337 перевірок суб’єктів господарювання, в т.ч. 226 перевірки фізичних осіб відпрацювання
тіньового
сектору підприємців та 111 юридичних осіб, за результатами яких донараховано 9,6 млн. грн, до бюджету
економіки.
надійшло 1,2 млн. гривень.
Проводяться заходи по запобіганню використання неоформленої найманої праці, за результатами
яких трудові відносини оформили 1005 найманих працівників, до державної реєстрації залучено
497 громадян. Додатково до місцевого бюджету додатково надійшло 0,9 млн. грн податків.
Проведеними документальними перевірками до зведеного бюджету донараховано 44,1 млн. грн,
надійшло до бюджету 23,3 млн. гривень.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 47 кримінальних
правопорушень, забезпечено відшкодування збитків по кримінальним провадженням у сумі
10,6 млн. гривень.
3.
Реалізація
комплексу
заходів, Станом на 01 липня 2017 року податковий борг до Зведеного бюджету склав 1871,7 млн. грн, що на
спрямованих на погашення податкового 106,7 млн грн більше показника на початок року.
боргу.
Основною причиною зростання рівня боргу є збільшення на 98,5 млн. грн податкового боргу по
ПАТ «Укрнафта» та пов’язаних з ним підприємств, а також несвоєчасною сплатою податкових
зобов’язань платниками.
У I півріччі 2017 року погашено податкового боргу на 101,7 млн. грн, з них до державного бюджету
надійшло 35,4 млн грн, списано як безнадійний 66,3 млн.грн.
За січень-червень 2017 року в результаті вжитих до боржників заходів стягнуто з банківських
рахунків 1,8 млн грн, за рахунок реалізації описаного майна надійшло 7,4 тис. гривень. В податкову
заставу у поточному році описано майно боржників на суму 7,0 млн гривень.
Завдання 2. Забезпечення збалансованості місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів
4.
Забезпечення прогнозування надходжень Дохідна частина бюджету області на 2017 рік була розроблена на основі прогнозних
місцевих бюджетів на основі реальних макропоказників економічного і соціального розвитку регіону, вимог Бюджетного та Податкового
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прогнозних макропоказників економічного
і
соціального
розвитку
області,
фактичного рівня відповідних надходжень
у минулому та поточному роках.
Забезпечення
першочергового
направлення коштів на фінансування
оплати праці та інших захищених статей
видатків при збалансованому підході до
фінансування інших видатків.

кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» і динаміки
надходження податків, зборів та інших платежів у минулі роки.
До місцевих бюджетів області за січень-червень 2017 року надійшло 2260,1 млн. грн власних
надходжень, що на 41,5% більше у порівнянні з відповідним періодом 2016 року.
Протягом січня-червня 2017 року освітня, медична субвенції та додаткова дотація для бюджетів
міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад передбачено менше
фактичних видатків із заробітної плати та енергоносіїв загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладів та медичних установ на 254,1 млн. грн або на 15,9%.
Питома вага зазначених видатків у бюджетах міст обласного значення, районів та об’єднаних
територіальних громад області складала 76,2% від їх загальної суми. Кредиторська заборгованість
із виплати заробітної плати станом на 01.07.2017 складала 160,9 млн. грн, у тому числі за
термінами виплати, що пройшли – 8,1 млн гривень.
З метою вирішення питання дефіциту коштів у місцевих бюджетах проводиться постійна робота
щодо оптимізації мережі та штатів бюджетних установ і приведення до реальних можливостей
фінансування. Зменшується кількість установ та штатних посад, які не завантажені або працюють
неефективно.

Приведення мережі бюджетних установ,
які утримуються за рахунок коштів
місцевих
бюджетів,
до
реальних
можливостей
їх
фінансового
забезпечення.
Завдання 3. Підвищення ефективності проведення публічних закупівель
6.

7.

8.

Проведення семінарів-навчань з питань У січні-червні 2017 року проведено семінари-навчання з питань: «Особливості організації та
здійснення публічних закупівель.
проведення публічних закупівель»; «Публічні закупівлі: від теорії до практики»; «Нормативноправова база щодо державних закупівель в Україні та її сучасний стан. Організація та здійснення
закупівель».
Моніторинг проведених розпорядниками Розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 липня 2016 року № 408 розпорядникам
бюджетних коштів області публічних бюджетних коштів області рекомендовано проводити допорогові закупівлі з використанням
закупівель.
електронної системи публічних закупівель ProZorro.
Протягом січня-липня 2017 року розпорядниками бюджетних коштів, підпорядкованими
райдержадміністраціям, проведено 2896 електронних торгів, з них 1529 – успішно завершено. Сума
коштів за договорами, укладеними за результатами торгів у системі ProZorro, становить 39,3 млн.
гривень. Питома вага коштів, використаних через систему ProZorro, складає 55,1 %.
3.2. Розвиток підприємництва та удосконалення системи надання адміністративних послуг

Завдання 1. Сприяння впорядкуванню нормативного регулювання та усунення перешкод для розвитку підприємництва
1. Моніторинги
реалізації
державної Вся інформація щодо реалізації регуляторної політики в області оприлюднюється на офіційному
регуляторної політики в області, в тому веб-сайті облдержадміністрації (http://cg.gov.ua) в рубриці “Регуляторна діяльність”. Для
числі
застосування
Тесту
малого забезпечення систематизації регуляторних актів на веб-сайті розміщено та постійно оновлюється
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підприємництва (М-Тест).

“Реєстр чинних регуляторних актів Чернігівської обласної державної адміністрації”, який станом
на 1 липня 2017 року налічує 79 регуляторних актів. Також ведеться відповідний зведений реєстр
чинних регуляторних актів райдержадміністрацій, міських рад та їх виконкомів.
Протягом І півріччя 2017 року здійснено заходи з відстеження результативності дії регуляторних
актів та підготовлено відповідні звіти стосовно 18 регуляторних актів.
Для забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у сферах економіки
здійснювались заходи щодо:
- недопущення запровадження нових регулювань, які не відповідають принципам державної
регуляторної політики;
- відповідності аналізу регуляторного впливу, що готується до кожного проекту регуляторного
акта, враховуючи впровадження змін до Постанови КМУ від 11 березня 2004 р. № 308 «Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного
акту» (М-тест).
2. Проведення
публічних
обговорень З метою забезпечення принципу прозорості та врахування громадської думки щодо процесу
проектів регуляторних актів, їх розгляд на розробки нових проектів регуляторних актів, уважно опрацьовувалися пропозиції до проектів
засіданнях
консультативно-дорадчих регуляторних актів, які надходили від суб’єктів господарювання та їх об’єднань, розглядались
органів
при
облдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
райдержадміністраціях,
виконкомах Систематично проводяться громадські обговорення на засіданнях обласної координаційної ради з
міських рад обласного значення.
питань розвитку підприємництва щодо вирішення актуальних питань, які впливають на розвиток
підприємництва регіону.
3. Забезпечення постійного дієвого діалогу Запроваджено постійний діалог між владою та бізнес-колами шляхом постійних зустрічей з
між органами влади і бізнес-середовищем представниками громадських об’єднань підприємців області, де обговорюються актуальні
та консолідація зусиль з пошуку шляхів проблеми, з якими стикаються підприємці під час здійснення своєї діяльності, заходи щодо
вирішення проблемних питань, які створення умов для поліпшення підприємницького клімату, проекти регуляторних актів.
впливають на розвиток підприємництва .
Дотримання практики проведення зустрічей та «круглих столів» дозволяє розробникам проектів
регуляторних актів досліджувати та враховувати слушні зауваження суб’єктів господарювання, на
яких безпосередньо поширюватиметься дія регуляторного акта.
Завдання 2. Поліпшення організаційних засад та якості надання адміністративних послуг
4.

Моніторинг роботи центрів надання
адміністративних послуг, підвищення
рівня
інформаційно-консультаційного
забезпечення їх діяльності.

В області створено та забезпечено функціонування мережі центрів надання адміністративних
послуг в районах та містах обласного значення: регіональний Центр у м. Чернігові; міськрайонний
Центр у м. Прилуки, який охоплює послуги міста та Прилуцького району; міськрайонний Центр у
м. Новгород-Сіверський, який охоплює послуги міста та Новгород-Сіверського району; міський
Центр у м. Ніжині, а також 20 районних Центрів.
Центри надання адміністративних послуг додатково створили 3 об’єднані територіальні громади –
Парафіївська, Кіптівська та Остерська.
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Протягом I півріччя цього року надано понад 205 тис. надання адміністративних послуг, що
майже в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
5.
Подальше
вдосконалення
порядку Протягом І півріччя 2017 року продовжувалась робота щодо реформування системи надання
надання адміністративних послуг та адміністративних послуг.
упровадження електронних інформа- Фактично розпочали свою діяльність 75 державних реєстраторів, які призначені на посади,
ційних технологій під час їх надання.
підключені до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також
отримали ідентифікатори доступу к цим реєстрам.
Крім того, з метою належного та своєчасного отримання відомостей з Єдиних та Державних
реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, вжито заходів щодо забезпечення
доступу до Єдиних та Державних реєстрів та отримання відомостей в електронній формі через
офіційні веб-сайти розпорядника реєстрів, необхідних для належної реалізації наданих законом
повноважень адміністраторам центрів надання адміністративних послуг.
Завдання 3. Спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого та середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів
У І півріччі 2017 року було здійснено фінансування на суму 1 млн. гривень 2-х інвестиційних
проектів («Розширення асортименту надання платних послуг за рахунок придбання транспортних
засобів» ПрАТ «АТП 2550» м.Чернігів, та «Розвиток ресторанного бізнесу в м. Чернігів»,
ФОП Голубова О.М.).
Для підвищення обізнаності суб’єктів господарювання щодо умов, форм та пріоритетних
напрямків надання фінансової підтримки, а також базових критеріїв відбору, яким повинні
відповідати підприємницькі проекти, постійно оприлюднюється інформація на офіційних сайтах
облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.
Механізм фінансової підтримки у формі часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами,
залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва у банківських установах для реалізації
інвестиційних проектів, реалізується на підставі відповідного Положення.
Завдання 4. Удосконалення ресурсно-інформаційної підтримки та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
7.
Інформаційно-консультаційна допомога На сайті обласної державної адміністрації розміщена та постійно оновлюється інформація щодо
суб’єктам підприємницької діяльності, бази даних потенційних об’єктів оренди та приватизації державної власності. Також суб’єкти
організація професійної підготовки і підприємництва інформуються про об’єкти оренди та приватизації за зверненнями.
підвищення кваліфікації підприємців.
Протягом І півріччя 2017 року в рамках виконання заходів обласної Програми розвитку малого і
середнього підприємництва на 2017-2020 роки, реалізовувались заходи щодо підтримки
молодіжних підприємницьких ініціатив, професійної діяльності жінок-підприємниць, залучення до
підприємництва жителів сільської місцевості.
Проходили Дні юридичної допомоги для суб’єктів підприємництва та осіб, що бажають розпочати
власну справу на теми: «Бізнес-планування – основа розвитку підприємництва. Фінансовокредитна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва. Джерела фінансування
6.

Фінансова підтримка у формі:
фінансового
кредиту
найбільш
ефективних
інвестиційних
проектів
суб’єктів підприємництва з пріоритетних
видів діяльності;
- часткової компенсації відсоткових
ставок
за
кредитами,
залученими
суб’єктами
малого
і
середнього
підприємництва у банківських установах.
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Вдосконалення
роботи
елементів
інфраструктури підтримки бізнесу, в тому
числі залучення наукового потенціалу для
аналітичного,
інформаційного
та
організаційного
сприяння
розвитку
підприємництва.

Cтан виконання
власного бізнесу», «Основи складання маркетингового плану. Роль маркетингової стратегії в
сучасному підприємництві», «Особливості ведення підприємницької діяльності у сфері «зеленого»,
«сільського», «агро» та «екотуризму».
Проводились спільні семінари з наступних тем: «Особливості ведення підприємницької діяльності
у сільській місцевості» (смт Куликівка), «Ефективні форми організації і ведення підприємницької
діяльності» (м. Варва, м. Прилуки), «Організація власної справи та ефективні форми ведення
підприємницької діяльності в умовах сільської місцевості» (м. Новгород-Сіверський), «Практичні
питання розвитку сільського туризму в Чернігівській області» (с. Андріївка) та практичні семінари
для молоді у м. Чернігів, м. Семенівка і м. Сновськ тощо.
З 20 лютого по 24 березня та з 22 по 26 травня 2017 року в м. Чернігів проводилася «Молодіжна
школа бізнесу».
Для сприяння розвитку мережі інфраструктури підтримки підприємництва передбачені системні
заходи щодо упорядкування діяльності існуючих об’єктів інфраструктури та координації процесів
створення і розвитку нових установ, налагодження взаємодії елементів інфраструктури підтримки
малого і середнього підприємництва, інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам
підприємницької діяльності.
Інформація про елементи інфраструктури підтримки підприємництва постійно оновлюється на
сайтах облдержадміністрації та Департаменту економічного розміру облдержадміністрації.
У травні 2017 року зареєстровано Агенцію регіонального розвитку Чернігівської області.
Підготовлено всі її установчі документи, підібрано штат працівників.
3.3. Інвестиційна діяльність

Завдання 1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища та позитивного іміджу області
1.
Проведення
інвестиційних
форумів, З початку 2017 року проведено ряд публічних заходів з метою активізації інвестиційної діяльності,
«круглих столів», інших публічних зокрема: ІІ Форум експортерів Чернігівщини «Професійні контакти для збільшення експорту»
заходів з метою активізації інвестиційної (12.05.2017), який зібрав разом компанії-експортери для обговорення питань комплексного пошуку
діяльності. Презентація інвестиційного ефективних шляхів виходу компаній на міжнародні ринки, 2-денний семінар «Кластер як
потенціалу області, окремих районів та структурний елемент сучасної економіки» (20-21.06.2017) тощо.
міст, інвестиційно привабливих об’єктів Було підписано два трьохсторонні меморандуми про співробітництво:
за участю потенційних інвесторів.
 між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Чернігівською регіональною торговопромисловою палатою та Національною агропромисловою групою Agricom Group з метою
реалізації проекту «Будівництво заводу по виробництву зернових пластівців», що впроваджується
ТОВ «Добродія Фудз» у смт М.- Коцюбинське Чернігівського району (12.05.2017).
 між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Чернігівською міською радою та
Компанією NAFFCO з метою реалізації інвестиційного проекту зі створення заводу з виробництва
протипожежного устаткування на території Чернігівської області. (08.06.2017).
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З метою представлення інвестиційного потенціалу області та налагодження міжнародного
співробітництва з початку року були проведені зустрічі керівництва області:
- з делегацією Республіки Польща у рамках реалізації Проекту «Зростання інвестиційної
привабливості та конкурентоздатності регіонів України», під час якої сторони обговорили питання
політики регіонального розвитку, підтримки малого і середнього підприємництва (15.02.2017);
- з Надзвичайним і Повноваженим Послом Республіки Білорусь в Україні під час зустрічі
розглянуто питання поглиблення економічного співробітництва, участь у спільних проектах,
співпраця у гуманітарній сфері (27.02.2017);
- з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні обговорено напрямки
розвитку двостороннього співробітництва (29.03.2017);
- з делегацією Угорщини було представлено економічний та туристичний потенціал області та
обговорено можливі напрями розвитку співробітництва у зазначених сферах (26.04.2017).
2.
Наповнення та оновлення інтернет- З метою популяризації інвестиційних можливостей та формування позитивного іміджу активно
ресурів для формування позитивного використовуються інтернет-ресурси. Зокрема, інформація щодо інвестиційного потенціалу області
іміджу
області,
просування
її постійно розміщувалась та оновлювалась на офіційних web-сайтах облдержадміністрації
економічного потенціалу.
(www.cg.gov.ua) та Департаменту економічного розвитку (economy.cg.gov.ua).
З метою пропагування інформації, яка може бути корисною для інвесторів, в соціальній мережі
Facebook створена сторінка «Чернігівщина інвестиційна», де оновлюються матеріали щодо
інвестиційного потенціалу Чернігівщини, розміщується інформація щодо актуальних грантових
програм та конкурсів, щодо останніх новин та змін законодавства у сфері інвестиційної діяльності
тощо.
Завдання 2. Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій
3.
Проведення навчальних семінарів та Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
тренінгів
з
актуальних
питань влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
інвестиційного розвитку.
проводився цикл семінарів з актуальних питань інвестиційної діяльності, в яких прийняли участь
765 осіб – 207 державних службовців, 558 посадових осіб місцевого самоврядування.
4.
Виявлення проблемних питань, що З метою виявлення та вирішення проблемних питань, що виникають у інвесторів під час їх
виникають
під
час
впровадження діяльності на території області, створений постійно діючий консультативно-дорадчий орган при
інвестиційних проектів та напрацювання облдержадміністрації - Рада іноземних інвесторів у Чернігівській області.
шляхів їх вирішення.
5.
Впровадження та поширення механізмів Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами
державно-приватного партнерства.
міських рад та райдержадміністраціями актуалізовано перелік проектів, що реалізуються на умовах
державно-приватного партнерства та щодо яких може бути застосований механізм ДПП. Наразі
ведеться робота щодо пошуку приватних партнерів для реалізації проектів в рамках ДПП, у тому
числі за сприяння програм міжнародних організацій, що діють на території України.
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Проведення організаційно-розпорядчих Здійснені організаційні заходи з проведення установчих зборів. З травня 2017 року Агенція
заходів
щодо
створення
Агенції регіонального розвитку Чернігівської області зареєстрована. Код ЄДРПОУ – 41312044.
регіонального розвитку Чернігівської Призначено директора Агенції регіонального розвитку Чернігівської області (Протокол №2
області та сприяння її функціонуванню.
зборів Наглядової ради Агенції регіонального розвитку Чернігівської області від 15.05.2017р).
Завдання 3. Підвищення ефективності залучення програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (МТД)
7.
Забезпечення
інформування
органів З метою пошуку потенційних інвесторів, залучення міжнародної технічної допомоги підготовлено
місцевого самоврядування, громадськості перелік кредитних, грантових програм та програм міжнародної технічної допомоги, який
про можливу участь у грантових розміщено на сайті Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. Постійно
програмах
(проектах)
міжнародної висвітлюються новини щодо оголошених конкурсів та можливих грантів; актуальна інформація
технічної допомоги, проведення тренінгів розповсюджуються серед потенційних реципієнтів. Для поглиблення міжнародної співпраці та
з питань пошуку іноземного інвестора, забезпечення ефективної взаємодії з міжнародними організаціями у кожній адмінтериторії
міжнародної
допомоги,
підготовки визначено уповноважених осіб з питань активізації діяльності із залучення позабюджетних коштів
матеріалів, заявок тощо для отримання для покращення економічного та соціального розвитку області.
грантів.
8.
Моніторинг результатів впровадження Постійно проводиться робота щодо залучення потенційних реципієнтів до участі у кредитних,
діючих програм (проектів) міжнародної грантових програмах, оголошених конкурсах та програмах міжнародної технічної допомоги.
технічної допомоги.
На сьогодні напрацьований значний досвід співробітництва з міжнародними організаціями.
Ведеться постійний моніторинг впровадження діючих програм (проектів) міжнародної технічної
допомоги. Чернігівська обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром Проектів:
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ фаза», ПРООН «Clima East:
збереження та стале використання торфовищ», ЄС «Українська регіональна платформа
громадських ініціатив», ЄС/SUDEP «Модернізація вуличного освітлення у м. Мена».
3.4. Розвиток інфраструктури регіону
Завдання 1. Покращення стану соціальної інфраструктури
1.
Забезпечення діяльності регіональної Розпорядженнями голови облдержадміністрації від 17.01.2017 №20, від 27.02.2017 №115, від
комісії з оцінки та забезпечення 06.03.2017 №127 внесено зміни до складу регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення
проведення попереднього конкурсного попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що
відбору інвестиційних програм та можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Проведено
проектів регіонального розвитку, що 7 засідань регіональної комісії та відібрано 43 інвестиційні проекти для фінансування за рахунок
можуть реалізуватися за рахунок коштів коштів ДФРР.
державного
фонду
регіонального
розвитку для здійснення ними якісного
відбору інвестиційних програм.
2.
Підготовка
пакетів
документів З відібраних регіональною комісією 43 інвестиційних програм та проектів, фінансування яких
інвестиційних програм та проектів, що передбачається за рахунок коштів ДФРР, 39 проектів вже затверджено розпорядженнями Кабінету
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пройшли
конкурсний
відбір
і
фінансування яких передбачається за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку та надання їх
Міжвідомчій комісії Мінрегіону.
Моніторинг
стану
використання
державних коштів, спрямованих на
соціально-економічний розвиток регіону.

Міністрів України від 07.06.2017 № 439-р та від 12.07.2017 № 461-р. По 4 проектам зібрано пакети
документів які будуть подані до Мінрегіону на розгляд Державної міжвідомчої комісії.

Відповідно до положень актів, щодо виділення та використання державних коштів, листів
Мінрегіону, в області буде здійснюватись щотижневий, щомісячний моніторинг використання
коштів державного та місцевих бюджетів виділених на соціально-економічний розвиток регіону.
Станом на 01.08.2017 на рахунки розпорядників коштів надійшло понад 90,6 млн грн, освоєно
1,8 млн гривень. Тривають роботи щодо подальшого освоєння коштів. По окремим об’єктам
розпочато процедури укладання договорів та проведення тендерних процедур.
4.
Інформування громадськості з питань На онлайн-платформі «Державний фонд регіонального розвитку» весь час висвітлюються
напрямів та пріоритетів використання актуальні новини з приводу відбору та освоєння коштів.
коштів державного фонду регіонального
розвитку.
5.
Проведення навчальних заходів для Протягом І півріччя 2017 року Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації
органів місцевого самоврядування та спільно з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
виконавчої влади щодо підготовки органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій проведено цикл
інвестиційних програм та проектів для виїзних семінарів-тренінгів на тему «Підготовка проектів регіонального розвитку», в тому числі
подачі на конкурс.
проектів на фінансування з державного фонду регіонального розвитку.
Завдання 2. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів, дорожньої інфраструктури області
6.
Обмеження руху транспортних засобів за У весняний період з 01 березня по 15 квітня 2017 року в період весняного відтавання ґрунтів були
вагою
і
у
весняний
період введені тимчасові обмеження руху транспорту.
перезволоження земляного полотна та під Прийнято розпорядження Чернігівської ОДА від 01.02.2017 №59 “Про збереження автомобільних
час аномального підвищення температури доріг загального користування області у весняний період 2017 року”.
повітря.
Установлено 658 дорожних тимчасових знаків на мережі автодоріг з уточненням їх наявності.
Прийнято наказ по Службі автодоріг від 09.02.2017 р. №5 “Про введення тимчасових обмежень
руху на автодорогах загального користування у весняний період 2017 року”, яким визначено
терміни бмеження з 01 березня по 15 квітня 2017 року тимчасові обмеження руху транспортних
засобів загальною масою: понад 12 тонн і осьовим навантаженням 8тс - на дорогах державного
значення (національній та регіональних) ; понад 12 тонн і осьовим навантаженням 6тс - на дорогах
державного значення ( територіальних) ; понад 6 тонн і осьовим навантаженням 4тс – на обласних
та районних дорогах місцевого значення.
Згідно Окремого доручення Укравтодору від 16.05.2017 року № 146-ОД, відповідно до Законів
України “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, постанови КМУ від 27.06.2007 року
№879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” та
3.
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7.

Поліпшення
стану
та
технічних
показників автомобільних доріг і мостів
загального користування місцевого та
державного значення.

8.

Проведення в належний стан під’їздів до
опорних начальних закладів та закладів
екстреної медичної допомоги.
Забезпечення якості виконання дорожніх
робіт відповідно до вимог державних
стандартів, будівельних норм і правил,
галузевих будівельних норм, інших
нормативно-правових актів.

10.

Cтан виконання
розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.05.2017 № 244 “Про
тимчасове обмеження руху автомобільними дорогами загального користування у період
підвищення температури повітря” введено тимчасове обмеження руху з 01.06.2017 для вантажного
транспорту по дорогах загального користування області державного значення вагою понад 24 тони
і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн на період з 1000 год. до 2200 год.
Визначені 47 майданчиків для відстою вантажних транспортних засобів - на 424 машино/місць та
можливість відстою для легкового транспорту на 678 машино/місць.
Відповідно до погодженої схеми з Управлінням превентивної діяльності ГУНП у Чернігівській
області на автодорогах встановлені відповідні дорожні знаки.
На дорогах загального користування до контролю за ваговими параметрами транспортних засобів
залучається пересувний габаритно-ваговий комплекс.
Ліквідовано ямковості – 2,56 тис.км автодоріг, площею 257,6 тис.м², у т.ч. на дорогах державного
значення – 2,51 тис.км, площею 256,3 тис.м²; на дорогах місцевого значення – 0,05 тис. км,
площею 1,3 тис.м².
Також проводяться роботи з поточного середнього ремонту покриття, відремонтовано 8,4 км.
Рішенням восьмої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 23 лютого 2017 року
№12-8/VII затверджено Програму фінансування у 2017 році робіт з будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого
значення, якою передбачено виділення 450 млн. грн. з обласного бюджету, в тому числі 47,94 млн
грн на експлуатаційне утримання (ліквідацію ямковості більше 90 тис. м²) на автодорогах
місцевого значення.
Фактичні витрати за шість місяців 2017 р. становлять 9,973 млн. грн: встановлено дорожніх знаків
1292; напрямних стовпчиків - 856; відремонтовано існуючого металевого бар’єрного огородження
29,335 км; відновлено розмітку автодоріг 340,904 км.
На аварійних небезпечних ділянках введено в експлуатацію три об'єкта штучного освітлення на
автомобільній дорозі державного значення Р-12 Чернігів -Мена- Сосниця - Грем'яч.
Поліпшено стан проїзду з ліквідацією ямковості 0,8 тис.км автодоріг, площею 79,3 тис.м².
Проводиться перевірка відповідності дорожньо-будівельних матеріалів вимогам нормативних,
технологічних і проектних документів.
Перевіряється температурний режим приготування, доставки та укладання асфальтобетонної
суміші. Здійснюється контроль в процесі виконання робіт вимірювальним методом або технічним
оглядом.
На кожному об’єкті згідно з ДБН А.3.1-5 контролюється ведення загальних журналів робіт та
спеціальних журналів з окремих видів робіт, складаються акти огляду прихованих робіт,
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оформлюється інша виробнича документація.
З початку 2017 року було видано 139 приписів, з них 8 приписів по порушенню технології робіт
(недоліки усунено).
За період з 01.01.2017 по 19.07.2017 зафіксовано 190 протоколів випробувань матеріалів.
Направлено 9 листів підрядним організаціям.
По ряду перевірок ДП «Дорцентр» оперативно приймались заходи з ліквідації виявлених недоліків
та постійно виконувались рекомендації по подальшому проведенню робіт.
Звіти ДП «Дорцентр» направляються підрядникам для усунення виявлених недоліків та
запобіганню їх виникненню.

Завдання 3. Планування територій
11. Коригування, розроблення містобудівної
документації населених пунктів області.

12.

Створення та ведення містобудівного
кадастру Чернігівської області.

У І півріччі 2017 року:
- розроблений та затверджений план зонування території міста обласного значення Прилуки та
міста районного значення Корюківка;
- триває розроблення (оновлення) генеральних планів та планів зонування території міста Ніжина,
м. Бахмач, селищ міського типу Короп, Линовиця, Ріпки, Холми;
- триває робота по розробленню містобудівної документації частини сільських населених пунктів
області;
- завершено роботи з виготовлення топографічного знімання для розроблення генерального плану
селищ міського типу Срібне, Сосниця;
- триває виготовлення топографічної зйомки для розроблення генеральних планів
м. Н. Сіверський, селища Козелець;
- тривають топографо-геодезичні роботи для розроблення містобудівної документації частини
сільських населених пунктів області;
- затверджено 3 детальних плани територій за межами населених пунктів, та 5 детальних плани
територій в межах населених пунктів.
Регіональну цільову програму ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 20162018 роки (далі-Програма) затверджено рішенням обласної ради від 18.12.2015 року.
У 2017 році на виконання Програми заплановано 939,5 тис. гривень.
Також провжується робота по збору вихідних даних та розробленню Концепції створення та
ведення містобудівного кадастру області.

3.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика
Завдання 1. Підвищення ефективності та надійності функціонування підприємств житлово-комунального господарства.
1.
Моніторинг та аналіз дебіторської і Дебіторська заборгованість за надані житлово-комунальні послуги підприємств галузі на 01.07.2017
кредиторської
заборгованості становила 335,6 млн грн і порівняно з початком 2017 року зменшилась на 55,1 млн грн (на 14,1 %).
підприємств житлово-комунальної галузі. Найбільша питома вага у структурі дебіторської заборгованості – це борги населення – 44,0 %
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(147,7 млн грн). Борги установ і організацій, які фінансуються із місцевих бюджетів – 1,2 %
(3,9 млн грн), установ і організацій, які фінансуються із державного бюджету – 2,0 % (6,9 млн грн), по
субсидіях – 31,0 % (103,9 млн грн), по пільгах – 8,3 % (27,9 млн грн), борги інших споживачів – 13,5 %
(45,3 млн грн).
Рівень оплати населенням за спожиті житлово-комунальні послуги у січні-червні 2017 року становив
68,0% (у січні-червні 2016 року 144,6 % (за рахунок погашення боргу попередніх періодів та
перевищення нарахованих бюджетних коштів організаціям, що надають домогосподарствам житловокомунальні послуги (призначені субсидії) над вартістю фактично спожитих послуг).
З метою зниження дебіторської заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги
підприємствами області постійно проводиться робота з боржниками.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги підприємств галузі у порівнянні з початком
2017 року зменшилася на 3,1 % і на 01.07.2017 становила 474,1 млн грн, у тому числі за енергоносії –
427,1 млн грн (90,1 %).
Забезпечення контролю за рішеннями Згідно з даними щомісячного моніторингу станом на 01.07.2017 уповноваженими органами
органів місцевого самоврядування про (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
перегляд цін/тарифів на житлово- послуг (НКРЕКП), виконавчими органами місцевого самоврядування) переглянуто і встановлено
комунальні послуги.
тарифи для населення:
- на централізоване водопостачання - в містах Чернігів, Ніжин, Прилуки (відповідно до постанов
НКРЕКП) та в містах Городня, Новгород-Сіверський, Остер і у смт Короп, Куликівка, Ріпки,
Сосниця (за рішеннями виконавчих органів місцевого самоврядування);
- централізоване водовідведення – в містах Чернігів, Ніжин, Прилуки (відповідно до постанов
НКРЕКП) та в містах Бобровиця, Городня, Остер і у смт Короп, Куликівка, Ріпки, Сосниця (за
рішеннями виконавчих органів місцевого самоврядування);
- послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових
систем) в містах Чернігів, Ніжин і Прилуки (відповідно до постанов НКРЕКП) і в містах Городня,
Остер та смт Сосниця (за рішеннями виконавчих органів місцевого самоврядування);
-на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в
містах Чернігів, Ніжин і Прилуки (відповідно до постанов НКРЕКП) і в містах Городня, Остер та
смт Сосниця (за рішеннями виконавчих органів місцевого самоврядування);
- з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – в містах Ніжин, Бахмач, НовгородСіверський та смт Ріпки (за рішеннями виконавчих органів місцевого самоврядування).
Згідно з моніторингом станом на 01.07.2017 100% відшкодування фактичної вартості послуг
середньозваженими діючими тарифами для населення досягнуто:
- з водопотачання – в 2 населених пунктах області (в м. Чернігів та смт Варва);
- з водовідведення – в 3 населених пунктах області (в мм. Чернігів, Прилуки, Бахмач);
- з теплопостачання – в 2 населених пунктах області (в мм. Чернігів, Ніжин);
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- з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – в 2 населених пунктах області
(м. Ніжин та смт Варва).
Постійно надається методична допомога фахівцям галузі щодо здійснення розрахунків та порядку
встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. Також проводиться консультаційнометодична допомога з актуальних питань: постійно надсилаються листи-роз’яснення та
розміщається відповідна інформація на веб-сайті Департаменту ЖКГ та паливно-енергетичного
комплексу.

Надання методичної допомоги з питань
формування цін/тарифів на житловокомунальні послуги та здійснення
моніторингу
розрахунків
за
них
підприємствами житлово-комунального
господарства.
4.
Сприяння поліпшенню технічного стану Для модернізації та реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства, централізованого
водопровідно-каналізаційного
госпо- теплопостачання та житлового фонду використано 29,9 млн грн, в т.ч.: об’єкти теплопостачання –
дарства,
централізованого
тепло- 14,4 млн грн, об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства – 7,5 млн грн, житловий фонд –
постачання та житлового фонду, в тому 4,4 млн гривень.
числі
за
рахунок
впровадження
енергоефективних
технологій
та
обладнання.
5.
Контроль
за
встановленням
і Згідно моніторингу станом на 01.07.2017 в області встановлено 1384 засоби обліку теплової
використанням засобів обліку при енергії, що складає 68,1% від потреби, 2028 лічильників гарячого водопостачання, що складає
виробництві, транспортуванні та наданні 23,7% від потреби та 920 засобів обліку холодного водопостачання, що становить 26,3 % від
житлово-комунальних послуг, в тому потреби.
числі
встановлення
індивідуальних
теплових пунктів у житловому фонді.
Завдання 2. Сприяння розвитку конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг та подальше реформування галузі
3.

6.

7.

8.

Консультаційно-методичне
супроводження діяльності посадових осіб органів
місцевого самоврядування та населення,
пов'язаних з реформуванням і розвитком
житлово-комунального господарства.

Упродовж І півріччя 2017 року було проведено 2 засідання Регіональної ради з питань створення
та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ), на яких розглядались питання невідшкодування субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг і субсидій ОСББ на оплату житлово-комунальних послуг, благоустрою
прибудинкових територій ОСББ тощо.
Крім того, проводиться роз’яснювальна робота серед населення з залученням засобів масової
інформації стосовно переваг ОСББ та отримання кредитів для запровадження енергоефективних
заходів з відповідною компенсацією коштів як з державного, так і з обласного бюджетів.
Проведення постійного моніторингу За даними моніторингу станом на 01.07.2017 в області створено 359 ОСББ які обслуговують
багатоквартирного житлового фонду, що 436 житлових будинків площею 870,2 м².
переданий в управління управителям
майном житлового комплексу та ОСББ.
Залучення до процесу реформування Розпочато реалізацію двох інвестиційних проектів у сфері відновлювальної енергетики,
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галузі житлово-комунального госпо- впровадження яких планується здійснити у 2017-2019 роках:
дарства інвесторів, в тому числі
 будівництво теплової електростанції потужністю 7500 кВт, що працюватиме на біопаливі у
фінансових ресурсів (кредитів, грантів) Козелецькому районі, ТОВ «Деснянська ТЕС»;
міжнародних
організацій
для
 будівництво комплексу з переробки органічних відходів (цукрового жому) в біогаз для
забезпечення
ефективного
розвитку виробництва електричної та теплової енергії в смт Линовиця Прилуцького району, ПАТ
галузі.
«Линовицький цукрокомбінат «Красний».
Завдання 3. Реалізація програм підтримки житлового будівництва
9.
Реалізація державних та регіональних З метою розвитку житлового будівництва на 2017 рік впроваджувався ряд програм. Зокрема, для
програм житлового будівництва.
забезпечення сільського населення житлом в рамках впровадження обласної програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017 рік за рахунок бюджетів
всіх рівнів загального та спеціального фондів передбачено залучити 9268,7 тис грн, (2500,0 тис грн
з державного та 6888,734 тис грн місцевих бюджетів). З початку 2017 року укладено 60 угод.
Введено в експлуатацію 2,38 тис. м2 житла, придбано 15 будинків, 8 будинків інженерно
облаштовано, 6 сільських сімей отримали кредитну підтримку на розвиток особистого селянського
господарства та 7 кредитів на будівництво підсобних господарських приміщень. Освоєно
4362,5 тис гривень.
На реалізацію підтримки житлового кредитування молоді передбачено 2250,3 тис грн, за перше
півріччя 2017 року з місцевих бюджетів надійшло 1301,2 тис грн, укладено 1 угоду та придбано 1
квартиру.
У поточному році з державного бюджету на реалізацію обласної програми «Доступне житло»
передбачено 759, тис. грн для придбання житла учасникам антитерористичної операції.
На компенсацію процентних ставок за договорами, укладеними в рамках реалізації програми
здешевлення вартості іпотечних кредитів в попередніх роках, з державного бюджету за 7 місяців
було використано 798,0 тис.гривень.
10. Реалізація
державних
програм
із У І півріччі 2017 року з державного бюджету виділено 3,3 млн грн на придбання житла особам,
забезпечення житлом пільгових категорій які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок з числа військовослужбовців, які брали
населення.
участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, та сім’ям
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
інвалідів I-II групи.
Завдання 4. Стимулювання розвитку житлового будівництва
11. Резервування земельних ділянок під За інформацією, наданою райдержадміністраціями та міськвиконкомами, визначено 47 земельних
будівництво
доступного
житла, ділянок загальною площею 31,76 га для будівництва доступного житла на 2010-2017 роки, з яких:
визначених
генеральними
планами - у м. Чернігові – 25 земельних ділянок загальною площею 18,29 га;
населених пунктів та планами зонування - у районах області – 22 земельні ділянки загальною площею 13,4658 га.
територій з виділенням функціональних
типів житлових зон.

14

№
з/п
12.

Зміст заходів

Cтан виконання

Сприяння
добудові
об’єктів З метою добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва проводиться міжнародний
незавершеного житлового будівництва, конкурс архітекторів. Міжнародною Спілкою офіцерів армії і поліції (в подальшому
переобладнання інших приміщень.
Міжнародний Виконавчий Комітет) та Чернігівською обласною державною адміністрацією
підписано Меморандум та додаткову угоду до нього в частині добудови об’єктів незавершеного
житлового будівництва Чернігівської області: 30-квартирного житлового будинку в смт Варва,
вул. Шевченка;багатоквартирного житлового будинку по вул. Бульварна, 43 в м. Корюківка;
реконструкції приміщення школи під житловий будинок в м. Корюківка; житлового будинку по
вул. О.Кошового,8 в м. Прилуки.
3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження

Завдання 1. Підвищення рівня надійності енерго- та газопостачання
1.
Сприяння
оновленню
виробничого За оперативними даними ПАТ «Чернігівгаз» за 6 місяців 2017 року проведено:
обладнання та реконструкція мереж - комплексне приладове обстеження підземних газопроводів – 616,7 км (19,5 % від плану); технічне
паливно-енергетичних підприємств.
обслуговування запірної арматури яка знаходиться на зовнішніх розподільних газопроводах – 1550
шт, (41,6% від плану); поточний ремонт обладнання ГРП та ШГРП – 727, (42,2% від плану);
технічне обслуговування засобів ЕХЗ – 367 шт, (41,7% від плану); планове технічне
обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання житлових будинків, кількість
перевірених абонентів – 60594.
З метою забезпечення надійного електропостачання споживачів області в осінньо-зимових умовах
ПАТ «Чернігівобленерго» велика увага приділяється роботам з капітального ремонту та
технічному обслуговуванню електромереж 0,4-110 кВт. На даний час проведено: капітальний
ремонт ПЛ 0,4-110кВ – 1420,7 км, (36,8% від плану); ремонт ТП, РП 10кВт – 596 од., (39,2% від
плану); ремонт силових трансформаторів 10/0,4 кВ – 76 од., (49,0% від плану);- чистка трас ліній
0,4-110 кВт – 1619,1 км., (48,6% від плану).
2.
Проведення системного контролю за За 6 місяців 2017 року всіма категоріями споживачів спожито електричної енергії на загальну суму
станом розрахунків за енергоносії.
1257,7 млн грн, сплачено – 1265,2 млн грн, що становить 100,6 %.
Рівень розрахунків за спожиту електричну енергію підприємств житлово-комунального
господарства становив 119,4%, населення – 88,9%, установи державного бюджету – 93,8%,
установи місцевого бюджету – 100 %.
За оперативними даними ТОВ «Чернігівгаззбут» станом на 01.07.2017 рівень розрахунків по групах
споживачів складає: населення – 92,6% (по субсидіях – 107,4%), установи державного бюджету –
101,9%, місцевого бюджету – 98,3 %.
За оперативними даними станом на 06.07.2017 підприємствами теплоенергетики спожито
природного газу на суму 504,4 млн грн, сплачено 434,9 млн грн, що становить 86,2 %.
Загальний борг за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України підприємств
теплоенергетики становить 327,5 млн гривень.

15

№
з/п

Зміст заходів

Cтан виконання

Крім того, підприємства мають заборгованість за спожиту електричну енергію в розмірі 3,9 млн грн
та за розподіл природного газу перед ПАТ «Чернігівгаз» - 16,8 млн гривень.
Завдання 2. Оптимізація споживання енергетичних ресурсів всіма категоріями споживачів області та збільшення споживання
альтернативних видів палива
3.
Реконструкція систем централізованого та Відповідно до плану скорочення та заміщення споживання природного газу на об’єктах сфери
автономного
опалення
бюджетних теплопостачання роботи з модернізації, реконструкції, переоснащення заплановано провести на 20
установ і організацій, в тому числі з котельнях (40 котлів), повністю або частково на альтернативні види палива планується перевести
встановленням систем опалення на 38 котелень (80 котлів).
альтернативних
видах
палива
та За І півріччя 2017 року виконано реконструкцію 1-єї котельні (1 котел). На альтернативні види
термомодернізація об’єктів.
палива (дрова/пелети/щепа) переведено 2 котельні (2 котли).
4.
Контроль за провадженням обліку та Відповідно до Меморандуму про партнерство щодо забезпечення систем енергетичного
витрачанням енергоресурсів.
менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, укладеного
між Держенергоефективністю та Чернігівською ОДА розпочато роботу щодо впровадження даної
системи на території області. За інформацією Держенергоефективності розроблені та найближчим
часом будуть надіслані методичні рекомендації щодо створення систем енергоменеджменту в
бюджетних установах.
Завдання 3. Стимулювання населення до запровадження ефективного використання енергетичних ресурсів
5.
Реалізація Програми стимулювання до В рамках Програми використано 200 тис.грн. із обласного бюджету на відшкодування відсоткової
запровадження енергоефективних заходів ставки по кридитах, які надані населенню в рамках реалізації урядової ініціативи «Теплій
населення,
об’єднань
співвласників кредит».
багатоквартирних будинків (ОСББ) та
житлово-будівельних кооперативів (ЖБК)
Чернігівської області на 2016-2017 роки.
6.
Забезпечення
консультаційно- В І півріччі 2017 року забезпечено проведення:
методичного супроводження (проведення - семінару на тему «Поширення досвіду заміщення газу альтернативними видами палива та
семінарів, нарад), у тому числі залучення розвитку проектів ВДЕ» (за участі представників РДА, МВК, ОТГ та Держенергоефективності);
міжнародної фінансової допомоги.
- круглого стіл на тему «Прозорість видобутку вуглеводнів у Чернігівській області та її значення
для громад» (за участі представників РДА, МВК, ОТГ та ГО «НОВА Енергія»);
- семінару з впровадження енергосервісу та енергоменеджменту в області (за участі представників
РДА, МВК, ОТГ та Держенергоефективності).
7.
Моніторинг реалізації енергоефективних З початку 2017 року в області прокредитовано майже 1,8 тис.осіб на суму 27,5 млн гривень.
заходів по стимулюванню населення до З обласного бюджету позичальникам виплачена компенсація частини відсоткової ставки по
запровадження таких заходів.
кредитах у сумі 200,0 тис. гривень.
Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо отримання кредитів і
відповідної компенсації коштів, як з державного, так і обласного бюджетів.
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За узагальненими даними РДА, МВК, підприємств у І півріччі 2017 року запроваджені
енергоефективні заходи, які забезпечать економію енергоресурсів на рівні 9,3 тис. тонн умовного
палива на загальну суму 12,7 млн гривень.
3.7. Науково-технічний та інноваційний розвиток. Технічне регулювання

Завдання 1. Стимулювання інноваційного та науково-технічного розвитку і використання інтелектуального капіталу
1.
Забезпечення інформаційної підтримки З метою ознайомлення з можливостями фінансування індивідуальної мобільності молодих
інноваційної
діяльності
суб’єктів науковців 06 січня на базі Чернігівського національного технологічного університету відбувся
господарювання області шляхом надання онлайн-семінар «Фонди ЄС: можливості фінансування індивідуальної мобільності молодих
широкого спектру інформаційних послуг науковців та докторантів». Захід було організовано Центральноєвропейською Академією навчань
на
базі
передових
інформаційних та сертифікації спільно з Університетом суспільних наук, компанією Consulting Group 2027
технологій.
(м. Лодзь, Республіка Польща) та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана».
На базі Чернігівського національного технологічного університету функціонує Інформаційний
центр Європейського Союзу. 29 травня було проведено презентацію програми Європейського
Союзу «Можливості програми «Креативна Європа» для культурних та креативних індустрій
Чернігова» за участю керівника Національного бюро «Креативна Європа в Україні» Юлії Федів.
2.
Забезпечення
ефективного Науковцями Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка на базі
функціонування
на
базі
вищих науково-дослідних лабораторій проводились дослідження і розробка теоретичних питань в галузі
навчальних
закладів
профільних педагогіки і методики середньої та вищої школи, впроваджувались нові інформаційні технології,
структурних підрозділів з наукових вивчались фіторозмаїття Полісся та створення екосистем.
досліджень, розробок, впровадження Відповідно до «Цільової програми археологічних досліджень у Чернігівській області на 2013-2018
нових
технологій
та
інноваційної роки» працюють науково-дослідницькі експедиції. Науковцями Інституту історії, етнології та
продукції.
правознавства імені О.М.Лазаревського спільно з колегами закладів вищої освіти і наукових
установ країн ближнього та дальнього зарубіжжя проводяться спільні локальні історикоархеологічні дослідження на території Чернігівського Дитинця, Єлецького монастиря, продовжено
розкопки ранньосередньовічних городищ на території с. Виповзів, смт Любеч та м. Батурин
Чернігівської області.
На базі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка
продовжують діяльність: науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної
історії Північного Лівобережжя імені Д.Я. Самоквасова, науково-дослідні лабораторії з вивчення
біологічного і ландшафтного різноманіття Лівобережного Полісся, з розробки засобів навчання,
проблем формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом.
На базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя працюють науково-дослідні
лабораторії (лабораторія хімії металокомплексних сполук, гоголівський центр, науково-дослідна
лабораторія порівняльних педагогічних досліджень при кафедрі англійської мови та методики її
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Cтан виконання
викладання, наукова лабораторія з краєзнавчо-туристичних досліджень при кафедрі географії,
лабораторія оптики напівпровідників і лабораторія технології напівпровідникових та оксидних
структур), діяльність яких має інноваційний характер.
Наукові школи Чернігівського національного технологічного університету працювали за такими
напрямками роботи: енергетика та енергоефективність, інформаційні технології, фундаментальні
дослідження з актуальних проблем суспільних, гуманітарних, фізико-математичних і технічних
наук. На базі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» функціонує інноваційний
центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації
технологічних процесів у рослинництві і тваринництві в умовах Полісся.
ДП "Чернігівстандартметрологія" створена та постійно актуалізується база даних щодо сертифікованих систем управління, а саме:
 запроваджений електронний реєстр підприємств області, які займаються розробленням та
запровадженням вищезгаданих систем. В ньому знайшли відображення такі питання, як: кількість
наданих консультативним пунктом консультацій та з яких питань, стан розроблення та
запровадженням документів по кожному підприємству, стан впровадження систем управління
якістю (СУЯ), систем екологічного керування (СЕК), систем управління безпечністю харчових
продуктів (НАССР), систем управління гігієною та безпекою праці (OНSАS), кількість навчених
внутрішніх аудиторів підприємств;
 реєструється кількість виданих сертифікатів на системи управління та інформація про
підприємства, які їх отримали;
 контролюється періодичність проведення наглядових аудитів та реєструються його результати.
Органом з сертифікації систем управління ДП "Чернігівстандартметрологія" за 2017 рік виконані
наступні роботи:
Сертифіковано та видано сертифікатів підприємствам області:
 на систему управління якістю (СУЯ) за ДСТУ ISO 9001 – 13;
 на систему управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) за ДСТУ ISO 22000 – 8
 на систему управління гігієною та безпекою праці (OНSАS) за ДСТУ OНSАS 18001 – .
Проведено наглядових аудитів за сертифікованою СУЯ – 25, НАССР – 11, OНSАS – 1, СЕК.
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Проведення семінарів, тренінгів та Консультативним пунктом ДП "Чернігівстандартметрологія" згідно Плану проведення
майстер-класів з питань управління конференцій, семінарів, круглих столів з питань управління якістю, підвищення якості та
якістю, безпечністю харчових продуктів, конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг) на 2017 рік проведено:
гігієною та безпекою праці підприємств і  школа-тренінг для початківців щодо розроблення та впровадження СУЯ –5;
організацій.
 школа-тренінг для початківців щодо розроблення та впровадження НАССР – 6;
 майстер-клас: "Як ефективно провести внутрішній аудит. Вчимося на прикладах" для
внутрішніх аудиторів СУЯ – 3 , для НАССР– 4.
Завдання 2. Підвищення технологічного рівня економіки області
5.
Сприяння
широкому впровадженню З метою сприяння впровадженню інновацій продовжується співпраця промислових підприємств
інновацій.
області з підприємствами, що входять до сфери управління ДК «Укроборонпром» щодо
виробництва продукції військового призначення. Зокрема, спільно з Державним наукововипробувальним центром ЗСУ проведено засідання Ради науково-випробувального комплексу
щодо відпрацювання пропозицій з удосконалення науково-технічного супроводження створення
зразків озброєння та військової техніки.
6.
Перехід
від
системи
обов'язкової Орган з сертифікації ДП "Чернігівстандартметрологія" проводив оцінку відповідності продукції
сертифікації
до
системи
оцінки вимогам технічних регламентів безпеки машин, низьковольтного електричного обладнання, з
відповідності товарів і послуг відповідно електромагнітної сумісності обладнання, засобів індивідуального захисту, мийних засобів, та
до вимог міжнародних стандартів.
здійснює поступовий перехід від системи обов’язкової сертифікації до системи оцінки
відповідності.
Зареєстровано документів в системі оцінки відповідності: сертифікатів перевірки типу – 7;
декларацій про відповідність – 14.
Видано 626 сертифікатів відповідності в державній системі сертифікації, а саме на: послуги – 4,
- промислову продукцію та тютюнові вироби – 43, харчову продукцію – 160.
Проведена робота з розширення сфери акредитації ОС ДП «Чернігівстандартметрологія» щодо
Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та Технічного
регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів.
7.
Сприяння розробленню та впровадженню Консультативним пунктом сформована та постійно актуалізується добірка матеріалів для фахівців
на підприємствах, в організаціях області підприємств, що розпочинають роботи з розроблення документації та впровадження систем
систем управління: якістю; екологічного управління. До неї входять:
керування;
безпечністю харчових  Стандарти ДСТУ ISO серії 9000, 14000, 22000, ДСТУ OНSАS 18001;
продуктів; гігієною та безпекою праці.
 "Методичні рекомендації з розроблення і впровадження системи управління якістю у
відповідності з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015";
 "Методичні рекомендації з розроблення і впровадження системи управління безпечністю
харчових продуктів у відповідності з вимогами ДСТУ ISO.
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3.8. Зовнішньоекономічна діяльність

Завдання 1. Створення сприятливих умов для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств області
1.
Промоція товарів і послуг, виробниками З метою побудови інтегрованого інформаційного простору та пошуку партнерів, в тому числі для
яких є підприємства області, на налагодження бізнес-контактів до дипломатичних представництв України в іноземних державах та
зовнішньому ринку, у тому числі через:
іноземних держав в Україні надіслано для розповсюдження серед ділових кіл: презентацію
- залучення вітчизняних та закордонних економічного та інвестиційного потенціалу області «Чернігівщина – ваш правильний вибір»,
дипломатичних
установ,
асоціацій, промо-ролик «Запрошує Чернігівщина»,інвестиційний профіль Чернігівщини,Каталог продукції і
об’єднань, корпорацій та інших структур, послуг основних підприємств Чернігівщини.
у т.ч. міжнародних;
До підприємств області доведено інформацію про виставкові заходи в Австрії, Азербайджані,
- сприяння у представленні продукції на Білорусії, Боснії і Герцеговині, Великобританії, Ізраїлі, Індії, Йорданії, Казахстані, Канаді, Катарі,
регіональних,
національних
та Киргизстані, Кореї, Кувейті, Латвії, Литві, Нідерландах, Німеччині, ОАЕ, Польщі, Румунії,
міжнародних виставках, економічних Словаччині, Словенії, Туреччині, Туркменістані, Узбекистані, Франції, тощо, можливості
форумах;
налагодження співробітництва з американськими, болгарськими, грецькими, данськими,
- мережу Інтернет.
єгипетськими, індійськими, іранськими, італійськими, канадськими, катарськими, киргизькими,
китайськими, корейськими, кувейтськими, литовськими, нідерландськими, польськими,
португальськими, словенськими, турецькими, туркменськими, угорськими, узбекистанськими,
фінляндськими, чеськими діловими колами.
Інформація про зазначене широко анонсувалася на спеціалізованих сайтах Чернігівської області та
надсилалася потенційним учасникам безпосередньо.
У разі необхідності в межах компетенції надавалася підтримка підприємствам для їх участі у
вищезазначених заходах.
2.
Інформаційна
підтримка
суб’єктів Матеріали про експортні можливості господарюючих суб’єктів Чернігівщини, в тому числі й
зовнішньоекономічної
діяльності каталог суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, розміщуються на Економічному Порталі
шляхом розміщення необхідних мате- Чернігівської області (http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/company) та його сторінці в мережі
ріалів у відповідній сфері на Еконо- facebook, проводиться робота щодо їх наповнення інформацією про комерційні пропозиції, новини
мічному Порталі Чернігівської області підприємств-експортерів, в законодавстві з питань розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Крім
(http://www.chernihivтого, на відповідному Порталі в рубриці «Співпраця з ЄС» регулярно розміщуються новини
oblast.gov.ua/company) та його сторінці в двостороннього співробітництва, законодавчої бази ЄС, інформація про європейські програми та
facebook
гранти, служби підтримки експорту до країн ЄС, тощо.
http://www.facebook.com/chernihivregion.
3.
Проведення
семінарів,
навчань, 11 квітня в м.Чернігів відбувся Форум «Угода про Асоціацію з ЄС: нові можливості для малого та
конференцій, “круглих столів” та інших середнього бізнесу» за участю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної
публічних заходів з актуальних питань інтеграції України Іванни Климпуш-Цицнадзе та заступника Міністра аграрної політики та
зовнішніх
зносин
та продовольства України Олени Ковальової.
зовнішньоекономічної діяльності при 12 травня з метою розгляду наявних інструментів для підвищення конкурентоздатності товарів та
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залученні суб’єктів зовнішньоекономічної послуг підприємств регіону, пошуку можливостей з підтримки експортної діяльності та побудови
діяльності регіону.
ефективної мережі прямих контактів для просування на іноземні ринки в м. Чернігів відбувся IІ
Форум експортерів «Побудова мережі прямих контактів як інструмент ефективної співпраці” за
участю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, торгово-промислових
палат України, за кордоном, зокрема, в Італії, Туреччині, ОАЕ та Гані, провідних експортерів
області. Під час форуму презентовано Дорожню карту Національної експортної стратегії.
4.
Продовження інформаційно-методичної З метою підвищення рівня знань та практичних навичок у сфері зовнішніх зносин,
роботи з місцевими органами виконавчої міжрегіонального та транскордонного співробітництва проводяться відповідні навчання для
влади,
місцевого
самоврядування, представників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування на базі Чернігівського
об'єднаннями підприємців, громадськими центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
організаціями
щодо
просування місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
торговельного потенціалу Чернігівської
області на зовнішні ринки.
Завдання 2. Всебічний розвиток і поглиблення взаємовигідних зв'язків області з країнами світу
5.
Організація, проведення та участь у У звітному періоді відбулося ряд зустрічей, зокрема:
роботі національних та міжнародних 27 лютого - з Надзвичайним і Повноваженим Послом Республіки Білорусь в Україні Ігорем
публічних заходів у сфері зовнішніх Соколом.
зносин,
транскордонного
та 14 березня - з директором Європейської Академії Берліна Екертом Штратеншульте.
міжрегіонального співробітництва.
29 березня та 27 червня - з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні
паном Маноджем Кумарем Бхарті,
26 квітня - з офіційною делегацією Угорщини у складі Урядового вповноваженого Уряду
Угорщини д-ра Іштвана Ґрежа, Надзвичайного і Повноважного Посла Угорщини в Україні д-ра
Ерна Кешкеня та співробітників Уряду Угорщини.
Крім того, з 30 травня по 3 червня заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації
здійснив візит до Латвійської Республіки в ході якого відбулося ряд зустрічей з представниками
Міністерства економіки Латвійської Республіки та Посольства України в Латвійській Республіці,
депутатами Саейму, фахівцями з питань енергозбереження, в тому числі з Агенції з інвестицій та
розвитку Латвії (LIAA).
6.
Реалізація заходів у рамках укладених З 25 по 29 квітня делегація Чернігівської області на чолі з головою Чернігівської обласної
Угод про торговельно-економічне, нау- державної адміністрації здійснила візит до Республіки Польща з метою участі у роботі Форуму
ково-технічне і культурне спів робіт- Великопольща-Україна та обговорення питань розвитку подальшого двостороннього
ництво між Чернігівською областю та співробітництва. Під час візиту сторони підписали Листа про наміри щодо співпраці Чернігівської
регіонами іноземних країн, опрацювання обласної державної адміністрації (Україна) та Великопольського воєводства (Республіка Польща).
можливостей розширення кола регіонів- З метою реалізації тристоронньої угоди з Республікою Білорусь 19 травня делегація Чернігівської
партнерів.
області на чолі з заступником голови – керівником апарату Чернігівської обласної державної
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адміністрації відвідала м. Гомель, Республіки Білорусь з метою участі у роботі ХІV Гомельського
економічного форуму та ознайомлення з продукцією підприємств Гомельської області та країнучасниць Форуму, представлених на ХVІІІ Міжнародній універсальній виставці-ярмарку «Весна в
Гомелі».
Співробітництво з науково-освітніми Центром транскордонного співробітництва (м.Чернігів) за підтримки Міжнародного
установами, громадськими організаціями, Вишеградського фонду у партнерстві з Гомельським регіональним агентством економічного
об’єднаннями та іншими організаціями з розвитку (Білорусь), Інститутом стабільності та розвитку (Чехія), Центром європейського
питань транскордонного співробітництва. співробітництва (Польща), Карпатським Фондом (Словаччина) реалізовано проект «Механізми
міжсекторального партнерства органів влади та громадських організацій в сфері транскордонного
співробітництва: досвід країн Вишеградської четвірки».
В рамках даного проекту протягом 2016-2017 р.р. проведено ряд круглих столів, зустрічей за
участю представників найбільш активних громадських організацій і місцевих органів державної
влади Чернігівської та Гомельської областей, які зацікавлені в подальшому розвитку
транскордонних контактів двох регіонів шляхом підготовки і реалізації спільних ініціатив в різних
сферах.
17 березня 2017 року в м. Чернігові відбулася заключна міжнародна конференція «Міжсекторальне
партнерство в розвитку прикордонних територій європейський досвід для України і Білорусії».
3.9. Управління об‘єктами державної та комунальної власності

Завдання 1. Підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств державного та комунального секторів економіки
1.
Забезпечення
складання
фінансових Фінансові плани державних та комунальних підприємств на 2017 рік складені у визначені
планів підприємств державного сектору законодавством терміни. Здійснюється щоквартальний моніторинг виконання фінансових планів.
економіки, які перебувають у сфері Відповідна інформація надається Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та
управління
обласної
державної Міністерству фінансів України.
адміністрації
та
її
структурних
підрозділів, підприємств комунального
сектора
економіки
та
здійснення
моніторингу виконання їх показників.
2.
Аналіз
ефективності
управління Проводиться щоквартальний аналіз ефективності управління об’єктами державної власності, які
об’єктами державної власності та перебувають в сфері управління обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів.
корпоративними правами держави у Інформація за встановленими формами в паперовому та електронному вигляді надається
статутних
капіталах
акціонерних Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.
товариств.
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по області проводяться перевірки
фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств, по яких ними здійснюється управління
корпоративними правами.
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Завдання 2. Збереження і ефективне використання державного та комунального майна
3.
Проведення систематичних перевірок З метою забезпечення збереження та ефективного використання державного майна проведено
стану утримання, використання та перевірки 73 об’єктів державної власності, які перебувають на балансах 11 господарських
збереження державного і комунального товариств.
майна.
В порядку здійснення контролю за використанням майна комунальної власності області, що
закріплено за підприємствами, установами, організаціями, проведено 8 перевірок користувачів
комунального майна.
4.
Пошук нових об’єктів оренди державної і З метою укладення нових договорів оренди та пошуку нових орендарів переліки потенційних
комунальної власності та укладення об’єктів оренди було розміщено на веб-сайті регіонального відділення Фонду державного майна
нових договорів оренди, контроль за України по Чернігівській області та на інформаційному стенді у приміщенні РВ ФДМУ по
станом їх використання, вжиття дієвих Чернігівській області. Здійснено електронну розсилку переліку оновленої інформації про
заходів щодо погашення заборгованості з потенційні об’єкти оренди у розрізі територій райдержадміністраціям, селищним, міським та
орендної плати.
районним радам, суб’єктам підприємницької діяльності області та опублікована у місцевих
друкованих ЗМІ.
Протягом І півріччя здійснено 116 заходів комплексного контролю використання орендованого
державного майна та виконання умов договорів оренди.
Станом на 01.07.2017 в області діє 717 договорів оренди державного майна. До державного
бюджету забезпечено надходження 4,7 млн гривень.
З метою погашення заборгованості з орендної плати подано 6 претензій на суму 141,9 тис. грн, з
них 3 (на суму 111,7 тис. грн) задоволено в досудовому порядку.
Станом на 1 липня 2017 року орендодавцями майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області виступають 42 підприємства, установи, організації, якими укладено 447
договорів оренди, в тому числі 58 договорів оренди укладених управлінням комунального майна
обласної ради. Від оренди комунального майна за I півріччя 2017 року надійшло 4,8 млн грн, з них
до обласного бюджету майже 1,0 млн гривень.
З метою погашення заборгованості з орендної плати до господарського суду Чернігівської області
орендодавцями майна подано 2 позови про примусове стягнення її на загальну суму 29,0 тис.
гривень. Орендарям майна направлено 73 претензії про невиконання договірних зобов’язань. До
органів ДВС направлено 2 накази про примусове виконання рішень судів на загальну суму 16,0 тис.
гривень.
5.
Забезпечення передачі об’єктів державної Протягом I півріччя 2017 року з державної до комунальної власності передано 6 об’єктів.
власності до комунальної.
6.
Формування переліку об’єктів державної В переліку об’єктів державної власності, що пропонуються до приватизації, перебуває 37 об’єктів,
та
комунальної
власності,
які в т.ч. 6 об’єктів групи А, 31 – групи Д.
пропонуватимуться
до
приватизації, Протягом І півріччя 2017 року приватизовано 1 об’єкт державної власності разом із земельною
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забезпечення їх приватизації відповідно ділянкою, на якій він розташований. Від продажу об’єкту отримано 11,7 тис. гривень.
до вимог чинного законодавства.
Забезпечення ведення Реєстру об’єктів Обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо інвентаризації об’єктів державної
державної власності та державного майна. власності області для формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності (автоматизованої
системи «Юридичні особи»). Відповідний Реєстр ведеться також і регіональним відділенням
Фонду державного майна України по області щодо об’єктів державної власності, які перебувають в
сфері його управління. Інформація про результати роботи в паперовому та електронному вигляді
надається Фонду державного майна України.
Організація роботи обласної комісії з В області працює обласна комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб права державної
питань упорядкування обліку юридичних власності, що за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України належать
осіб права державної власності.
до сфери управління органів державної влади, які цього не підтверджують. Упорядковано облік 218
юридичних осіб. Інформація про результати роботи комісії щоквартально надається Фонду
державного майна України.
4. Реальний сектор економіки
4.1. Промисловість

Завдання 1. Підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу області
1.
Проведення
моніторингу
діяльності Індекс промислової продукції за січень – червень 2017 року становить 96,5 % до відповідного
промислового комплексу області у періоду 2016 року.
галузевому
розрізі
та
окремих Зросли обсяги у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 2,0 р.б.), машинобудуванні
підприємств.
(+29,8 %), металургійному виробництві (+26.7 %), виробництві гумових і пластмасових виробів
(+9,4%), текстильному виробництві (+7,0 %), на підприємствах з виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (+2,7 %).
Індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів склав 89,9%. Виробництво
харчових продуктів склало 94,1% порівняно з минулим роком.
З нарощуванням обсягів виробництва спрацювали: перероблення та консервування риби,
ракоподібних і молюсків (108,4%); виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
(103,4%).
Зменшено обсяги виробництва: м’яса та м’ясних продуктів (97,9%); готових кормів для тварин
(97,0%); крохмалів та крохмальних продуктів (95,6%); напоїв (95%);молока та молочних продуктів
(92,4%); перероблення та консервування фруктів і овочів (86,5%); олії та тваринних жирів (85%);
продуктів борошномельно-крупяної промисловості; інших харчових продуктів (90,1%);
2.
Проведення засідань, нарад, робочих Проведено ряд робочих нарад з керівництвом ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» та ДП
зустрічей з керівниками підприємств, «Чернігівторф» щодо відновлення виробництва та перспектив розвитку підприємств.
спрямованих на поглиблене вивчення Також з метою покращення фінансово-економічного стану державного підприємства «Ніжинський
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ситуації на проблемних підприємствах та ремонтний завод інженерного озброєння» обласною державною адміністрацією було проведено
надання
практичної
допомоги
у ряд робочих зустрічей з в.о директора підприємства та арбітражним керуючим.
вирішенні конкретних господарських Продовжується практика зустрічей керівництва облдержадміністрації з керівниками підприємств,
питань.
спрямованих на поглиблене вивчення ситуації на проблемних підприємствах, надання практичної
допомоги у вирішенні конкретних господарських питань. Так в поточному році керівництвом
обласної державної адміністрації відвідані підприємства ТОВ «ПЕТ Технолоджис Україна»,
ПАТ «ЧеЗаРа», ПрАТ «Чернігівський автозавод», ТОВ «Український кардан», ТОВ «Чернігівський
ковальський завод», ПрАТ «Тера», НВО «Група компаній «Магр», ТОВ «Тан», ПрАТ
«Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня», ТОВ «Пласт-Бокс Україна», ДП «Ніжинський
ремонтний завод інженерного озброєння» та інші.
3.
Ініціювання та надання пропозицій На загальнодержавному рівні порушувались питання, які потребують реагування на рівні
центральним органам виконавчої влади центральних органів виконавчої влади, зокрема щодо недопущення загострення соціальної напруги
щодо вирішення проблемних питань на ДП «Чернігівторф».
промислових підприємств області.
4.
Сприяння залученню підприємств до 20 підприємств області брали участь у ХХІХ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро –
участі у виставкових, презентаційних 2017», де представляли експозицію харчових продуктів, органічну продукцію, наукові досягнення
заходах,
які
проводяться
на у мікробіології, машинобудування.
загальнодержавному, міжрегіональному Оновлено та розширено каталог підприємств, де вказано їх виробничі можливості, які потенційно
рівні та розміщення матеріалів в можуть зацікавити підприємства, що спеціалізуються на виробництві продукції військового
рекламних буклетах, збірниках та ін.
призначення.
Розроблено каталог, в якому вказані підприємства – виробники сільськогосподарської техніки.
Видали Каталог товарів і послуг основних підприємств Чернігівщини, а Презентація
економічного та інвестиційного потенціалу області постійно розповсюджується серед представництв України за кордоном та в країні.
Завдання 2. Розвиток пріоритетних галузей промисловості регіону, діяльність яких має стратегічне значення для економіки області
5.
Проведення
організаційної
та З метою обговорення актуальних питань та бізнес-ініціатив щодо відкриття нових можливостей
консультаційної
роботи
з розвитку легкої промисловості, модернізації існуючого виробничого потенціалу, створення
підприємствами,
іншими робочих місць, підготовки кадрів, стратегії розвитку економіки регіонів 8 червня 2017 року в
господарюючими суб’єктами області Чернігові Асоціацією «Укрлегпром» спільно з Українським Союзом промисловців і підприємців за
щодо
налагодження
довготривалих підтримки Кабінету Міністрів України проведено Всеукраїнський форум «Укрлегпром:
коопераційних зв’язків з вітчизняними і Промисловий діалог з Урядом» за участю Прем’єр-міністра України, керівництва облдержзарубіжними партнерами.
адміністрації, представників підприємств легкої промисловості, установ, організацій, державних
органів виконавчої влади.
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Сприяння розвитку високотехнологічних
перспективних секторів, поглиблення
співпраці
науково-технічного
та
виробничого потенціалу.

Облдержадміністрацією спільно з Державним науково-випробувальним центром ЗСУ проведено
засідання Ради науково-випробувального комплексу щодо відпрацювання пропозицій з
удосконалення науково-технічного супроводження створення зразків озброєння та військової
техніки, що розробляються підприємствами промисловості в ініційованому порядку.

Сприяння
виробництву
конкурентоздатної сільськогосподарської техніки
та обладнання для агропромислового
виробництва.
Сприяння
просуванню
продукції
промислових підприємств регіону на
внутрішній і зовнішній ринки.

Провідним агропромисловим підприємствам України направлено інформацію щодо виробників
сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового виробництва.

Cформовано перелік сільськогосподарських виробників області, які мають можливість у 2017 році
реалізовувати овочеву продукцію у супермаркетах. Такий перелік передано керівництву ТОВ
«Альянс - Маркет» (торгівельні мережі «Союз» та «Квартал») для опрацювання та укладання
відповідних договорів. Надіслано перелік виробників торгівельним мережам «Фора» та «АТБ», які
також зацікавлені у оптимізації логістичних ланцюжків поставки сільгосппродукції «борщового»
набору. На сайті Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації розміщено
перелік виробників картоплі та овочів, які готові реалізувати продукцію оптом.
В області продовжується практика проведення ярмарків сільськогосподарської продукції, де
споживачі мають можливість придбати товари за цінами виробника, а виробник – реалізувати
власну продукцію та отримати оборотні кошти. На сільськогосподарських ринках створені пільгові
умови торгівлі. На сайті Департаменту розміщена інформація про ярмаркові заходи, які будуть
проводитись в області протягом 2017 року.
Сприяння впровадженню сертифікованих В області впровадили сертифікацію по системам ХАССП, ISO 9000, 22000 35 підприємств.
за європейськими стандартами видів У липні 2017 року заплановано проведення навчального семінару з підприємсвами, які виробляють
продукції харчової промисловості.
харчові продукти, з питань проведення сертифікації, проведення контролю державними органами.
4.2. Аграрний комплекс

Завдання 1. Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва з метою зростання його доданої вартості
1.
Оптимізація спеціалізації
сільського Протягом І півріччя було здійснено підготовку та проведення низки заходів, спрямованих на
господарства з метою підвищення ефективний розвиток аграрного сектора та раціонального використання земельних ресурсів.
ефективності аграрного сектора та Останнім з таких був обласний День поля - 2017 на базі Носівської селекційно-дослідної станції,
раціонального використання земельних що відбувся 20 червня.
ресурсів.
Головною метою заходів було навчання та підвищення кваліфікації керівників та фахівців
сільськогосподарських формувань Чернігівщини, а також впровадження і поширення
прогресивних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій вирощування сільгоспкультур,
ефективного використання земель сільгосппризначення та наявного технічного потенціалу,
нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її конкуренто-
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спроможності, підвищення родючості ґрунтів.
До проведення заходів активно залучались провідні вчені Національної академії аграрних наук
України та фахівці світових виробників пестицидів, насіння, сільськогосподарської техніки і
обладнання. Це районні, міжрайонні та обласні семінари-навчання, конференції, наради і дні поля,
демонстраційні покази техніки, а також організовувались поїздки аграріїв області на
загальнодержавні, регіональні виставки, дні поля, тощо.
Загальна посівна площа сільськогосподарських культур під урожай поточного року складає майже
1237 тис. га, що на 54 тис. га більше 2016 року (+5%).
В структурі посівів зернові культури займають 56,3% (696,6 тис. га), технічні – 27,9% (344,6 тис.
га), картоплеовочева група – 7,2% (89,4 тис. га), кормові – 8,6% (106,1 тис. га).
2.
Сприяння
розвитку
підприємств, Протягом І півріччя 2017 року Департаментом АПР ОДА були підготовлені та проведені 3 заходи,
зосереджених
на
виробництві спрямовані на ефективний розвиток галузі тваринництва області, впровадження та поширення
тваринницької продукції.
передових технологій з метою нарощування виробництва конкурентоспроможної тваринницької
продукції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. До проведення заходів залучались
фахівці світових виробників кормозаготівельної техніки, тваринницького обладнання,
консультанти по питаннях заготівлі кормів і годівлі, відтворення, утримання та здоров’я тварин.
Завдання 2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки
сільгосппродукції
3.
Підтримка технічного переоснащення За І півріччя аграріями регіону придбано 536 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання
малих, середніх агровиробників та їх на загальну суму 398,1 млн грн, що більше на 102 млн грн відповідного періоду 2016 року.
об’єднань, що працюють на території В тому числі на умовах фінансового лізингу Чернігівської філії НАК «Украгролізинг» придбано 16
Чернігівської області.
одиниць техніки та обладнання на загальну суму 9,7 млн. грн. Загалом на 2017 рік господарства
області подали заявки до філії на 23 одиниці техніки та обладнання.
ТОВ ВТП «Облагропостач» працює через програму підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім» у місті Чернігів та області і пропонує доступні в ціновому
відношенні трактори і мотоблоки з професійним сервісом та постачанням запчастин.
Завдання 3. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі
4.
Розвиток
системи
консультативних В області зареєстровані 4 сільськогосподарські дорадчі служби, з них дві обласні та дві районні.
(дорадчих) служб.
З метою підвищення рівня знань та навичок малих та середніх сільгоспвиробників триває процес
налагодження роботи обласної сільськогосподарської дорадчої служби. Робота даної структури
спрямовуватиметься на сільські громади, з метою вивчення їх можливостей та надання конкретних
рекомендацій щодо стратегічних напрямків розвитку, пошук ініціативних громадян та їх навчання,
які будуть займатися фермерством.
5.
Створення та підтримка розвитку Діє Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області на
різноспеціалізованих
сільськогоспо- 2017-2021 роки.
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Станом на 01 липня 2017 року в 12-ти районах Чернігівської області зареєстровано 29
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК).
У І півріччі 2017 року в Носівському районі створено новий СОК «Захисник».

Завдання 4. Сприяння самозайнятості та підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості
6.
Підтримка
розвитку
особистих На виконання заходів Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській
селянських господарств, ферм сімейного місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки, у обласному бюджеті на 2017 рік передбачено
типу, що спеціалізуються на вирощуванні 1197 тис. грн. Діє Програма підтримки особистих селянських господарств Чернігівської області на
плодово-ягідної
продукції,
овочів, 2016-2020 роки.
продукції тваринного походження.
4.3. Транспорт і зв‘язок
1. Створення конкурентного середовища на ринку пасажирських автоперевезень.
1.
Організація роботи з припинення надання Робочою групою з організації відпрацювання заходів щодо припинення регулярних пасажирських
послуг з перевезення пасажирів на перевезень без відповідних дозвільних документів ведеться робота з приведення відповідно до
автобусних маршрутах перевізниками без чинного законодавства України пасажирських перевезень в області. За І півріччя 2017 року в
відповідних дозвільних документів.
області перевірено 6135 транспортних засобів, якими надаються послуги з перевезення пасажирів
на внутрішньообласних маршрутах загального користування. Виявлено 1688 порушень вимог
автотранспортного законодавства та складено 1270 актів. За результатами розгляду матеріалів
перевірок винесено 1573 постанов про застосування фінансових санкцій на загальну суму
1179,87 тис.грн, з яких 492,2 тис. грн перераховано до Держбюджету.
2.
Посилення контролю за виконанням З метою здійснення контролю за діяльністю автоперевізників по обслуговуванню автобусних
договірних умов і вимог законодавства у маршрутів загального користування ведеться постійний моніторинг регулярності виконання рейсів
сфері пасажирських автоперевезень.
на зазначених маршрутах та виконання договірних умов.
У разі невиконання перевізниками договірних умов виноситься попередження про необхідність
стабілізації роботи на маршруті, в противному випадку перед облдержадміністрацією ініціюється
розірвання договорів на обслуговування приміських, міжміських внутрішньообласних автобусних
маршрутів загального користування.
3.
Удосконалення існуючої обласної мережі За І півріччя 2017 року проведено 8 засідань Координаційної ради облдержадміністрації по
автобусних
маршрутів
загального організації пасажирських автоперевезень в області, де розглядались нагальні питання у сфері
користування
з
урахуванням пасажирських автоперевезень, пропозиції по їх покращенню та 3 засідання Конкурсного комітету з
максимального охоплення автобусним підготовки та проведення конкурсу на автобусних маршрутах загального користування, які не
сполученням
сільських
населених виходять за межі області.
пунктів.
З початку року на конкурсних засадах продовжено роботу 52 автобусних маршрутів загального
користування та відкрито 1 новий приміський автобусний маршрут Борзна – Бахмач (рейси
4115/4116, 4117/4118, 4119/4120), який обслуговує перевізник ТОВ "Автотранспортне
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підприємство - 17448"
Завдання 2. Організація безпечних і якісних пасажирських перевезень на автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за
межі області
4.
Створення
умов
для
оновлення Комунальним підприємством «Чернігівське тролейбусне управління» 11 квітня 2017 року було
автомобільними перевізниками рухомого оголошено новий тендер на закупівлю 5 нових низькопідлогових тролейбусів. Аукціон відбувся
складу, призначеного для надання послуг 25 травня 2017 року. Переможцем оголошено ПрАТ «Чернігівський автозавод», яке запропонувало
з перевезення пасажирів на автобусних 5 низькопідлогових тролейбусів ЕТАЛОН Т12110 вартістю 19745 тис. гривень.
маршрутах загального користування.
5.
Сприяння поліпшенню транспортного Згідно порядку проведення конкурсу по визначенню перевізника на автобусному маршруті
обслуговування осіб з обмеженими загального користування, враховується наявність транспортних засобів, призначених для
фізичними
можливостями
шляхом перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Крім того, перевізники облаштовують
використання автобусів спеціалізованого та позначають зручні місця для сидіння інвалідів (поблизу виходу), демонтують центральні поручні
призначення.
дверей, прибирають сидіння на задніх площадках.
У м. Ніжин для поліпшення обслуговування людей з інвалідністю на міських маршрутах
переобладнано 4 автобуси для перевезення інвалідів на кріслах колісних та зобов’язано водіїв та
кондукторів оголошувати назви зупинок.
В м. Чернігів на тролейбусних маршрутах міста задіяні 10 нових односекційних низькопідлогових
тролейбусів, пристосований для перевезення людей з інвалідністю, де функціонує система для
зовнішнього та внутрішнього звукового інформування пасажирів з порушенням зору та слуху про
номер маршруту та зупинки.
6.
Розвиток та збереження існуючої мережі Вживаються заходи щодо покращення організації їх роботи по виконанню диспетчерських функцій
автобусних станцій області.
та приведення діяльності автостанцій до вимог чинного законодавства. В області 22 автостанції
ПАТ «Чернігівське ОПАС 17499» та АС «Борзна» проходять атестацію, яка передбачає обстеження
автостанції на відповідність вимогам до них, визначення їх классу, розміру автостанційного збору
та вартості послуг, що надаються автомобільним перевізникам за процедурою, визначеною
Порядком регулювання діяльності автостанцій, затвердженим наказом Міністерства транспорту та
зв’язку України від 27.09.2010 № 700.
Завдання 3. Розвиток телекомунікаційних мереж загального користування
Сприяння
розвитку
існуючих
та Протягом квітня - червня 2017 року проводились планові ремонтно-налагоджувальні роботи на
7.
впровадження нових технологій і послуг телекомунікаційних мережах по всій області, зокрема у Бобровицькому, Варвинському,
систем
мобільного
зв’язку, Городнянському, Ічнянському, Н.Сіверському, Козелецькому, Коропському, Корюківському,
широкосмугового доступу до Інтернету, Менському, Носівському, Ріпкинському, Сосницькому та Чернігівському районах.
що відповідатимуть потребам мешканців
області.
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4.4. Споживчий ринок

Завдання 1. Створення сприятливих умов для стабільного та ефективного функціонування споживчого ринку
1.

2.

3.

4.

Сприяння збільшенню обсягів реалізації Споживчий ринок області характеризується високим рівнем насиченості продовольчими та
через регіональну торговельну мережу непродовольчими товарами.
продукції вітчизняного, в т.ч. місцевого а рахунок збільшення присутності на споживчому ринку вітчизняних (у т. ч. місцевих)
виробництва.
товаровиробників, забезпечено вищу, ніж в середньому по Україні, питому вагу реалізації товарів
вітчизняного виробництва через торговельну мережу підприємств-юридичних осіб (область –
64,0 %, Україна – 53,1 %, у т.ч. продовольчих – 85,3 % та 82,3 % відповідно, непродовольчих –
43,5 % та 32,8%).
З метою сприяння збільшенню обсягів реалізації через регіональну торговельну мережу продукції
місцевого виробництва сформовано перелік сільськогосподарських виробників області, які мають
можливість реалізовувати овочеву продукцію у супермаркетах. Цей перелік передано, зокрема,
керівництву ТОВ «Альянс-Маркет» (торгівельні мережі «Союз» та «Квартал») для опрацювання та
укладання відповідних договорів.
Перелік виробників надіслано торгівельним мережам «Фора» та «АТБ», які також зацікавлені в
оптимізації логістичних ланцюжків поставки сільгосппродукції «борщового» набору.
Сприяння виводу на споживчий ринок На базі ДП «Чернігівстандартметрологія» діє обласна дегустаційна (приймальна) комісія (далі –
нових видів продовольчої продукції комісія), де розглядаються зразки кулінарних, булочних, кондитерських виробів та продуктів
місцевих товаровиробників.
м’ясних, у т. ч. нові.
Упродовж І півріччя 2017 року засідання обласної дегустаційної (приймальної) комісії не
проводились.
Розширення
практики
виїзного
і Станом на 01.07.2017 із 493 населених пунктів області, в яких відсутня стаціонарна мережа
комплексного обслуговування мешканців магазинів, виїзна торгівля була налагоджена в 444; із 837 населених пунктів регіону, де відсутня
малих та віддалених населених пунктів.
стаціонарна мережа об’єктів сфери побуту, виїзне обслуговування здійснювалось в 733.
Сприяння процесу формування сучасної У І півріччі 2017 року в області розширили присутність, розпочали діяльність 71 об’єкт роздрібної
та ефективної інфраструктури у сфері торгівлі та ресторанного бізнесу (без урахування об’єктів в м. Чернігові).
споживчого ринку шляхом створення і Упродовж січня-березня 2017 року в експлуатацію введено торгової площі у магазинах, критих
відкриття нових об’єктів торгівлі та ринках, павільйонах – 1,6 тис. м2, їдальні, кафе та закусочні на 179 посадкових місць, станції
послуг.
технічного обслуговування легкових автомобілів на 94,3 тис обслуг. авто, автомобільні заправні
станції на 36,5 тис. обслуг. авто, готель на 4 місця.
У сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів упродовж
січня-березня 2017 року освоєно (використано) капітальних інвестицій на суму 25,9 млн. грн., що
становить 2,6 % від їх загального обсягу.
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видами продовольчих ресурсів.
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В області здійснюється щомісячний моніторинг регіональних балансів попиту і пропозиції
основних видів продовольчих ресурсів (цукор, пшениця та жито продовольчі, борошно пшеничне,
крупа гречана, олія соняшникова, масло вершкове, яловичина, свинина, м’ясо птиці, молоко
(сировина), яйця курячі, капуста, картопля, морква, цибуля, буряк столовий, яблука), про що
інформуються Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство аграрної
політики та продовольства України.
За результатами моніторингу продовольчий ринок регіону забезпечує потреби населення та
харчопереробних підприємств в основних продовольчих ресурсах у повному обсязі.
6.
Сприяння належному функціонуванню Оптовими підприємствами області у І кварталі 2017 року було поставлено товарів на суму
оптової ланки торгівлі.
2838,8 млн. грн (без ПДВ і акцизу), що на 35,4 % більше, ніж у І кварталі 2016 року (у фактичних
цінах).
У структурі оптового товарообороту переважаючою була частка продажу непродовольчих товарів
– 84,8 %, продовольчих товарів – 15,2% (у І кварталі 2016 року - відповідно 82,4% та 17,6%).
Станом на 01.04.2017 на складах оптових підприємств було зосереджено запасів товарів на
989,7 млн. грн. У запасах товарів переважаючу частку (89,5% або885,7 млн.грн.) займали
непродовольчі товари, решту (10,5%, або 104,0 млн. грн) – продовольчі.
Завдання 2. Реалізація державної цінової політики, недопущення необґрунтованих цінових коливань на споживчому ринку
7.
Регулювання цін і тарифів відповідно до Упродовж І півріччя 2017 року набули чинності 3 розпорядження голови обласної державної
наданих повноважень.
адміністрації з регулювання цін (тарифів).
8.
Сприяння організації та проведенню У містах та районах області проводяться регулярні ярмаркові заходи (щоденні, щотижневі та
продовольчих ярмарків за участю святкові) з продажу сільськогосподарської продукції та харчових продуктів за цінами виробника.
місцевих товаровиробників.
Упродовж І півріччя 2017 року в області проведено 1450 продовольчих ярмарків, на яких було
реалізовано понад 18,9 тис тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму 229,9 млн. грн.
Належна увага приділяється створенню сприятливих умов для реалізації продукції місцевими
виробниками, зокрема, шляхом надання їм торговельних місць на пільгових умовах.
9.
Здійснення аналізу результативності У І півріччі 2017 року здійснено 1 базове, 5 повторних та 7 періодичних відстежень
регуляторних актів щодо цінового результативності регуляторних актів з цінових питань.
регулювання.
10. Розгляд
та
вирішення
найбільш Упродовж І півріччя 2017 року засідання комісії по цінах обласної державної адміністрації не
актуальних питань з регулювання цін проводились.
(тарифів) на засіданнях комісії по цінах
обласної державної адміністрації, участь
у цьому процесі громадськості.
11. Проведення моніторингу та аналізу Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації щомісяця проводиться узагальнення
споживчих цін, у межах наданих та аналіз моніторингу цін на продовольчі товари, що реалізуються в роздрібній мережі, на
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повноважень, насамперед, на ринках
соціально значущих товарів і послуг
(продовольчому,
паливно-мастильних
матеріалів, житлово-комунальних послуг
тощо).

продовольчих ринках та у фірмовій торгівлі місцевих товаровиробників за даними
райдержадміністрацій та виконкомів міських рад.
Щодекадно здійснюється моніторинг середніх рівнів цін на основні соціально-значущі товари та
паливно-мастильні матеріали за даними органів статистики.
Сектором контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернігівській області, у межах наданих повноважень, постійно проводиться моніторинг та аналіз
споживчих цін, насамперед, на ринку соціально значущих товарів і послуг (фармацевтичному,
житлово-комунальних послуг).
Адмінколегієюобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України надані
рекомендації:
- з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції:
 26 суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на ринку роздрібної реалізації
світлими нафтопродуктами, утриматись від дій, що можуть спричинити необґрунтоване
підвищення роздрібних цін на ринках реалізації світлих нафтопродуктів, або стати наслідком
створення штучного дефіциту на зазначеному ринку в період весняно-польових робіт та містити
ознаки порушень, передбачених статтями 6, 13 Закону України «Про захист економічної
конкуренції».Рекомендації виконані.
 ДП «Коропський сирзавод» ТОВ «СиЛ», ПАТ «Чернігівський молокозавод», Філія
«Менський сир» ПП КФ «Прометей», ПАТ «Куликівське молоко», ПрАТ «Новгород-Сіверський
сирзавод», ТОВ «Лосинівський маслосирзавод», ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»,
які здійснюють діяльність на ринку закупівлі молока для промислової переробки, при формуванні
оптово-відпускних цін на готову продукцію враховувати зниження закупівельних цін на сировину,
а саме, молоко коров’яче незбиране для промислової переробки, що закуповується в особистих
господарствах населення та сільськогосподарських виробників.
- за результатами дослідження ринку житлово-комунальних послуг:
 8 суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на ринкуз централізованого
водопостачання та водовідведення, при розрахунках тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення дотримуватись вимог Порядку формування тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово-комунальні послуги».
 14 органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо встановлення тарифів на послуги
з централізованого водопостачання та водовідведення з дотриманням вимог чинного
законодавства (Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово-комунальні послуги»).
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Також надані пропозиції 22 суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на ринку
централізованого водопостачання та водовідведення, у разі ненадання, надання не в повному
обсязі послуг забезпечити проведення перерахунків відповідно до вимог Порядку проведення
перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної
та гарячої води і водовідведення у разі ненадання або надання не в повному обсязі, зниження
якості, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 151. Пропозиції
розглянуті.
Запропоновано 5 суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на ринку послуг з
централізованого постачання гарячої води, централізованого опалення, забезпечити повне і вчасне
проведення перерахунків відповідно до вимог вищевказаного Порядку. Пропозиції розглянуті.
12.
Оперативне відстеження стану та Обласною державною адміністрацією постійно відслідковуються тенденції щодо зміни ситуації на
тенденцій розвитку цінової ситуації в споживчому ринку області та вживаються заходи відповідного реагування.
регіоні та вжиття упереджувальних З метою забезпечення нормалізації цінової ситуації в регіоні, недопущення встановлення
заходів щодо її нормалізації.
економічно необґрунтованих цін адмінколегією обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України були надані рекомендації суб’єктам господарювання, які
здійснюють діяльність на ринках: торгівлі продуктами харчування, реалізації яєць курячих,
роздрібної торгівлі моторними бензинами, дизельним пальним, газом скрапленим та стисненим.
Завдання 3. Підвищення рівня захисту прав населення на споживання якісних та безпечних для життя і здоров’я товарів і послуг
13.

Проведення
перевірок
відповідності
характеристик
продукції
згідно
з
вимогами діючого законодавства України
про державний ринковий нагляд та
вжиття
у
разі
необхідності
обмежувальних (корегувальних) заходів.

14.

Організація профілактичної роботи щодо
недопущення надходження на споживчий
ринок небезпечної, фальсифікованої,
контрафактної продукції (товарів) з
метою запобігання фактам їх реалізації
споживачам, у разі необхідності вжиття
адекватних заходів реагування.

У рамках здійснення контролю у сфері ринкового нагляду Управлінням захисту споживачів
Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області у І півріччі 2017 року
проведено 17 перевірок характеристик продукції, а також 4 позапланові перевірки стану виконання
рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.
За результатами перевірок вжито 23 обмежувальних (корегувальних) заходів. Винесено 8 постанов
про накладення штрафних санкцій на загальну суму 26,35 тис. грн., з них сплачено 18,7 тис. грн.
Управлінням Держпраці у Чернігівській області проведено 13 перевірок характеристик засобів
індивідуального захисту у користувачів тарозповсюджувачів продукції. Порушень не виявлено. В
ході перевірок з суб’єктами господарювання проведено роз’яснювальну роботу щодо відповідності
продукції вимогам технічних регламентів.
Управлінням захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в області у
І півріччі 2017 року проведено 72 перевірки суб’єктів господарської діяльності, з них планових-3.
Перевірено товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1,1 млн. грн. Виявлені порушення.
За результатами перевірок на винних осіб накладено адмінштрафи, до суб’єктів господарювання
застосовані адміністративно-господарські санкції.
Упродовж І півріччя 2017 року розглянуто 470 звернень споживачів, з них задоволено - 150, надано
роз’яснень – по 320. За результатами розгляду звернень споживачам повернуто коштів на загальну
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суму 75,65 тис. грн.
З метою здійснення державного контролю за дотриманням відповідних гігієнічних вимог щодо
забезпечення безпечності готових харчових продуктів тваринного походження на бійнях, гуртівнях
та потужностях з розбирання та обвалювання м’яса під час надходження, розбирання та обвалювання
продукції первинного виробництва тваринного походження на 17 переробних підприємствах області
здійснюється контроль уповноваженими особами державних лікарень ветеринарної медицини.
На 49 агропродовольчих ринках області функціонують 37 лабораторій ветеринарно-санітарної
експертизи, що здійснюють обов'язковий державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю та
безпекою продукції, що реалізується (у т.ч. харчових продуктів тваринного походження), та за
дотриманням ветеринарно-санітарних правил торгівлі на ринках.
Вищезазначеними лабораторіями проведено 217,3 тис. експертиз та 634,6 тис. досліджень. Вилучено
та недопущено в обіг неякісної та небезпечної продукції
– 14,2 тонн., утилізовано –
11,4 тонн. За порушення ветеринарно-санітарних вимог до адміністративної відповідальності
притягнуто 223 особи на суму 11,4 тис. грн.
15. Підвищення рівня інформованості та З метою підвищення рівня інформованості та правової обізнаності споживачів Управлінням
правової обізнаності споживачів стосовно захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області взято
реалізації і захисту їх прав.
участь у телепередачі, опубліковано 2 статті у друкованих ЗМІ, проведено 3 лекції та 7 виїзних
приймалень у районах області.
Завдання 4. Проведення економічного обстеження, аналізу та оцінки розвитку споживчого ринку
16. Проведення
оцінки
відповідності Забезпеченість населення торговельною площею у магазинах в розрахунку на 1 тис жителів на
нормативам забезпеченості населення 01.01.2017 у цілому по області незалежно від місцевості становила 375,5 (без врахування показників
торговельною площею у магазинах.
обласного центру) в т.ч. у містах – 338,6; в сільській місцевості – 443,2.
17. Здійснення актуалізації торговельної У зв’язку із змінами, які відбулися в проведенні статистичних спостережень у сфері роздрібної
мережі фізичних осіб-підприємців.
торгівлі, актуалізація торговельної мережі фізичних осіб-підприємців не здійснювалась.
18. Проведення
інвентаризації
мережі Станом на 01.01.2017 торговельне обслуговування населення області забезпечували майже
об’єктів
роздрібної
торгівлі
та 6,7 тис стаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі, 46 ринків та 1,2 тис закладів ресторанного
ресторанного
бізнесу
(громадського господарства (без урахування даних обласного центру).
харчування).
Найбільшу частину серед стаціонарних закладів торгівлі становили магазини (79 % або
5,3 тис од.).
19. Здійснення
моніторингу
показників Оборот роздрібної торгівлі (за всіма каналами реалізації) за підсумками І півріччя 2017 року
розвитку сфери роздрібної торгівлі та збільшився на 0,3 % і перевищив 6,9 млрд. грн, що у розрахунку на одну особу становило
нефінансових послуг.
6,7 тис грн.
За оперативними статистичними даними, роздрібний товарооборот підприємств(юридичних осіб),
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля*, за підсумками
І півріччя 2017 року зменшився на 0,9 % і становив майже 4,5 млрдгрн, що у розрахунку на одну
особу становило 4,3 тис грн.
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.Обсяг реалізованих послуг за підсумками І кварталу 2017 року склав 964,2 млн. грн, що у
розрахунку на одну особу становило 934,7 гривень.
5. Соціальна і гуманітарна сфери

5.1. Демографічна ситуація, підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика
Завдання 1. Пропаганда здорового способу життя. Оздоровлення дітей
1.
Популяризація та утвердження здорового В рамках обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2016 – 2020 роки проведено конкурсі безпечного способу життя та культури змагання серед шкіл міста «Чисто-Сhe!» в рамках Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою
здоров’я серед молоді.
разом!».
Проведення
інформаційно- Упродовж І півріччя 2017 року розроблено, виготовлено та поширено 1500 примірників тематичної
2.
просвітницьких
заходів
щодо соціальної реклами «Життя варте того, щоб бути здоровим та щасливим». На шпальтах місцевих
попередження соціально небезпечних газет надруковано 280 статей з даної тематики та 92 повідомлення – на сайті обласного центру
хвороб, профілактики шкідливих звичок соціальних служб. У навчальних закладах області спеціалістами, фахівцями із соціальної роботи
(тютюнопаління,
алкоголізму, проведено 945 заходів з питань профілактики соціально небезпечних хвороб, подолання
наркоманії), збереження репродуктивного шкідливих звичок, утвердження здорового способу життя.
здоров’я, формування здорового способу Пропаганда здорового способу життя, запобігання соціально небезпечним хворобам у дитячому і
життя серед молоді.
молодіжному середовищі здійснювалась через молодіжну телестудію обласного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді. На обласному телебаченні вийшла в ефір соціально-психологічна
програма «Розмова без нотацій» з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди
здорового способу життя серед підлітків та молоді, а саме «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед
підлітків та молоді.
3.
Забезпечення
діяльності
виїзних Протягом І півріччя 2017 року індивідуальними послугами під час виїзної роботи охоплено понад
мобільних
консультативних
пунктів тисячу осіб. Також організовано 350 групових заходів з даних питань.
соціальної
роботи,
проведення Мобільний консультаційний пункт діє і при обласному центрі СССДМ. До його роботи
інформаційно-профілактичної роботи в залучаються психологи, юристи громадських організацій, представники служб у справах дітей,
сільській місцевості з питань збереження управлінь соціального захисту населення. Соціальні послуги отримують сім’ї, які опинилися у
репродуктивного здоров’я, популяризації складних життєвих обставинах, проводиться профілактична робота серед молоді. З початку року
здорового способу життя, відповідального здійснено виїзди у Козелецький, Бобровицький, Варвинський, Ічнянський, Сновський, Носівський
батьківства, попередження сімейного райони.
неблагополуччя, підготовки молоді до
сімейного життя.
5.
Виконання
заходів,
передбачених На оздоровлення та відпочинок дітей станом на 30.06.2017 використано 14548,5 тис. гривень.
програмою відпочинку та оздоровлення Послуги з оздоровлення отримало 49603 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та
дітей Чернігівської області.
підтримки.
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Станом на 15.07.2017 свою роботу розпочали 19 закладів оздоровлення, 454 табори з денним
перебуванням та 1 наметове містечко.
З метою оздоровлення дітей проведено тендер на закупівлю 600 путівок в дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку, розташовані на узбережжі Чорного моря. Підписано договір з ТОВ
«Курортне об’єднання «Сонячний берег» (с. Сергіївка, Одеська область) на 200 путівок та з ПП
«Фортеця-Тур» (с. Сергіївка, Одеська область) на 400 путівок.
Робочою групою по здійсненню моніторингу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
проведено моніторинг дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: «Сузір’я» (Коропський
район), «Полісяночка» (Городнянський район), «Деснянка» (Куликівський район), «Сонечко»
(Варвинський район), «Веселка» (Варвинський район), обласного дитячого загально-соматичного
санаторію «Пролісок» (Ніжинський район).
Відповідно до Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку області на 2016-2020 р.р. станом на 19.07.2017 проведено державну атестацію
позаміського оздоровчого табору „Зміна” (Чернігівський район), позаміського табору «Веселка»
комунального закладу «Удайцівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної
ради (Прилуцький район).
Завдання 2. Підтримка сімейних цінностей та профілактика соціального сирітства, надання допомоги сім’ям, які опинились у складних
життєвих обставинах, багатодітним сім’ям
6.
Проведення
інформаційно- З метою підтримки сім’ї, надання кожному з її членів можливостей самореалізації, самовизначення,
просвітницьких заходів з пропагування самовдосконалення, формування серед молоді відповідального ставлення до батьківства,
сімейних
цінностей,
формування підготовки до сімейного життя спеціалістами центрів СССДМ надали 6820 індивідуальних
свідомого та відповідального ставлення консультацій з питань репродуктивного здоров’я, сімейного мікроклімату, планування сім’ї,
до батьківства, повноцінного виховання відповідального батьківства.
та розвитку дітей.
У навчальних закладах області проведено 625 групових заходів з питань підготовки молоді до
сімейного життя, планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’
7.
Організація своєчасного виявлення сімей Упродовж І півріччя ц.р. до центрів соціальних служб від різних установ та організацій надійшли
з дітьми на ранніх стадіях криз, 1950 повідомлень від суб’єктів соціальної роботи та громадських організацій стосовно 2211 сімей.
проведення з ними ефективної соціальної які опинилися чи можуть опинитися у складних життєвих обставинах. З метою визначення, яких
роботи з метою збереження сім’ї, попе- послуг потребують сім’ї, здійснені початкові оцінки потреб дитини та її сім’ї. За їх результатами,
редження втрати дитиною сімейного 955 сімей визнані такими, що потрапили у складні життєві обставини (І півріччя 2016 року – 932
оточення.
сім’ї).
Упродовж І півріччя 2017 року центри надавали соціальні послуги понад 16 тисячам сімей, з них
4176, які виховують 7594 дитини, перебувають у складних життєвих обставинах, що на 500 сімей
менше аналогічного періоду минулого року.
З метою надання таким родинам комплексу соціальних послуг, активізації їх ресурсів, залучення до
роботи з ними суб’єктів соціальної роботи, недержавних установ та громадських, благодійних
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організацій 1349 сімей перебували під соціальним супроводом працівників центрів.
За результатами роботи 627 (46% від загальної кількості, що перебували під соціальним
супроводом) сімей зняті із соціального супроводу, із низ 590 – з досягненням позитивного
результату.
Організація та проведення навчальних У І півріччі 2017 року проведено 6 навчальних семінарів. Підвищили кваліфікацію 112 осіб, в т.ч.
семінарів для спеціалістів та фахівців із 54 фахівці із соціальної роботи, з них 7 спеціалістів об’єднаних територіальних громад.
соціальної роботи районних/міських
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та
молоді,
закладів
соціального
обслуговування стосовно впровадження
нових форм і методів у соціальну роботу.
Розроблення інформаційних матеріалів Інформування щодо надання різних видів соціальних послуг найуразливішим категоріям
щодо видів соціальної підтримки та населення області, здійснення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у
послуг і процедур їх надання для складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, про розвиток сімейних форм
широкого інформування населення.
виховання постійно ведеться на офіційних сайтах обласного, районних (міських) центрів
соціальних служб.
Також розробляються інформаційні матеріали щодо видів соціальної підтримки та послуг і
процедур їх надання у вигляді плакатів, які розміщуються у місцях масового перебування людей
(центрах соціальних служб, лікарнях, школах, територіальних громадах тощо). У місцевих засобах
масової інформації надруковано 104 статті про послуги, які можна отримати в центрах соціальних
служб.
З метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб систематизованою та достовірною
інформацією щодо соціальної допомоги та соціальних послуг, які надаються центрами СССДМ,
підготовлено 6 довідкових та інформаційних добірок («Інформація для внутрішньо переміщених
осіб», «Нове в законодавстві для внутрішньо переміщених осіб», «Пам’ятка для внутрішньо
переміщених осіб», «Пільги та гарантії внутрішньо переміщеним особам»), кишеньковий довідник
для внутрішньо переселених осіб» тощо), які розповсюджені загальним накладом 294 примірники.
На інформаційних стендах у міських, селищних, сільських радах протягом І півріччя п.р.
розміщено 362 інформаційні повідомлення для внутрішньо переміщених сімей, про послуги, які їм
надаються центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 119 відповідних повідомлень
розміщено в місцях масового перебування людей (вокзалах, магазинах тощо).
Підтримка
багатодітних
сімей, З метою підтримки багатодітних сімей, які належним чином виконують свої батьківські обов’язки,
забезпечення їх прав на пільги.
в рамках реалізації Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної
рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року надається допомога для поліпшення
житлових та соціально-побутових умов. Наразі формується база даних багатодітних сімей, в яких
виховується 5 і більше дітей, для надання у 2017 році допомоги для поліпшення соціально-
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побутових умов. Багатодітні сім’ї області за І півріччя 2017 року скористалися пільгами, які
встановлені Законом України «Про охорону дитинства»: 50-відсоткова знижка плати за
користування житлом – 562 багатодітні сім’ї; 50-відсоткова знижка плати за користування
комунальними послугами - 5180 багатодітних сімей; 50-відсоткова знижка вартості палива – 1331
багатодітна сім’я; позачергове встановлення квартирних телефонів – 331 багатодітна сім’я.
11. Забезпечення проходження корекційних В Комплексній обласній програмі підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії
програм особами, які вчинили насильство торгівлі людьми на період до 2020 року передбачено заходи та фінансові видатки на впровадження
в сім’ї.
корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, проведення навчальних семінарів,
тренінгів з питань впровадження корекційних програм та забезпечення навчання фахівців щодо
роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, за корекційними програмами.
12. Забезпечення діяльності цілодобової Протягом І піріччя 2017 року проводилася інформаційно-просвітницька кампанія, спрямована на
гарячої лінії з питань запобігання підвищення рівня обізнаності населення області щодо проблем подолання домашнього насильства,
домашньому насильству, дискримінації за формування нетерпимого ставлення до насильства. У рамках кампанії в м. Чернігові розміщено
ознакою статі.
зовнішню соціальну рекламу: 5 одиниць білбордів та 10 одиниць сіті-лайтів, де вказано телефони
національної «гарячої лінії». В Комплексній обласній програмі підтримки сім’ї, забезпечення
гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року передбачено заходи та
фінансові видатки на забезпечення роботи безоплатної регіональної телефонної «гарячої лінії» з
питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної
дискримінації.
13. Проведення благодійних акцій, святкових З нагоди Міжнародного дня захисту дітей було забезпечено проведення:
заходів для дітей соціально незахищених - 01.06.2017 фінальної частини обласного конкурсу дитячої творчості серед дітей-сиріт та дітей,
категорій, організація роботи пунктів позбавлених батьківського піклування (100 учасників);
одноразового безкоштовного харчування - 07.06.2017 акції "Даруймо радість дітям" для дітей, які опинились у складних життєвих
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей учасників АТО, внутрішньо переміщених дітей (100 учасників).
обставинах.
Для дітей було організовано харчування та розважальні програми. Всі учасники отримали
подарунки та сухі пайки.
Завдання 3. Забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сімейному оточенні
14. Проведення серед населення області З метою інформування населення області щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених
інформаційних
кампаній
щодо батьківського піклування, до сімейних форм виховання у І півріччі 2017 року підготовлено і
формування позитивного сприйняття випущено в ефір обласного телебачення телепередачу «Не маємо права залишатися осторонь
сімейного влаштування дітей-сиріт та проблеми сирітства».
дітей,
позбавлених
батьківського На сайті обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (http://ocssm.cg.gov.ua)
піклування, спонукання кандидатів на розміщено 17 повідомлень з метою підвищення обізнаності населення області щодо сімейних форм
створення патронатних, прийомних сімей, виховання.
ДБСТ.
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Проведення тренінгових занять для
кандидатів у прийомні батьки, батькивихователі, а також навчань з метою
підвищення
виховного
потенціалу
прийомних
батьків
та
батьківвихователів.
Здійснення
спеціалістами
центрів
СССДМ соціального супроводження
прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу.

Cтан виконання

У І півріччі 2017 року за Програмою підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні
батьки та батьки-вихователі, проведено 2 тренінгові курси, пройшли навчання, отримали
рекомендації 5 осіб та 4 родини кандидати в прийомні батьки, а також підготовлено 13 потенційних
опікунів/піклувальників. Організовано 3 навчання з метою підвищення виховного потенціалу
прийомних батьків та батьків-вихователів та отримали відповідні довідки 67 прийомних батьків та
5 батьків-вихователів.
16.
Упродовж І півріччя 2017 року здійснювалось соціальне супроводження 215 прийомних сімей (в
них 338 дітей) та 25 дитячих будинків сімейного типу (в них 155 дітей).
З метою моніторингу забезпечення якості соціального супроводження прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу здійснено 26 супервізійних зустрічей з прийомними сім’ями та дитячими
будинками сімейного типу.
17. Влаштування дітей, що залишились без Станом на 01.07.2017 сімейними формами виховання в області охоплено 92,0% дітей-сиріт, дітей,
батьківської опіки, до сімейних форм позбавлених батьківського піклування.
виховання.
18. Розробка, випуск та розповсюдження У червні 2017 року роздруковано «Збірник методичних рекомендацій на допомогу спеціалістам, які
методичної
літератури,
друкованої займаються питаннями усиновлення».
інформаційно-просвітницької продукції,
інформації в мережі Інтернет стосовно
влаштування
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених батьківського піклування, до
сімейних форм виховання.
19. Сприяння збільшенню мережі прийомних Протягом І півріччя 2017 року до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
сімей та дитячих будинків сімейного влаштовано 17 дітей (створено 7 ПС). Всього станом на 01.07.2017 в області налічується 210
типу.
прийомних сімей та 25 дитячих будинків сімейного типу, в яких знайшла прихисток 481 дитина.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість дітей в ПС та ДБСС збільшилась на
2,3% (з 470 станом на 01.07.2016 до 481 на даний час).
20. Проведення
«Літньої
школи» для Захід заплановано провести у серпні 2017 року.
прийомних батьків, батьків-вихователів,
прийомних
дітей,
дітей-вихованців,
власних дітей з цих родин.
Завдання 4. Зменшення рівня дитячої бездоглядності та безпритульності, інших антигромадських проявів серед дітей
21. Виявлення дітей, які опинились за Впродовж І півріччя 2017 року на території області проведено 500 профілактичних рейдів, в
межами
сім’ї,
бездоглядних
та результаті яких, виявлено 183 дитини, з числа яких:
безпритульних дітей.
2 - вилучено з вулиці, 63 – із сімей, де перебування загрожувало їх життю та здоров’ю, 3 – з
розважальних закладів, з 68 підлітками проведені профілактичні бесіди. У ході проведення рейдів:
24 дитини повернуті до сімей, 2 - до навчальних закладів; 32 – поміщено до центрів соціально-
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психологічної реабілітації дітей, 10 – до закладів охорони здоров’я.

22.

23.

24.

25.

Проведення виїзних нарад, засідань за Актуальні питання соціально-правового захисту дітей постійно обговорюються на засіданнях «за
«круглим столом» з питань соціально- круглим столом», зокрема:
правового захисту дітей.
- 25.04.2017 «Реалізація прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на
виховання у сімейному оточенні»;
- 26.04.2017 «Міжвідомча взаємодія у вирішенні проблем соціально-правового захисту дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах»;
- 25.05. 2017 «Взаємодія суб’єктів соціальної роботи щодо надання якісних соціальних послуг
сім’ям з дітьми, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Організація
діяльності
мобільного 16.05.2017 організовано виїзд до Куликівського району, де в Горбівській та Вересочській громадах
інформаційно-консультативного пункту з відвідано за місцем проживання 11 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та 7
прав дитини.
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За місцем проживання надавались
консультації дітям та їх батькам. Крім того, психологом Чернігівського центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей у двох загальноосвітніх навчальних закладах проведено тренінги з
учнями 7-11 класів «Контролюємо агресію» (26 учнів). У ході роботи розповсюджувалась
інформація щодо роботи безкоштовної лінії «Телефон Довіри» Чернігівського центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей.
Розробка, випуск та розповсюдження Забезпечено підготовку та розповсюдження 1000 буклетів серед школярів області, де міститься
методичної
літератури
з
питань інформація про права дитини на захист від жорстокого поводження, правила безпечної поведінки
профілактики дитячої бездоглядності та підлітків, контактна інформація органів та служб до яких дитина може звернутись за допомогою.
безпритульності, друкованої інформаційно-просвітницької продукції
із
захисту прав дитини.
Проведення навчальних семінарів для Впродовж І півріччя 2017 року було забезпечено проведення:
працівників територіальних служб у - 05.04.2017 семінару-тренінгу на тему: «Командний підхід в роботі з дітьми, які опинились у
справах дітей області, центрів соціально- складних життєвих обставинах»;
психологічної реабілітації дітей, об’єд- - 25-26.04.2017 тематичного короткотермінового семінару «Основні напрями діяльності місцевих
наних територіальних громад з питань за- органів влади щодо захисту прав та законних інтересів дітей».
хисту прав, свобод, законних інтересів
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до
сімейних форм виховання та профілактики дитячої безпритульності, та
бездоллядності.
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Проведеня конкурсу «Кращий вихователь
року» серед педагогічних працівників
центрів
соціально-психологічної
реабілітації дітей (міста Ніжин, Чернігів,
с. Хмільниця, Чернігівського району).

Cтан виконання

28.04.2017 у приміщенні Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей відбувся
конкурс серед педагогічних працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей
«Кращий вихователь року».
Конкурс проводився за трьома номінаціями: «Духовні скарби нації», «Здоров’я – найцінніший дар»
та «Психологічна допомога», в ньому приймали участь вихователі та психологи центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей (м. Чернігів, м. Ніжин та с. Хмільниця, Чернігівського району).
Завдання 5 . Соціальне становлення та підтримка молоді
27. Формування
громадянської
позиції, В рамках обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2016 – 2020 роки за І півріччя 2017 року
національно-патріотичне
виховання, проведено 22 молодіжні заходи, в тому числі 2 міжнародні та 4 всеукраїнські, такі як: молодіжна
самовдосконалення та інтелектуальний акція щодо вшанування пам’яті Героїв Крут; участь у забезпеченні участі команд області в
розвиток молоді.
Зимовому кубку сезону відкритої Всеукраїнської ліги КВН міста Славутич; інформаційна кампанія
до Міжнародного дня рідної мови; обласний молодіжний форум «Єдність молоді – єдність
народу»; участь у відзначенні «Дня українського добровольця»; участь у проведенні Молодіжного
турніру зі спортивно-бальних танців «Start up dance»; дольова участь у забезпеченні участі команд
учасників антитерористичної операції у турнірі з футболу; дольова участь у забезпеченні участі
команд області в весняному кубку сезону відкритої Всеукраїнської ліги КВН міста Славутич;
дольова участь у проведенні урочистих проводів призовників; дольова участь у відзначенні «Дня
пам’яті та примирення»; проведення національно-патріотичної підготовки допризовної молоді у
військових частинах; виїзне засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при Чернігівській обласній державній адміністрації; проведення обласного заходу
«Молодіжне наметове містечко «Там» - Територія активної молоді».
28. Проведення заходів за участю молоді з В рамках обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2016 – 2020 роки за І півріччя 2017 року
тимчасово окупованих територій України, проведено такий захід, як зустріч 5-го Потягу Єднання України «Труханівська Січ».
та внутрішньо переміщених осіб.
29. Створення умов для набуття молодими За підсумками І півріччя 2017 року до Молодіжного центру праці при Департаменті сім’ї, молоді та
людьми знань, навичок та інших спорту облдержадміністрації звернулося 1723
особи з різноманітних питань щодо
компетентностей поза системою освіти працевлаштування, організації підприємницької діяльності, профорієнтації, вторинної зайнятості,
(розвиток неформальної освіти) та тощо. До заходів з професійної орієнтації було залучено 975 учнів старших класів.
працевлаштування молоді (забезпечення Для молоді, яка зверталася до центру, було організовано постійно діючі консультації з питань
первинної і вторинної зайнятості та підприємницької діяльності та продовжено роботу школи інноваційного менеджменту та
самозайнятості молоді).
підприємництва, створеної на базі Чернігівського молодіжного центру праці. 248 молодих людей
було залучено до участі у тренінговому курсі школи.
З метою впровадження ефективного механізму налагодження діалогу між роботодавцями та
молоддю було організовано та проведено Ярмарок вакансій та кар’єри для студентів Чернігівського
національного педагогічного університету Т.Г.Шевченка. Підприємства-учасники мали змогу
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обрати талановитих та кваліфікованих представників, підібрати кадровий резерв, представити свою
компанію серед молоді та кар’єрні можливості для молодих спеціалістів.
З метою протидії мові ненависті в кіберпросторі активно підтримується молодіжна Кампанія Ради
Європи «Рух проти мови ненависті». До участі у заходах залучено 635 осіб, з числа студентської та
учнівської молоді.
15-16 травня 2017 року пройшов дводенний тренінговий курс "Школа Волонтера" - спільний
проект Молодіжного центру праці, громадської організації "Сфера молоді" і волонтерів Корпусу
Миру США в Україні. 35 учнів освітніх навчальних закладів стали учасниками чотирьох тренінгів.
"Волонтерство. Яким має бути волонтер. Основи волонтерської роботи".
30. Підтримка молодіжних та дитячих В рамках обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2016 – 2020 роки за І півріччя 2017 року
громадських організацій.
реалізовано та профінансовано 4 молодіжні проекти національно-патріотичного спрямування
переможців конкурсу молодіжних програм (проектів, заходів), розроблених громадськими
організаціями, на виконання яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету, зокрема:
Захід «Ленд АРТ мобілізація 2017» в мистецькому хуторі Обирок» громадської організації
«Всеукраїнська молодіжна організація «Зелене плем’я»; Захід «Кінокемп «Кіносарай 2017» в
мистецькому хуторі Обирок», громадської організації «Всеукраїнська молодіжна організація
«Зелене плем’я»; Проект «Сплав для дітей з активною громадською позицією та дітей учасників
АТО» Сосницької районної молодіжної громадської організації Спортивний клуб «Анти»; Проект
«Молодіжний спортивно-патріотичний табір «Січ» Сосницької районної молодіжної громадської
організації Спортивний клуб «Анти».
31. Забезпечення міжнародного молодіжного За І півріччя 2017 року забезпечено дольову участь: у проведенні Міжнародного форуму,
співробітництва.
спрямованого на забезпечення інтелектуального розвитку молоді, «Від ініціативи – до дії»; у
організації візиту молодіжного складу делегації Республіки Індія на чолі з Надзвичайним послом
Республіки Індії в Чернігівській області; у проведенні Міжнародного фестивалю-конкурсу
авторської пісні «На голубих озерах».
Завдання 6. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Запобігання торгівлі
людьми
32. Забезпечення діяльності Міжвідомчої Розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.03.2013 № 92 утворено Міжвідомчу раду з
ради з питань сім"ї, гендерної рівності, питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та
демографічного розвитку, запобігання протидії торгівлі людьми. Цим же розпорядженням голови облдержадміністрації затверджено
насильства в сім"ї та протидії торгівлі положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку,
людьми та розгляду питань з гендерної запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. За І півріччя 2017 року було проведено
проблематики.
2 засідання Міжвідомчої ради.
33. Проведення
інформаційно- Упродовж І півріччя 2017 року в області пройшли засідання «за круглим столом»: «Захист
просвітницьких та освітніх заходів щодо трудових прав жінок», «Комплексний підхід до розв’язання проблем захисту соціальних та
подолання стереотипних уявлень про економічних прав жінок», «Захист і реалізація прав та інтересів жінок», учасниками заходів стали
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34.

35.

Зміст заходів

Cтан виконання

роль жінки і чоловіка, запобігання 827 осіб. У Бахмацькому, Ічнянському, Куликівському, Прилуцькому та Чернігівському районах
проявам гендерної дискримінації.
проведено тренінг «Підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав і механізмів їх реалізації».
Впродовж лютого-березня проведено регіональну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки,
знайте свої права». Під час акції в сільських громадах та трудових колективах, в навчальних
закладах області проводились заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності населення щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм
насильства стосовно жінок і дітей, шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за
ознакою статі. 15 березня 2017 року проведено тренінг з питань попередження домашнього
насильства для осіб з обмеженими фізичними можливостями – членів обласної благодійної
організації «Аратта». 29 червня 2017 року для молодих подружніх пар області проведено тренінг з
питань попередження домашнього насильства, ролі жінки і чоловіка та проявів гендерної
дискримінації «Мир починається з родини. Основи сімейного благополуччя», в якому взяли участь
24 особи.Проведено тренінг для подружніх пар з питань попередження конфліктів в сім’ї.
Проведення роботи щодо ідентифікації У І півріччі 2017 року за направленням правоохоронних органів до Департаменту сім’ї, молоді та
осіб, які постраждали від торгівлі спорту облдержадміністрації звернулось 5 осіб, які вважають себе постраждалими від торгівлі
людьми, та встановлення їм відповідного людьми. Із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
статусу.
звернулась 1 особа до Чернігівської райдержадміністрації та 1 особа до Куликівської
райдержадміністрації.
Всього в області за І півріччя 2017 року статус постраждалих від торгівлі людьми отримали 7 осіб.
Проведення
інформаційно- 15.04.2017 року проведено тренінг з питань протидії торгівлі людьми для осіб з обмеженими
просвітницьких заходів з питань протидії фізичними можливостями – членів обласної благодійної організації «Аратта».
торгівлі людьми.
20.04.2017 року на Алеї Героїв в місті Чернігові відбулось відкриття інсталяції «Грані»,
присвяченої проблемі торгівлі людьми в Україні.
З 29 червня по 1 липня 2017 року у рамках проведення Молодіжного наметового містечка «ТАМ –
територія активної молоді» на території комплексу «Голубі озера» Ріпкинського району,
учасниками якого стали більше 350 молодих осіб з усієї області, проведено тренінг для молоді
«Подорожуй безпечно. Працюй легально!».
5.2. Ринок праці

Завдання 1. Повернення безробітних до продуктивної зайнятості і стимулювання самозайнятості населення та створення нових робочих
місць
1.
Сприяння працевлаштуванню населення, Протягом І півріччя 2017 року працевлаштовано 13,2 тис. громадян, зокрема, 6,9 тис. офіційно
що шукає роботу та звертається за безробітних. Одноразово усю належну допомогу по безробіттю отримали та започаткували власну
послугами до служби зайнятості, на вільні справу 27 безробітних.
та новостворені робочі місця.
Здійснено компенсацю розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
Компенсація
роботодавцям
області страхування 105 роботодавцям, які працевлаштували 193 безробітних на новостворені робочі місця.
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2.

3.

4.

Зміст заходів
фактичних витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне
страхування
за
працевлаштування безробітних на нові
робочі місця.
Надання повного комплексу адресних
соціальних послуг учасникам бойових
дій, які брали участь в антитерористичній
операції.
Сприяння
їх
першочерговому
працевлаштуванню, в т.ч. шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю
для
організації
підприємницької
діяльності та компенсації роботодавцям
витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих
місць.
Активізація профорієнтаційної роботи у
напрямку інформування та мотивації
широких
верств
населення
до
професійного росту, розвитку вмінь,
компетенції та кваліфікації протягом
усього життя, легальної зайнятості.
З метою підвищення конкурентоздатності безробітних громадян та
покращання
якості
робочої
сили
організація
професійної
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації з урахуванням потреб ринку
праці та замовлень роботодавців.

Cтан виконання

За січень-червень 2017 року взято на облік 191 демобілізованого військовослужбовця, який
повернувся із зони АТО. Усього на обліку перебувало 886 колишніх військових. За І півріччя
отримали роботу 135 осіб, 18 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово і започаткували
власну справу, 1 – працевлаштовано на новостворене робоче місце з виплатою роботодавцю
компенсації єдиного соціального внеску, 39 – скеровано на професійне навчання, 97 – залучено до
тимчасової зайнятості. Усі отримували допомогу по безробіттю відповідно до чинного законодавства.

У січні-червені 2017 року 57,3 тис. осіб різних категорій населення отримали 129,2 тис.
профорієнтаційних послуг, у т.ч. профінформаційних, профконсультаційних та
послуг з
профвідбору. 14,8 тис. безробітних осіб стали учасниками 1700 семінарів з техніки пошуку роботи.
Індивідуальні профконсультаційні послуги були надані 7,5 тис. безробітних осіб, в т.ч. 828 осіб
отримали профконсультації із застосуванням профдіагностичних та психодіагностичних тестових
методик. Проведено 37 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес», 3 консультаційні
семінари «Від бізнес - ідеї до власної справи». Для започаткування власної справи усю належну
допомогу по безробіттю одноразово надано 27 особам.
У I півріччі 2017 року проведено професійне навчання 2,5 тис. безробітних. 99,3% - на замовлення
роботодавців. Гарантії з працевлаштування мали 778 осіб, з них 35 інвалідів та 39 учасників АТО.
Для оперативного реагування на потреби роботодавців за індивідуальними планами і програмами
навчалися 72 слухачі, підвищували кваліфікацію на робочих місцях 1700 осіб.
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Організація громадських робіт та інших
робіт
тимчасового
характеру,
які
заохочують та стимулюють безробітних
до продуктивної зайнятості.
Завдання 2. Підвищення рівня оплати праці
6.
Здійснення моніторингу та контролю за
додержанням законодавства про працю в
частині мінімальних державних гарантій,
колективних
соціально-трудових
відносин, вжиття відповідних заходів
впливу щодо упередження та припинення
порушень трудового законодавства.
7.
Здійснення моніторингу та контролю
стану виплати заробітної плати, вжиття
заходів
з
погашення
існуючої
заборгованості.

Cтан виконання
У січні-червні 2017 року до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, що
стимулювали та заохочували безробітних до праці, було залучено 3800 осіб. Відпрацювали на
громадських роботах 2600 осіб. Залучені до робіт тимчасового характеру у сільському, лісовому
господарствах та у переробній промисловості 1200 осіб.
Розвиток соціального діалогу в регіоні сприяв поширенню регулювання соціально-трудових
відносин через колективний договір. За статистичними даними трудові відносини через
колективний договір регулюють 2382 колективи області, що охоплює 78,8 % працюючих.
Органами соціального захисту населення зареєстровано 2,4 тис. примірників колективних
договорів на підприємствах, що статистично не обстежуються.

Станом на 1 липня 2017 року заборгованість із заробітної плати становила 12,1 млн грн, що на
11,8% менше, ніж на початок року, в тому числі на економічно активних підприємствах –
7,3 млн грн, на підприємствах-банкрутах – 2,8 млн грн та на підприємствах, що призупинили
діяльність – 2,0 млн гривень.
Питання своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з її виплати перебуває
під постійним контролем керівників обласного та районного рівнів, прокуратури області,
Державнної служби України з питань праці. Здійснюється моніторинг та аналіз стану погашення
заборгованості із виплати заробітної плати.
Протягом січня-червня 2017 року проведено 94 засідання тимчасових обласної, районних та
міських комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, під час яких заслухано 102 звіти керівників
підприємств-боржників, визначено перспективи погашення заборгованості по кожному
підприємству-боржнику.
Завдання 3. Створення належних безпечних умов праці на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, зниження виробничого
травматизму та професійних захворювань в області
8.
Здійснення
державного
нагляду У І півріччі 2017 року Управлінням Держпраці у області проведено 177 планових перевірок
(контролю)
за
додержанням суб’єктів господарювання та 947 виробничих об’єктів (обстежень) суб’єктів господарювання щодо
законодавства про працю, охорону праці, дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової
промислову безпеку, зайнятість та інших безпеки. За порушення законодавства з охорони праці до адміністративної відповідальності
нормативно-правових актів юридичними притягнуто 802 працівника, з них перших керівників – 233.
та
фізичними
особами,
які З метою підвищення рівня промислової безпеки з початку 2017 року проведено 6 засідань Колегії
використовують найману працю.
Управління Держпраці у області, де заслухано 15 керівників суб’єктів господарювання з різних
питань.
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Вжиття
превентивних
заходів,
спрямованих
на
додержання
законодавства про працю, зайнятість
населення, працевлаштування інвалідів,
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
Здійснення
державного
нагляду
(контролю) у сфері експертизи умов праці
відповідно до чинного законодавства.

Здійснення
державного
нагляду
(контролю) у сфері гігієни праці.

Cтан виконання
Підписано Угоду про співпрацю між Управлінням Держпраці, Управлінням Укртрансбезпеки та
Управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної поліції області щодо
спільних дій із забезпечення промислової безпеки, запобігання дорожньо-транспортних пригод,
аварій та виробничого травматизму на підприємствах області.
На засіданнях Регіональної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, яка функціонує при
Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації,
щоквартально розглядається питання: «Про стан травматизму виробничого характеру на території
області» та проводиться детальний аналіз виробничого травматизму, розробляються заходи щодо
його запобігання.
У І півріччі 2017 року Управлінням Держпраці області проведено 610 превентивних заходів, з них:
172 – інформаційно-роз’яснювального характеру (публікації, виступи в ЗМІ та телебаченні, тощо),
у тому числі: 124 – на сайті Управління, 10 – на сайті Державної служби України з питань праці, 22
– публікації в обласних та місцевих друкованих засобах масової інформації, інтернет-ресурсах, 16 виступи керівників і фахівців Управління в ефірі програм обласних і місцевих теле- і
радіокомпаній.
Упродовж І півріччя 2017 року перевірено 157 суб’єктів господарювання з питань якості
проведення атестації робочих місць за умовами праці, де виявлено 212 порушень законодавства. За
результатами проведених перевірок видано 116 приписів для усунення виявлених порушень,
внесено 22 подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб суб’єктів
господарювання.
З початку року направлено до суду 83 протоколи про адміністративне правопорушення, накладено
штрафних санкцій на суму 22,4 тис. гривень.
Крім того, у поточному році було проведено 107 превентивних заходів з питань експертизи умов
праці, контролю за якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах, установах та
організаціях області.
Упродовж І півріччя 2017 року у сфері гігієни праці визначено контингент працівників, які
підлягають попередньому та періодичному медичному огляду на 263 підприємствах
області. Погоджено 251 список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам.
Підписано 197 заключних актів за результатами періодичних медичних оглядів працівників, які
зайняті в шкідливих умовах праці. Розглянуто 146 план-графіків проведення періодичних
медичних оглядів працівників. Прийнято участь у 2-х перевірках лікувально-профілактичних
закладів області. Складено 5 санітарно-гігієнічних характеристик умов праці медичних працівників
лікувально профілактичних закладів та 1 інформаційна довідка про умови праці – лікаря-терапевта
Чернігівського геріатричного пансіонату - у зв’язку з підозрою на професійне захворювання.
Проведено розслідування 4 випадків професійних захворювань та складені акти розслідування
причин виникнення хронічних професійних захворювань за формою П-4. Прийнято участь у 29
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семінар-нарадах щодо дотримання вимог законодавства з питань гігієни праці, профілактики
професійних захворювань, організації та проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів
працівників певних категорій. Надано 90 консультацій щодо додержання законодавства з питань
гігієни праці. На веб-сайті Управління Держпраці розміщено 13 інформаційно - роз’яснювальних
матеріалів.
5.3. Система соціального захисту та соціальне забезпечення населення

Завдання 1. Реалізація конституційних прав громадян на соціальний захист, забезпечення рівня життя всіх груп населення не нижче
прожиткового мінімуму
1.
Забезпечення своєчасного та в повному Станом на 01.07.2017 державні соціальні допомоги по області отримує 65,0 тис. осіб. На виплату
обсязі надання населенню всіх видів всіх державних соціальних допомог сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з
державної допомоги, субсидій та пільг дитинства та дітям-інвалідам, допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
згідно із чинним законодавством.
розладу спрямовано субвенції з державного бюджету на загальну суму 606,4 млн грн, що на
12,9 % більше, ніж на 01.07.2016.
Станом на 14.07.2017 в області житлові субсидії отримують майже 234,9 тис. сімей.
Право на пільги за соціальною ознакою мають понад 319 тис. осіб, що становить третину жителів
області.
Станом на 01.07.2017 на надання пільг та житлових субсидій по оплаті за житлово-комунальні
послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу спрямовано 1629,9 млн гривень.
Завдання 2. Соціальний захист учасників антитерористичної операції
2.
Забезпечення своєчасного та в повному На обліку в органах соціального захисту населення області перебуває 9563 учасника бойових дій,
обсязі
надання
учасникам 198 інвалідів війни, 9 учасників війни, а також 331 член сім’ї загиблого учасника АТО. Зазначені
антитерористичної операції отримання категорії осіб користуються пільгами, передбаченими Законом України «Про статус ветеранів
пільг, компенсацій.
війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива та скрапленого газу тощо.
3.
Сприяння
у забезпеченні
житлом В області реалізовується бюджетна програма щодо виплати грошової компенсації для придбання
учасників АТО та членів сімей загиблих житла для сімей загиблих учасників АТО, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа
учасників АТО.
учасників АТО та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, та потребують
поліпшення житлових умов.
Станом на 01.07.2017 потребували забезпечення житлом 10 родин. Профінансовано з державного
бюджету 3,3 млн грн, які спрямовано для виплати компенсації для придбання житла 5 інвалідам
І-ІІ групи.
4.
Сприяння забезпеченню технічними та В місцевих органах соціального захисту населення на обліку для забезпечення технічними та
іншими
засобами
реабілітації
та іншими засобами реабілітації перебуває 28 осіб з числа учасників АТО, з яких 19 повністю
пересування учасників антитерористичної забезпечені необхідними засобами реабілітації, 5 - частково, по – 4 ведеться робота.
операції.
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Сприяння
забезпеченню
санаторно- На обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками в органах соціального захисту
курортним лікуванням постраждалих населення перебуває 602 особи з числа постраждалих учасників антитерористичної операції.
учасників антитерористичної операції.
У 2017 році 23 особи зазначеної категорії забезпеченні санаторно-курортним лікуванням.
6.
Сприяння забезпеченню проходження В І півріччі 2017 року для отримання послуг з психологічної реабілітації до органів соціального
психологічної реабілітації
учасників захисту населення звернулося 18 осіб, яким були видані направлення до реабілітаційних установ,
антитерористичної операції.
16 осіб - скористалося даною послугою.
Завдання 3. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб
7.
Забезпечення організації обліку та Станом на 01.07.2017 районними органами соціального захисту населення області обліковано 8950
надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщених осіб (6037 сімей).
внутрішньо переміщеним особам для Щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
покриття витрат на проживання, у тому України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату
числі на оплату житлово-комунальних житлово-комунальних послуг, призначено 2130 сім’ям, на що спрямовано 17,6 млн гривень.
послуг.
Завдання 4. Підвищення стандартів життя людей з особливими потребами
З питання забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації до місцевих органів
соціального захисту населення звернулось 4,6 тис. інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, яким
видані направлення до підприємств-виробників для виготовлення 14,6 тис. одиниць протезноортопедичних виробів та ортопедичного взуття та 3,9 тис. одиниць інших засобів реабілітації.
З початку 2017 року підприємствами виготовлено та видано інвалідам, дітям-інвалідам та іншим
особам майже 5,1 тис. одиниць протезно-ортопедичних виробів, технічних та інших засобів
реабілітації.
9.
Сприяння
забезпеченню
санаторно- На обліку в органах соціального захисту населення для забезпечення санаторно-курортним
курортним лікуванням інвалідів війни, лікуванням перебуває 4,3 тис. осіб із числа інвалідів, ветеранів війни та інших пільгових категорій.
інвалідів
внаслідок
загального З початку року даній категорії громадян видано154 санаторно-курортні путівки.
захворювання та з дитинства.
10. Сприяння у направленні інвалідів та Для отримання реабілітаційних послуг місцевими органами соціального захисту населення видано
дітей-інвалідів до реабілітаційних установ 885 направлень дітям-інвалідам до реабілітаційних установ.
для отримання реабілітаційних послуг.
Завдання 5. Збереження стабільності пенсійного забезпечення громадян
11. Забезпечення реалізації законів України Станом на 30.06.2017 на обліку в органах Пенсійного фонду в області перебувало 346,2 тис.
та рішень Уряду щодо пенсійного пенсіонерів.
забезпечення громадян.
Протягом січня-червня 2017 року призначено 5,2 тис. пенсій, проведено 8,7 тис. поточних
перерахунків за зверненнями громадян. Встановлено 158 пенсій за особливі заслуги відповідно до
Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Перераховано пенсії 303,0 тис.
пенсіонерів. Середній розмір пенсійних виплат на 1 липня 2017 року становив 1776,78 грн, що на
8.

Сприяння забезпеченню у повному обсязі
потреби у технічних та інших засобах
реабілітації та пересування осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
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35,4% більше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1312,00 гривень).

12.

Забезпечення співпраці органів місцевої
влади, правоохоронних, контролюючих
органів, соціальних партнерів та установ
Пенсійного фонду області з метою сприяння максимально повному надходженню
коштів до Пенсійного фонду та
погашення існуючої заборгованості.

Триває співпраця органів Пенсійного фонду із соціальними партнерами, правоохоронними та
фіскальними органами, територіальними органами Державного департаменту нагляду за
додержанням законодавства про працю та місцевою виконавчою владою щодо зменшення кількості
порушень трудових прав працівників та погашення заборгованості з платежів до Фонду.
В комісіях з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат розглянуто 69 матеріалів, заслухано 33 керівників підприємств –
боржників. Матеріали по 87 суб’єктах господарювання розглянуті на комісіях з питань легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення. Щодо розгляду порушення трудових прав
працівників, легалізації заробітної плати та зайнятості населення до
органів місцевого
самоврядування, територіальних органів Державної інспекції України з питань праці, соціальних
партнерів та органів Державної фіскальної служби України направлено матеріали по 8,8 тис.
суб’єктах господарювання.
Станом на 01.07.2017 борг по єдиному внеску, що знаходиться у виконавчому провадженні за
вимогами і рішеннями суду зменшився на 1,9 млн. грн і склав 5,3 млн.гривень. Недоїмка по
страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування зменшилась до
6,0 млн.грн або на 7,5%.
5.4. Охорона здоров‘я

Завдання 1. Продовження реформування сфери охорони здоров'я області з акцентом на первинну ланку, в першу чергу на амбулаторії загальної
практики - сімейної медицини
1.
Активізація
інформаційно- Відповідно до плану основних організаційних заходів на 2017 рік в ЗМІ висвітлювались результати
роз’яснювальної роботи з підвищення вирішення актуальних питань з реформування охорони здоров’я, роз’яснювались заходи
рівня поінформованості населення щодо започаткованих перетворень у медичній сфері. В обласних газетах «Деснянська правда», «Гарт»,
реформування сфери охорони здоров’я, «Вісник», «Чернігівські відомості», «Чернігівщина» організовані постійно діючі рубрики «Ваше
постійне
проведення
всебічного здоров’я», «Здоров’я». На обласному радіо медичні працівники приймали участь у передачах
висвітлення
сутності
та
заходів «Будьте здорові. Вчимо не хворіти», «Факти, коментарі, акценти», в яких висвітлювались основні
започаткованих перетворень у медичній аспекти діяльності медичної галузі області. В електронних ЗМІ – «Чернігівський монітор»,
сфері в друкованих та електронних ЗМІ.
«Високий вал», «GOROD», «Час Чернігівський», «0462ua» публікувались виступи та коментарі
фахівців.
У І кварталі 2017 року проведено 79 телепередач, 36 радіопередач, розміщено 104 публікації в
газетах та 241 – в інтернет-виданнях.
Проводився моніторинг за своєчасним та якісним інформаційним наповненням веб-сайту
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, на якому з початку року було опубліковано
45 інформаційних матеріалів з питань реформування сфери охорони здоров’я.
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2.

Реорганізація первинної ланки медикосанітарної
допомоги
шляхом
перетворення закладів госпітального типу
на амбулаторно-поліклінічні в напрямку
розвитку сімейної медицини.

3.

Поліпшення умов отримання населенням
послуг охорони здоров‘я та підвищення їх
якості.

4.

Оптимізація цілодобового ліжкового
фонду госпітальних закладів охорони
здоров’я відповідно до реальних потреб
населення та нормативу, визначеному
постановою КМУ України від 25.11.2015
№ 1024 «Про затвердження нормативу
забезпечення стаціонарними лікарняними
ліжками у розрахунку на 10 тис.
населення».
Створення
та
обладнання
єдиної
оперативно-диспетчерської служби ЛПЗ
«Чернігівський обласний центр екстреної
медичної
допомоги
та
медицини
катастроф» сучасними телекомуніка-

5.

Cтан виконання
Оперативно інформувалась громадськість щодо діяльності установ та закладів охорони здоров’я,
перспектив розвитку галузі. На офіційний веб-сайті облдержадміністрації направлено
35 інформаційних повідомлень з актуальних питань реформування сфери охорони здоров’я.
У структурі мережі закладів охорони здоров'я протягом І півріччя 2017 року відбулись наступні
зміни:
- в Козелецькому районі створено Деснянський центр первинної медико-санітарної допомоги,
реорганізовано Остерську районну лікарню в міську;
- в Прилуцькому районі припинено діяльність Малодівицької районної лікарні та створено
Малодівицьку міську лікарську амбулаторію.
За попередніми даними, у І півріччі 2017 року з різних джерел фінансування на покращення
матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я області використано 45,3 млн грн, з них на
ремонтно-будівельні роботи – 7,0 млн гривень.
Для придбання медичного обладнання та апаратури витрачено 37,8 млн грн, з них: за рахунок
місцевих бюджетів – 28,5 млн грн, кошти з інших джерел – 7,0 млн грн (спец.кошти – 2,2 млн грн
та благодійна допомога – 4,9 млн грн), залишок медичної субвенції з державного бюджету, які
утворилися на початок 2017 року – 2,2 млн гривень.
За кошти субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів придбано
2 од. санітарний автотранспорт, витрачено 337,5 тис.гривень. За рахунок благодійних внесків
придбаний мінітрактор на суму 50,0 тис.гривень. В тому числі на покращення матеріальнотехнічної бази закладів охорони здоров’я первинної ланки всього використано 2,7 млн грн, з них:
- на ремонтно-будівельні роботи – 1,7 млн грн., з яких кошти місцевих бюджетів –
1,6 млн грн; позабюджетні кошти – 35,0 тис.гривень.
В області продовжується оптимізація ліжкового фонду. Станом на 01.07.2017 р. ліжковий фонд в
медичних закладах становить 9465 ліжок. Показник забезпеченості на 10 тис. населення становить
92,4. Фактичне скорочення 474 ліжок відбулося в медичних закладах вторинного (369 ліжок) та
третинного (105 ліжок) рівнів надання медичної допомоги.

У I півріччі 2017 року розроблений проект «Реконструкція оперативно-диспетчерської служби
(ОДС) обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за адресою вул.
Шевченка,160, м.Чернігів та її підключення до телекомунікаційної мережі загального
користування». Вартість проекту складає 344,1 тис.грн. (виділено 350,0 тис.грн., джерело
фінансування – залишок медичної субвенції державного бюджету, яка утворилася на початок 2017
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ційними ресурсами.

року). Наразі проводиться експертиза.

Покращення
кадрової
ситуації
та
соціального
захисту
медичних
працівників шляхом реалізації програм
місцевих стимулів щодо забезпечення
житлом
(зокрема,
службовим),
земельними
ділянками,
інших
стимулюючих заходів.
Підвищення рівня кваліфікації медичних
кадрів первинної ланки.

У I півріччі 2017 року за кошти місцевих бюджетів житлом забезпечені 9 лікарів (молодих
спеціалістів) медичних закладів області. Зокрема: Сосницький центр первинної медико-санітарної
допомоги - 2, Ріпкинський центр первинної медико-санітарної допомоги – 1, Корюківська
центральна районна лікарня – 6.

В області проводиться підготовка і підвищення кваліфікації фахівців для професійної діяльності в
медичних закладах.
У I півріччі 2017 року підвищення професійної кваліфікації пройшли 52 лікаря (13%) в т.ч. в
інститутах 50 (96%), на місцевій базі – 2 (0,5%); 169 молодших спеціалістів з медичною освітою
(11%), з них 74 – спеціалізацію, 95 – удосконалення.
Завдання 2 .Профілактика та лікування соціально небезпечних хвороб. Покращення надання медичної допомоги матерям та дітям
8.
Реалізація загальнодержавної цільової На реалізацію Програми протягом І півріччя 2017 року було отримано медикаментів та виробів
соціальної програми протидії ВІЛ- медичного призначення за рахунок Держбюджету на суму – 7,2 млн гривень.
інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.
З обласного бюджету було використано 539,5 тис.грн., з них на придбання діагностичних тестсистем – 399,5 тис.грн., на закупівлю молочних сумішей – 140 тис.гривень.
З позабюджетних джерел було отримано медикаментів та виробів медичного призначення на суму
1246,5 тис.грн., у тому числі: антиретровірусних препаратів – на 600,7 тис.грн; медикаментів для
лікування опортуністичних захворювань – на 243,3 тис.грн, діагностичних тест-систем – на
402,5 тис.гривень.
Станом на 01.06.2017 року антиретровірусну терапію (АРТ) отримує 2240 ВІЛ-інфікованих, з них
2159 дорослих та 81 дитина. 1129 осіб (50%) отримує лікування за рахунок державного бюджету,
662 особи (30%) - за рахунок Глобального фонду Х раунду, 449 (20%) - за рахунок Програми
PEPFAR. Діти отримують АРТ виключно за рахунок коштів державного бюджету, забезпечені за
потребою 100%.
З травмами, пов’язаними з ризиком інфікування ВІЛ, зареєстровано 14 звернень, з них: 8 - медичні
працівники, 6 – травми отримані у побуті. Постконтактна профілактика призначена 6 особам, з них
- 4 медичні працівники.
В області 223 споживачі ін’єкційних наркотиків отримує замісну підтримуючу терапію, з них ВІЛінфікованими є 144 особи, 92 перебуває на АРТ.
Протягом І півріччя 2017 року проконсультовано та охоплено тестуванням на ВІЛ-інфекцію майже
32 тис. осіб. Обстежено понад 4,4 тис. осіб з груп ризику, що становить 13% від загальної кількості
обстежень.
7.
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9.

Створення
та
обладнання
сайтів
антиретровірусної
терапії
на
базі
кабінетів «Довіра» ЦРЛ, ЦМЛ.

10.

Проведення профілактичних оглядів
населення з метою раннього виявлення
туберкульозу, онкологічних захворювань.

11.

Оновлення рентгенологічного обладнання
закладів охорони здоров’я області.

12.

Продовження роботи щодо створення
міжрайонних акушерсько-гінекологічних
центрів та перинатальних центрів
ІІ рівня.

Cтан виконання
100% дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, безоплатно забезпечуються адаптованими
молочними сумішами за рахунок обласного бюджету. 100% ВІЛ-інфікованих жінок забезпечені
АРТ-препаратами для проведення заходів профілактики ВІЛ від матері до дитини. Профілактика
вертикальної трансмісії проведена 95,1% вагітним від загальної кількості ВІЛ-інфікованих жінок, у
яких вагітність завершилася пологами.
За рахунок держбюджету забезпечено виплату щомісячної соціальної державної допомоги ВІЛінфікованим дітям і дітям, які страждають на хвороби, зумовлені ВІЛ.
Протягом І півріччя 2017 року проведено 32618 гематологічних, 13853 біохімічних, 2082
імунологічних (визначення СД4) та 44 загально-клінічних досліджень, направлено до референс
лабораторії 1527 зразків на визначення вірусного навантаження. На базі централізованої
імунологічної лабораторії проводилися дослідження щодо діагностики опортуністичних інфекції у
ВІЛ-інфікованих, а саме: токсоплазмозу – 584; цитомегаловірусної інфекції – 584; хламідіозу – 292;
герпес-вірусної інфекції -584.
Станом на 01.07.2017 сайти антиретровірусної терапії (АРТ) функціонують на базі кабінетів
«Довіра» Козелецької, Новгород-Сіверської центральних районних лікарень (АРТ отримують
відповідно 50 та 32 хворих), Прилуцької та Ніжинської центральних міських лікарень (АРТ
отримують 74 та 22 хворих). З травня 2017 року розпочали діяльність сайти АРТ на базі кабінетів
«Довіра» Корюківської та Менської центральних районних лікарень.
Впродовж січня-червня 2017 року профілактичним флюорографічним обстеженням охоплено
240308 осіб дорослого населення, річний план виконаний на 50,2%. В області захворіло на
туберкульоз (ВДТБ+РТБ) 406 осіб що на 42 хворих менше, ніж у 2016 році.
В поліклінічному відділенні обласного онкологічного диспансеру з початку року прийнято 59 909
хворих, зареєстровано (за попередніми даними) 1805 первинних випадів захворювань на злоякісні
новоутворення, що на 6,9% більше минулорічного показника.
З числа первинних онкохворих захворювання виявлено при профілактичних оглядах у 19,6%, в
занедбаному стані захворювання виявлено у 23,7% хворих.
15.06.2017 в обласному протитуберкульозному диспансері відкрито рентгендіагностичний кабінет,
у якому введено в дію рентгенапарат італійського виробництва «Italray Clinodigit». Запуск цього
обладнання дозволить проводити поліпозиційне рентгенобстеження всіх органів та сиситем
пацієнтів, в т.ч. дистанційну рентгенскопію.
Питання надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги у медичних закладах області
залишається найбільш актуальним. Враховуючи стан матеріально-технічного забезпечення
акушерських закладів області, проводяться підготовчі заходи щодо реформування акушерськогінекологічної служби області.
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Завдання 3. Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги
населенню області
13.
Реалізація
обласної
програми Програма передбачає надання кардіологічної, нефрологічної, стоматологічної, ендокринологічної
забезпечення населення Чернігівської спеціалізованої медичної допомоги дорослому і дитячому населенню.
області
спеціалізованою
медичною Протягом 6 місяців 2017 року обстежено 3565 новонароджених (96,5%), випадків спадкової
допомогою на 2016 -2020 роки
патології та пізнього встановлення діагнозу ФКУ не зареєстровано. Відмов батьків від проведення
скринінгу не було.
В області зареєстровано 25 дітей хворих на фенілкетонурію, які проходять лікування шляхом
призначення спеціальної дієти з гідролізатами білка. На сьогоднішній день забезпеченість
гідролізатами білка достатня.
За 6 місяців 2017 року Чернігівською обласною стоматологічною поліклінікою: проведено
рентгенологічних досліджень – 11569; проліковано зубів з приводу карієсу та його ускладнень –
40397; закінчено курсів лікування захворювань пародонту – 1406 та слизової оболонки порожнини
рота – 215; проведена художня реставрація зубів у 2610 хворих, з них сільські жителі – 724;
покращилось хірургічне лікування зубощелепної патології: видалено зубів – 13435, у сільських
мешканців –5438, зроблено операцій – 1808, у сільських мешканців – 904.
Протягом 6 місяців 2017 року в обласному центрі нефрології та гемодіалізу на базі Чернігівської
обласної лікарні програмним гемодіалізом проліковано 152 хворих. На даний час лікування цим
методом в обласній лікарні отримує 137 хворих Лікування програмним гемодіалізом у
недержавному діалізному центрі «Фрезеніус Медікал Кер Україна» отримують 95 хворих. Для
надання спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом гемодіалізу
та перитонеального діалізу з місцевих бюджетів направлено 3799,4 тис. гривень.
З початку року отримано 29 слухових апаратів для безкоштовного слухопротезування пільгових
категорій населення, забезпечено - 9 осіб.
За 6 місяців 2017 року проведено 74 тромболізиси. Тромболітичні препарати за кошти Державного
бюджету в 2017 році були отримані в червні.
З початку 2017 року в області проведено 489 коронаровентрикулографій (КВГ), з яких 219
проведено хворим з гострим коронарним синдромом (ГКС) та 219 стентувань коронарних артерій,
з них 1419 при ГКС (6 міс. 2016 – відповідно проведено 462 КВГ та 211 стентувань коронарних
артерій).
Станом на 01.01.2017 в області всього зареєстровано 27519 хворих на цукровий діабет, із них 5875
хворих отримують інсулін.
З метою забезпечення ліками хворих на цукровий та нецукровий діабет, за І півріччя п.р. на
закупівлю інсулінів та пероральних цукрознижуючих препаратів витрачено 13072,0 тис.грн,
Повністю забезпечені інсулінами діти та вагітні.
На базі обласної лікарні функціонують «Школа соціальної адаптації хворих на цукровий діабет», де
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протягом 6 місяців 2017 року пройшли навчання 268 хворих та кабінет «Діабетична стопа», де
обстежено 416 хворих. Проведено 146 лекцій та 543 бесіди, випущено 16 санітарних бюлетенів,
підготовлені 2 виступи на телебаченні, виступ на радіо, розміщено 3 статті в ЗМІ.
Організовано та проведено 2227 лекцій, 32148 бесід, 15 тематичних вечорів, оформлено 595
куточків здоров’я та санітарних бюлетенів.
5.5. Освіта

Завдання 1. Модернізація дошкільної освіти шляхом розбудови мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей
дошкільною освітою
1.
Формування оптимальної і збалансованої Станом на 20 липня 2017 року в області функціонують 447 дошкільних навчальних закладів, в яких
мережі дошкільних навчальних закладів отримують дошкільні послуги 94,9% дітей віком від 3 до 6 років.
відповідно до потреб населення та Розпочали функціонувати дошкільний навчальний заклад на базі Ніжинського навчальнодемографічної ситуації.
виховного комплексу №16 «Престиж» (гімназія – загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний
навчальний заклад) Ніжинської міської ради, дошкільний навчальний заклад «Зернятко»
Заудайської сільської ради Ічнянського району та 2 додаткові групи на базі Олишівського
дошкільного навчального закладу, Хмільницького навчально-виховного комплексу Чернігівського
району.
2.
Забезпечення
різнобічного
розвитку Методистами Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.
дитини дошкільного віку відповідно до її Ушинського (далі-ЧОІППО) організовано та проведено ряд семінарів, вебінарів на теми:
задатків,
нахилів,
здібностей, «Дошкільна освіта на сучасному етапі: здобутки, успіхи та проблеми»з аналізомпріоритетних
індивідуальних, психічних та фізичних завдань розвитку дошкільної освітив новому навчальному році; «Формування загальнолюдських
особливостей, культурних потреб.
цінностей дитини дошкільного віку» з розкриттям вимог до управлінської, нормативно-правової,
професійної компетентності педагогів щодо формування основ духовно-моральної, національнопатріотичної свідомості дитини.
Розпочала роботу творча група педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів для
ознайомлення з кваліметричним підходом до організації освітнього моніторингу оцінювання
якісних показників за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г.В.
Надано методичну допомогу педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів
Варвинського, Ічнянського районів щодо реалізації змісту нової редакції Базового компонента
дошкільної освіти.
3.
Впровадження різних форм охоплення В області функціонують 64 навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад –
дітей дошкільною освітою: створення дошкільний навчальний заклад» та 8 навчально-реабілітаційних центрів (в тому числі на базі 5 НРЦ
навчально-виховних
комплексів, діють дошкільні відділення).
відкриття додаткових груп на базі діючих Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах з розрахунку на 100 місць становить 113 осіб
ДНЗ, груп короткотривалого перебування Проблема перевантаження у дошкільних закладах поступово вирішується за рахунок збільшення
дітей, приватних груп тощо.
кількості приватних дошкільних груп, чому в значній мірі сприяє затверджений Міністерством
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освіти і науки новий Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів.
У м. Чернігів діють 7 приватних студій раннього дитячого розвитку, приватний навчальновиховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад - спеціальна школа І-ІІІ ступенів» Ор Авнер
(Світло Авнера) Хабад Любавич, у с. Мирне Бобровицького району – ясла-садок «Ромашка»
ТОВ «Земля і воля».
4.
Дотримання вимог законодавства в Для забезпечення рівних стартових умов для майбутніх першокласників 100% дітей 5-річного віку
частині створення умов для здобуття охоплено різними формами дошкільної освіти.
якісної
дошкільної
освіти
дітьми Для дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, працюють групи з підготовки до
п’ятирічного віку.
навчання у школі при загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, організовано
соціально-педагогічний патронат.
5.
Дотримання вимог Базового компоненту У І півріччі 2017 року проведено ряд семінарів, вебінарів та майстер-класів щодо надання науководошкільної освіти, державних стандартів методичної та методико-дидактичної допомоги в організації навчально-виховного процесу
початкової загальної освіти та базової і початкової школи відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та оновлених
повної загальної середньої освіти, інших навчальних програм: «Актуальні питання викладання освітньої галузі «Мистецтво» Державного
законодавчих і нормативних документів, стандарту початкової загальної освіти» (майстер-клас, лютий); «Дидактико-методичне
що регулюють надання освітніх послуг. забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах
Забезпечення компетентнісного підходу компетентнісного підходу» (вебінар, лютий);«Формування професійної компетентності вчителя
до розвитку особистості під час початкових класів та вихователя групи продовженого дня як основа його готовності до
навчально-виховного процесу.
інноваційної діяльності» (семінар, березень); «Патріотичне виховання дітей молодшого шкільного
віку як складова національного виховання» (вебінар, травень); «Майстерність педагога: удосконалення методів, форм роботи з національно-патріотичного виховання учнів початкової школи»
(майстер-клас, червень).
Проведено 4 обласні семінари з теми «Ефективна реалізація компетентнісного підходу в навчанні
молодших школярів відповідно до вимог Державного стандарту та чинних навчальних програм у
2016-2017 н.р.» на базі загальноосвітніх закладів міст Чернігова, Прилук, Ніжина, Мени.
Завдання 2. Забезпечення конституційного права громадян на якісну освіту з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку
регіону та потреб населення
6.
Оптимізація мережі загальноосвітніх Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності
навчальних
закладів
області
та відбувається за рішенням сесії місцевої ради.
приведення її у відповідність до потреб
населення, фінансових можливостей
адміністративних територій в умовах
децентралізації влади та створення
територіальних громад.
7.
Створення мережі опорних шкіл області, Станом на 12.07.2017 рішення про створення опорних шкіл та філій прийнято у 5 районах та
єдиного освітнього простору в межах об’єднаних територіальних громадах: Менському, Семенівському, Талалаївському районах,
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до Коропській, Лосинівській об’єднаних територіальних громадах.
У березні 2017 року відбувся обласний вебінар директорів опорних навчальних закладів освітніх
округів на тему «Сучасні технології управління опорним навчальним закладом в умовах оновлення
національної освіти».
Запроваджено роботу «Управлінської майстерні» –віртуальної форми надання методичної
допомоги директорам загальноосвітніх навчальних закладів із актуальних питань управлінської
діяльності.
Забезпечення регулярного безоплатного У 2016-2017 навчальному році всіма видами транспорту до загальноосвітніх навчальних закладів
перевезення у сільській місцевості учнів області підвозились 100% учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної
та педагогічних працівників до місць доступності.
навчання, роботи та додому.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №827-р «Деякі питання
використання у 2016 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» області у
2017 році передбачено кошти освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів на суму
4386,6 тис.грн, для об’єднаних територіальних громад передбачено кошти на придбання шкільних
автобусів, оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та впровадження
енергозберігаючих технологій на суму 4775,1 тис.гривень.
За рахунок цих коштів придбано сучасне обладнання на суму 5112,2 тис.грн та 6 шкільних
автобусів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами на суму 8626,6 тис.гривень.
Створення
єдиного
інформаційно- Щороку покращується рівень забезпечення освітніх закладів області комп’ютерною технікою.
навчального середовища у закладах У 2016-2017 навчальному році кількість учнів на 1 персональний комп’ютер становила 10,4.
освіти (забезпечення навчальних закладів До мережі Інтернет було підключено 99,6% загальноосвітніх навчальних закладів області.
сучасним
комп’ютерним
та У рамках безоплатної допомоги Уряду Китайської Народної Республіки Урядові України надано
мультимедійним обладнанням, активне закладам освіти області 527 одиниць комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним
використання комп’ютерних технологій у забезпеченням, що дало змогу відкрити 37 додаткових комп’ютерних класів.
навчально-виховному процесі).
У червні 2017 року започатковано обласний конкурс розробок мультимедійних уроків.
Учні ЗНЗ області беруть активну участь у різноманітних інтелектуальних змаганнях, серед яких:
Всеукраїнський конкурс із інформаційних технологій для дітей та молоді «ITalent», IV етап
Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій «ІОІТ-2016», проект «Міксіке в Україні», І етап
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.
З метою підготовки учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів до участі в
інтелектуальних змаганнях з інформатики, надання оперативної консультативної допомоги
учасникам навчально-виховного процесу, здійснення педагогічного та психологічного супроводу
обдарованості, удосконалення навичок роботи учнів та вчителів з Інтернет-ресурсами функціонує
обласна Інтернет-школа для обдарованих школярів «Юний програміст».
Подальше впровадження інклюзивного З кожним роком зростає кількість класів/груп з інклюзивною формою навчання. У 2016-2017 н.р.
навчання в загальноосвітніх навчальних такою формою навчання було охоплено 116 дітей з різними вадами психофізичного розвитку на
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особливими базі 62 загальноосвітніх навчальних закладів у 24 районах та містах Ніжині, Новгород-Сіверському,
Прилуках, Чернігові. Введено 82 посади асистентів учителів (0,5 ставки), що на 67% більше, ніж у
2015-2016 навчальному році.
Відкрито 8 інклюзивних груп: у ДНЗ №№37, 52 м. Чернігова, Киїнському ДНЗ Чернігівського
району, Городнянському ДНЗ №4, Семенівському ДНЗ №6 «Сонечко» та ДНЗ №17 «Перлинка»
м. Ніжина, де виховується 9 дітей з особливими потребами. Уведено 6 посад асистента вихователя.
У лютому 2017 року відбувся вебінар для вихователів ДНЗ, вчителів, асистентів вчителів,
практичних психологів з проблеми «Організація навчання дітей із розладами аутичного спектра в
освітньому просторі».
У 2017 році до трирічного науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного
освітнього середовища в Запорізькій області», який розпочато благодійним фондом Петра
Порошенка за підтримки Міністерства освіти і науки України, поряд з Дніпропетровською,
Житомирською, Хмельницькою областями долучилася і Чернігівська область. Між благодійним
фондом Петра Порошенка та Чернігівським регіоном у квітні цього року підписано Меморандум
про співпрацю з розвитку інклюзивного освітнього середовища.
На базі Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування за сприяння
Благодійного фонду Петра Порошенка в рамках соціальної програми Марини Порошенко
проведено триденні тренінги для працівників обласної (районних, міських, об’єднаних
територіальних громад) психолого-медико-педагогічних консультацій, методистів відділу
інтернатних закладів та інклюзивного навчання ЧОІППО.
Збереження
мережі
позашкільних В області функціонують 70 позашкільних навчальних закладів (29 будинків школяра, 10 станцій
навчальних закладів для забезпечення юних техніків, 5 центрів дитячо-юнацького туризму та екскурсій, 24 спортивні школи, обласна
рівного доступу дітей та молоді з станція юних натуралістів, Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді). У 2016-2017
урахуванням їх потреб до розвитку та навчальному році до роботи у 2453 гуртках та секціях було залучено майже 40 тис. вихованців, що
соціалізації засобами позашкільної освіти. становило 43,7% від загальної кількості дітей шкільного віку.
Враховуючи заклади, підпорядковані департаменту культури та іншим структурам, показник
охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської молоді становив 63,3% дітей.
На базі обласного комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала Академія
наук учнівської молоді» було відкрито 105 гуртків, в яких науково-дослідницькою діяльністю
займались 1717 школярів.
У березні 2017 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» за науковотехнічним напрямом та дослідницько-експериментальним напрямом наукового відділення
філософії та суспільствознавства
Проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів.
25 робіт педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів із 12 районів та міст Чернігів,
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12.

Подальша
реалізація
національно-патріотичного
дітей і молоді.

Концепції
виховання

13.

Розвиток та підтримка системи роботи з
обдарованою і талановитою молоддю,
різнобічний розвиток індивідуальності
дитини, її задатків і здібностей.

Прилуки, Ніжин, Н.-Сіверський надійшло на цей конкурс.
У травні проведено І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури
для позашкільних навчальних закладів системи освіти за дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, науково-технічним та військово-патріотичним напрямами позашкільної освіти.
Педагоги, учні загальноосвітніх, вихованці позашкільних навчальних закладів спільно з
батьківською громадськістю активно долучилися до всеукраїнських та загальнообласних
патріотичних заходів:
- на підтримку жителів тимчасово окупованого Криму, напередодні Міжнародного дня мігранта –
загальнообласної акції «Мій Крим»;
- з нагоди ухвалення Радою Міністрів Європейського Союзу рішення про скасування візових вимог
для громадян України та відзначення Дня Європи учнівська молодь, педагогічні працівники
навчальних закладів долучились до Всеукраїнської урочистої церемонії підняття Державного
Прапора України та Прапора Європейського Союзу.
Навесні 2017 року учні Чернігівських обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської
молоді та ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою взяли участь в урочистих заходах,
присвячених проводам призовників до лав Збройних Сил України та інших військових формувань,
які проходили на площі біля храму Святої Великомучениці Катерини.
16 травня у місті Новгороді-Сіверському проведено виїзне засідання Координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання при обласній державній адміністрації.
21 березня навчальні заклади області долучилися до участі у Всеукраїнській акції «Потяг Єднання
України «Труханівська Січ».
Формуванню національної свідомості дітей та молоді сприяє виховна система «Джура», головним
елементом якої є Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).
В області створено Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства
учнівської молоді, яким цьогоріч проведено обласний національно-патріотичний конкурс
«Чернігівщина – край мій рідний» та до 100-річчя початку Української революції 1917-1921 років
започатковано обласну пошуково-дослідницьку експедицію учнівської молоді «Чернігівщина в
Українській революції 1917-1921 років».
З 10 січня до 11 лютого 2017 року в м. Чернігові проведено III етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад із 18 навчальних предметів. Взяло участь 1642 учні 7-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів.
Проведено шкільний, районний (міський), обласний етапи VІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка».
5 квітня 2017 року учні загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівщини стали учасниками
Всеукраїнського учнівського фізичного конкурсу «Левеня – 2017». Конкурс проводиться для учнів
7-11 класів.
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14.

Збереження та розвиток дитячих закладів
оздоровлення
та
відпочинку,
забезпечення умов їх функціонування та
раціонального використання.

15.

Виплата
заохочувальних
премій
педагогічним та науково-педагогічним
працівникам.

16.

Соціальна адаптація в суспільстві дітей з
особливими
потребами
в
умовах
інтернатних закладів.

Cтан виконання
В області также проходив Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» для учнів 2-11 класів».
15 березня 2017 року учні загальноосвітніх навчальних закладів області стали учасниками
Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека–2017».
Станом на 01.07.2017 в області забезпечено функціонування 462 таборів денного перебування, 2
наметових містечок, 15 дитячих стаціонарних закладів.
Відповідно до Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей області на 2016-2020 роки у
4-х закладах обласного підпорядкування («Зміна» Чернігівського району, «Барвінок» Менського
району, «Лісова казка» Новгород-Сіверського району, «Веселка» Прилуцького району) здійснювалось оздоровлення вихованців інтернатних закладів, які відносяться до пільгових категорій,
зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та інших.
Протягом червня 2017 року 175 літніх мовних шкіл функціонували на базі оздоровчовідпочинкових закладів області, під час роботи яких 3920 дітей спілкувалися англійською,
німецькою та французькою мовами. Навчально-виховний процес забезпечували 419 учителів, 26
студентів вищих навчальних закладів області. 19 волонтерів-носіїв мови, серед яких представники
Корпусу Миру США в Україні, іноземні громадяни, долучилися до іншомовної спільної діяльності
зі школярами.
Також на базі дитячого табору «Юний турист» Чернігівського району організовано роботу обласної
літньої школи для обдарованих та талановитих дітей, учасниками якої є переможці учнівських
інтелектуальних змагань.
І зміну обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей було проведено в форматі
англомовного табору, ІІ зміну - за профілем національно-патріотичного виховання.
Проведена робота щодо зміцнення матеріальної бази дитячих стаціонарних оздоровчовідпочинкових закладів районного та обласного підпорядкування. Здійснено поточні ремонти,
упорядковано території, відремонтовано мережі водопостачання та водовідведення, перевірено
холодильне та технологічне обладнання..
Встановлена щорічна обласна Премія імені Георгія Вороного педагогічним та науковопедагогічним працівникам вищих навчальних закладів з метою піднесення їх ролі та авторитету у
суспільстві, заохочення до творчої, результативної праці та підвищення престижності педагогічної
та науково-педагогічної діяльності. Щорічно виплачується п’ять Премій у розмірі 5 прожиткових
мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня календарного року.
Напередодні Дня працівників освіти 20 найкращих педагогів закладів освіти області стають
лауреатами щорічної обласної Премій імені Софії Русової педагогічним працівникам
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Серед закладів інтернатного типу нового значення набувають навчально-реабілітаційні центри, які,
крім освітніх послуг, розширюють корекційно-реабілітаційні, консультативні, відповідно до
особливостей кожної дитини з особливими освітніми потребами. В області функціонують 6
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навчально-реабілітаційних центрів обласного підпорядкування, 2 – міського. На базі
загальноосвітніх шкіл-інтернатів функціонують спеціальні класи для дітей з особливими освітніми
потребами. У Городнянському, Сосницькому та Березнянському навчально-реабілітаційних
центрах продовжують функціонувати класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
Завдання 3. Розвиток професійної освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці, у тому числі розвиток системи освіти впродовж
життя
17.
Упорядкування
мережі
професійно- Мережа профтехосвіти області охоплює 20 державних професійно-технічних навчальних закладів.
технічних навчальних закладів та задово- Зважаючи на значну частку малокомплектних навчальних закладів назріла необхідність їх
лення потреб молоді і дорослого оптимізації.
населення у здобутті якісної професійної В рамках на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 21.06.2017 №890, №891
освіти.
«Про реорганізацію професійно-технічних навчальних закладів Чернігівської області»
здійснюються заходи з припинення функціонування ДПТНЗ «Замглайське аграрне професійнотехнічне училище» шляхом приєднання до ДПТНЗ «Куликівський професійний аграрний ліцей» та
ДПТНЗ «Чернігівський професійний ліцей деревообробної промисловості» шляхом приєднання до
ДПТНЗ «Чернігівський професійний будівельний ліцей».
18. Забезпечення умов для отримання якісної Упродовж І півріччя 2017 року в рамках реалізації пілотного проекту Уряду щодо підготовки
професійної
освіти.
Удосконалення робітників за пріоритетними професіями: «Швачка. Кравець. Закрійник», «Монтажник санітарносистеми профорієнтаційної роботи.
технічних систем та устаткування», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»
на базі Чернігівського ВПУ побутового обслуговування модернізовано Навчально-практичний
центр сучасних швейних технологій та дизайну шляхом оснащення новітнім швацьким
обладнанням, програмним забезпеченням. Завдяки державній підтримці створено оптимальні
умови забезпечення якісної професійної підготовки швачок, кравців, закрійників для швейної
галузі. Здійснюються заходи щодо відкриття Навчально-практичного центру з підготовки
монтажників санітарно-технічних систем та устаткування на базі Прилуцького професійного ліцею.
Управлінням освіти і науки, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,
Чернігівським обласним центром зайнятості та Чернігівським обласним об’єднанням організацій
роботодавців укладено Меморандум про співробітництво та партнерство. Для реалізації мети
Меморандуму Сторонами підписано Програму професійної орієнтації молоді на здобуття
актуальних на ринку праці професій і спеціальностей та відповідний План заходів на 2017-2018
роки.
У квітні 2017 року на базі обласного палацу дітей та юнацтва відбувся ярмарок професій для учнів
закладів загальної середньої освіти, де ПТНЗ презентовано свої можливості з професійної
підготовки молоді, проведено майстер-класи з професій, поширено рекламні буклети.
Підвищенню престижності робітничих професій сприяли внутрішньоучилищні та обласні конкурси
фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професій:
«Перукар», «Маляр», «Кондитер», «Електромонтер з ремонту та обслуговування
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електроустаткування», «Флорист», «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування»,
проведені у І півріччі 2017 року.

Завдання 4. Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої освіти
19. Створення умов для підвищення якості
На шляху впровадження особистісно-зорієнтованих технологій навчання, індивідуалізації
підготовки фахівців з урахуванням вимог навчального процесу, створення максимально сприятливих умов для розвитку і навчання студентів
регіонального ринку праці.
відбувалась реорганізація вищих навчальних закладів регіону. За рішенням правління
облспоживспілки Чернігівський кооперативний технікум змінив назву на Чернігівський
кооперативний коледж Чернігівської облспоживспілки.
20. Сприяння створенню умов для розвитку
Одним із актуальних завдань наукової діяльності університетів є залучення студентів і молодих
здібностей студентів у процесі навчання
науковців до виконання наукових досліджень, орієнтованих на досягнення результатів, які можна
та участі в науковій роботі.
використати у практичній діяльності. Заходами, що відображають студентську наукову роботу, є
участь студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах
студентських наукових робіт, науково-практичних конференціях.
27-28 квітня студентка відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» Валентина Федяєва взяла
участь у XII Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих
учених «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та
контролю в умовах трансформації національної економіки», яка проходила на базі Львівського
торговельно-економічного університету і була нагороджена грамотою у номінації «Оригінальність
теми та важливість результатів дослідження».
26-28 квітня на базі Чернігівського національного технологічного університету відбулась щорічна
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених на тему:
«Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства», участь
у якій взяли більш ніж 400 молодих учених і студентів. Робота конференції була спрямована за
тематичними напрямами: економіка, право, соціальна робота, психологія, менеджмент, маркетинг,
туризм, інформаційні системи тощо.
5.6. Культура і туризм
Завдання 1. Розвиток культури і мистецтв
1.
Проведення
на
належному
організаційному та творчому рівні
культурно-мистецьких заходів з нагоди
державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв,
фестивалів та конкурсів.

Протягом І півріччя 2017 року проведені: Новорічне свято; День Соборності України;
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту; День пам’яті героїв Крут; День Героїв Небесної
Сотні; Міжнародний день рідної мови; Вшанування Героїв Дебальцевого; Вшанування в області у
2017 році подвигу учасників Революції гідності та увічнення памяті Героїв Небесної Сотні;
Міжнародний жіночий день; Міжнародний день театру; Творчі звіти районів та міст Чернігова,
Ніжина, Прилук, Новгород-Сіверського «Хай повниться піснями Україна»; Літературно-
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мистецький захід до вшанування 203-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка; Відзначення 74-х
роковин Корюківської трагедії; ХVІІ Міжнародний фестиваль класичної музики «Сіверські музичні
вечори»; Міжнародний фестиваль «Слов'янські театральні зустрічі»; відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917-1921 років та вшанування пам‘яті її учасників; Міжнародний
фестиваль моновистав «Чернігівське відлуння»; Вшанування пам’яті М.Коцюбинського з нагоди
104-ої річниці від дня смерті письменника; інформаційний тур для представників туристичних
підприємств України за маршрутом Чернігів – Любеч – Кам’янка – Добрянка – Олешня; І
Міжнарожний фестиваль мистецтв «Чорнобильська весна»; Патріотичний культурно-мистецький
захід «Перший батальйон Чернігівщини»; Обласний фестиваль-конкурс хореографічного
мистецтва «Терпсихора об'єднує таланти» (до Дня Європи) та інші. На проведення вищезазначених
свят використано коштів 1097,60 тис. гривень.
З початку 2017 року репертуар театрально-видовищних підприємств поповнився 34 новими
концертними програмами, 10 театралізованими концертними програмами та 11 виставами, серед
яких: «Ласий ведмідь і кракатунчик», «Подорож у закулісся», «Степовий вовк», «Загадкова
кімната», «Дорога Памела», концерт «Веселі та ліричні історії Одеського дворика», музична
вистава для дітей «Казки старої ворони Каггі Карр», «Господиня заїзду», «Безодня», «Чи може сіре
стати білим», «Як боги впадуть-безпечно не буде», «Країна казок», «Вій».
З початку 2017 року проведено 11 обласних конкурсів, в яких взяли участь – 255дитячих
колективів та 2154 учнів ПСМНЗ. Використано коштів з обласного бюджету 18,4 тис. гривень.
Крім того, проведено 2 засідання обласної Ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів.
На виконання обласної цільової довгострокової Програми «Мистецька освіта Чернігівщини»
витрачено 7633,6 тис. гривень.
З початку року 197 працівників культурно-мистецької сфери підвищили кваліфікацію.
Проведено два семінари: науково-методичний семінар хореографів у м. Чернігові (відвідало 38
керівників дитячих хореографічних колективів) та семінар-практикум звукорежисерів будинків
культури у м. Чернігові (відвідало 26 звукорежисерів).

2.

Постановка нових вистав та концертних
програм,
активізація
гастрольноконцертної діяльності.

3.

Реалізація обласної цільової довгострокової програми «Мистецька освіта Чернігівщини на 2011-2025рр.», проведення
обласних конкурсів і фестивалів серед
учнів
початкових
спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів.
Підвищення кваліфікації працівників
культури і мистецтв в Чернігівському
інституті мистецтв та менеджменту
культури Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв.
Проведення семінарських занять для
працівників культури.
Підтримка
розвитку
культурно- На поповнення бібліотечних фондів та передплату періодичних видань використано
мистецьких закладів.
126,0 тис. гривень. Бібліотечні фонди бібліотек обласного підпорядкування поповнились на 1061
примірник книг, 512 примірників журналів, 37 комплектів газет.
На виконання Програми оновлення та розвитку Менського зоологічного парку
загальнодержавного значення на 2016-2020 роки протягом І півріччя 2017 року з обласного
бюджету використано 2096,8 тис. гривень.

4.

5.
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З метою поповнення та оновлення колекції тварин витрачено власниі кошти на придбання
кенгуру, верблюда, двох буйволів.
Протягом І кварталу 2017 року витрачено 468,4 тис грн коштів обласного бюджету на проведення
капітальних ремонтів на об’єктах культури та мистецтв обласного підпорядкування та 377,8 тис.
грн. на проведення поточних ремонтів приміщень та облаштування пандусів на об’єктах культури
та мистецтв обласного підпорядкування.
Історичним музеєм ім. В.В.Тарновського було поповнено музейний фонд - придбані монети,
обласним філармонійним центром фестивалів та концертних програм придбано
музичні
інструменти та ударні установки, обласною бібліотекою ім. В.Г.Короленка і ОМЦ контролю та
технічного нагляду закладів культури і туризму придбано оргтехніку, обласним методичним
центром навчальних закладів культури і мистецтв – світло - та звуко - апаратуру.
Завдання 2. Збереження та облік пам’яток містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва
6.
Проведення
паспортизації
об’єктів На державному обліку в області перебуває 310 пам’яток містобудування та архітектури, садовомістобудування та архітектури, садово- паркового мистецтва. З них 135 – пам’яток національного значення, 175 – місцевого значення.
паркового
мистецтва
Чернігівської Через брак коштів
облікова документація користувачами та власниками пам’яток не
області.
виготовлялася.
Завдання 3. Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу Чернігівщини
7.
Організація та проведення рекламно- Проведено ознайомлюючий інформаційний тур для екскурсоводів та ЗМІ області по Козелецькому
інформаційних турів для представників і Ніжинському районах та інформаційний тур «Рекреаційний відпочинок на Чернігівщині» для
туристичної галузі та ЗМІ.
туристичних операторів України і представників туристичної сфери Республіки Білорусь.
8.
Виготовлення довідкової, рекламної та
Видано 5 різновидів букетної продукції: «Голубі озера», «Рекреаційний відпочинок на
сувенірної продукції з інформацією про
Чернігівщині», «Чернігівщина туристична» українською та білоруською мовами, «Чернігів: від
туристичний потенціал Чернігівщини.
віку до віку» польською мовою. Розроблено та виготовлено нову серію сувенірної продукції.
9.
Участь у проведенні міжнародних, Взято участь у Міжнародній туристичній виставці UITT 2017 «Україна – Подорожі та туризм 2017»
всеукраїнських
та
регіональних (м.Київ),
ІХ Міжнародному туристичному форумі «Харків: партнерство у туризмі»
виставкових заходів.
(м. Харків), Одеському туристичному фестивалі (м. Одеса), виставці «Харківщина: туристичні
відкриття» (м. Харків) та XIV Гомельському економічному форумі – 2017 (Гомельська область,
Республіка Білорусь).
Завдання 4. Розвиток сільського та фестивального (подієвого) видів туризму
10. Проведення семінарів-практикумів у Проведено семінар-тренінг «Формування туристичного активу Чернігівської області»
сфері сільського зеленого та інших видів (с. Сновянка, Чернігівський район) та семінар з питань ведення підприємницької діяльності на тему
туризму.
«Практичні питання розвитку сільського туризму в Чернігівській області» (с. Андріївка,
Чернігівський район).
11. Забезпечення туристичної складової під Туристична складова була представлена на виставці під час чергового засідання Товариства
час проведення культурно-мистецьких «Чернігівське земляцтво» (м. Київ), наметового містечка «Територія активної молоді»
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(с. Олешня, Ріпкинський район), фестивалю авторської пісні та свята Івана Купала (с. Олешня,
Ріпкинський район).
5.7. Фізична культура і спорт

Завдання 1. Виконання планів підготовки провідних спортсменів Чернігівщини до літніх 2017 року Дефлімпійських ігор у
м. Самсун (Туреччина), зимових 2018 року Олімпійських і Паралімпійських ігор у м. Пхьончхан (Південна Корея)
1.
Станом на 01.07.2017 року семеро представників області є кандидатами на участь в зимових
2018 року Олімпійських та троє у Паралімпійських іграх в Пхьончхані.
На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту в
Забезпечення
фінансування
участі
2017 році області виділено 4355,1 тис. грн. коштів обласного і місцевих бюджетів. Станом на
провідних
спортсменів
області
у
01.07.2017 року фактично використано 1572,4 тис.грн. або 36,1% річних призначень.
відбіркових і контрольних змаганнях,
Крім того, на забезпечення діяльності 2-х обласних шкіл вищої спортивної майстерності з
передбачених індивідуальними планами
обласного бюджету виділено 7683,5 тис.грн. коштів загального фонду і 219,1 тис. грн. спеціального
підготовки до літніх 2017 року
фонду. Станом на 01.07.2017 фактично використано на забезпечення навчально-тренувальної
Дефлімпійських та зимових 2018 року
роботи та участі у заходах 483,9 тис. гривень.
Олімпійських і Паралімпійських ігор.
Чернігівською обласною ДЮСШ інвалідів проведено підготовку спортсменів-інвалідів до літних
Дефлімпійських та Паралімпійських ігор (шість навчально-тренувальних зборів на суму
10,54 тис. грн).
2.
Придбання
провідним
спортсменам Протягом І півріччя п.р. для провідних спортсменів області придбано спортивного інвентарю і
необхідних
предметів
екіпіровки, обладнання на загальну суму 263,98 тис.грн., зокрема: найсучасніший ринг для боксу на помості
інвентарю і обладнання, медичних, (149 тис.грн), дві електронні мішені установки для кульової стрільби (18 тис.грн.), пістолет
відновлювальних
та
вітамінних пневматичний найновішої моделі (45 тис.грн.), набої сучасні для кульової стрільби 66,5 тис шт..
препаратів і технічних засобів відповідно (19,9 тис.грн), інші складові і аксесуари для боксу, боротьби, настільного тенісу, важкої атлетики
до
планів
матеріально-технічного на загальну суму 32 тис.гривень.
забезпечення.
3.
Розв’язання
соціально-побутових Кандидатам на участь в зимових 2018 року Олімпійських іграх в Пхьончхані виділено земельні
проблем і створення максимально ділянки в районі с.Олександрівка Чернігівського району.
сприятливих
умов
для
тренувань Завдяки придбанню нового якісного інвентарю і обладнання суттєво покращено умови для
провідним спортсменам-кандидатам на тренувань провідним спортсменам.
участь в літніх 2017 року Дефлімпійських
та зимових 2018 року Олімпійських і
Паралімпійських ігор у м. Пхьончхані
(Південна Корея).
Завдання 2 .Створення умов для формування здорового населення
4.
Виконання заходів «Програми розвитку На виконання обласної Програми витрачено 9917,7 тис. грн, з яких 800,4 тис. грн. – навчальнофізичної
культури
і
спорту
в тренувальні збори з підготовки до Всеукраїнських і міжнародних змагань, проведення обласних
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до змагань з видів спорту, участь спортсменів у всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 9117,3 тис.
грн - проведення навчально-тренувальні збори, чемпіонатів та змагань, забезпечення діяльності та
функціонування мережі ДЮСШ, ШВСМ, ЧРЦ "Інваспорт", Відділення НОК України в
Чернігівській області, ОЦФЗН "Спорт для всіх".
Виконання заходів з реалізації в області у В рамках виконання заходів з реалізації в області у 2017 році Національної стратегії створена
2017 році Національної стратегії «Рухова Координаційна рада з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності,
активність – здоровий спосіб життя – засідання якої відбувається згідно з графіком. Затверджений та виконується План заходів з
здорова нація».
реалізації в області у 2017 році Національної стратегії.
Розроблений та направлений до Міністерства молоді та спорту України проект Плану заходів на
2018 рік.
Ремонт
інфраструктурних
об’єктів Протягом І півріччя 2017 року ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів»
ДП «Олімпійський навчально-спортивний виконано роботи на загальну суму 1,0 млн. гривень. Зокрема, повністю завершено реконструкцію
центр «Чернігів».
основного і запасного футбольних полів, виконано частину робіт по ремонту приміщення
футбольного клубу «Десна».
Будівництво в містах і районах області У м. Чернігові введено в експлуатацію першу чергу (футбольне поле зі штучним покриттям,
універсальних ігрових майданчиків зі приміщення для суддів, тренерів, роздягальні для спортсменів) споруди «Чернігів Арена» (вул.
штучним покриттям для масового Кільцева і проспект Миру), завершено будівництво футбольного поля зі штучним покриттям та
використання.
огорожі спортивного майданчика за місцем проживання (вул. Льотна, 8 а), розробляється проектнокошторисна документація другої черги (роздягальні, підсобні приміщення, освітлення, трибуни для
глядачів).
На міському пляжі «Золотий берег» облаштовані два майданчика для пляжного та паркового
волейболу, завершено розробку проектно-кошторисної документації з будівництва ще чотирьох
майданчиків для волейболу пляжного і один баскетбольний з трибунами для глядачів. Роботи
розпочаті, закінчення заплановано до кінця 2017 року. В рамках реалізації заходів Чернігівської
міської Програми будівництва та реконструкції дитячих та спортивних майданчиків завершено
розробку проектно-кошторисної документації чотирьох багатофункціональних майданчиків зі
штучним покриттям (регупол), які планується встановити на вул. Незалежності, Козацька (два
майданчика), Захисників України.
П’ять об’єктів області пройшли конкурсний відбір та будуть реалізовані за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку: реконструкція стадіону Спеціальної дитячо-юнацької
школи олімпійського резерву з футболу «Юність в м.Чернігові; реконструкція спортивного
комплексу в м.Мена; реконструкція існуючого приміщення газової котельні для улаштування
спортивної зали «Атлет» для учнів Крисківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та молоді сільської громади
с.Криски Коропського району; -будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для
міні-футболу у м.Семенівка; реконструкція кінотеатру «літній» під спортивну залу в м.НовгородСіверський.

65

№
з/п
8.

Зміст заходів

11.

Збільшення кількості дітей і підлітків,
залучених до систематичних занять
фізичною культурою і спортом у
спортивних школах, секціях і клубах.

Cтан виконання

Будівництво,
реконструкція
та Продовжуються роботи з реконструкції стадіону і приміщення ДЮСШ в м. Сновськ. Об’єднаним
переобладнання спортивних об’єктів, територіальним громадам постійно надається практична допомога та фахові консультації з
у т.ч. в об’єднаних територіальних розвитку і зміцнення спортивної інфраструктури для занять популярними серед сільського
громадах.
населення видами спорту.
9.
Обладнання тренажерного залу для Ведеться робота щодо поліпшення умов для тренувань на базі олімпійської підготовки з біатлону в
загальної фізичної підготовки і кімнат для м. Чернігові. Зокрема, була проведена заміна вікон у приміщеннях бази.
тренерів на базі СДЮШОР з лижного
спорту.
10. Впровадження на базах олімпійської У приміщеннях бази олімпійської підготовки з важкої атлетики встановлено енергозберігаючі
підготовки і діючих спортивних спорудах обігрівачі.
енергозберігаючих технологій.
Завдання 3. Удосконалення системи підготовки спортивних резервів і спортсменів високого класу

12.

13.

14.

До мережі спортивних закладів області входять 48 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 2 школи
вищої спортивної майстерності, 3 центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
(обласний та 2 міських в м.Чернігові та м.Ніжині), центр інвалідного спорту «Інваспорт», база
олімпійської підготовки з біатлону, державний центр олімпійської підготовки з біатлону.
Крім того, в області функціонують 119 спортивних клубів, 69 громадських організацій
фізкультурно-спортивного спрямування, розвивається 77 видів спорту, з яких 28 олімпійських.
Найпопулярнішими видами спорту в області є футбол (займається 6,6 тис.осіб), легка атлетика (3,1
тис.осіб), волейбол (2,4 тис.осіб), стрільба кульова (1,8 тис.осіб), бокс (838 осіб), боротьба дзюдо
(806 осіб) і шахи (716 осіб).
В регіоні працюють 1906 штатних спортивних працівників, з яких 995 викладачів фізичного
виховання навчальних закладів усіх рівнів, 402 тренери-викладачі, 138 працівників спортивних
шкіл (без тренерів), 167 працівників спортивних споруд.
Відкриття нових відділень з видів спорту Проводиться робота щодо відкриття нових відділень з видів спорту в обласних, міських і районних
в обласних, міських і районних ДЮСШ, дитячо-юнацьких спортивних школах, у т.ч. в об’єднаних територіальних громадах.
у т.ч. в об’єднаних територіальних Інформація щодо кількісних показників обліковується органами статистики за підсумками року.
громадах.
Зміцнення матеріально-технічної бази і Станом на 01.07.2017 на навчально-тренувальну роботу та участь у спортивних змаганнях двох
покращення технічного оснащення облас- шкіл вищої спортивної майстерності з обласного бюджету витрачено 483,9 тис.грн, (мішенна
них шкіл вищої спортивної майстерності. установка, ринг на помості, пістолет пневматичний, набої для стрільби та ін.).
Виконання робіт з поліпшення умов для Для відділення боксу ДЮСШ «Атлет» і обласної ШВСМ придбано і встановлено новий
тренувань як провідним спортсменам боксерський ринг, що відповідає міжнародним стандартам.
членам збірних команд України, так і
учням ДЮСШ і ШВСМ.
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5.8. Розвиток інформаційного простору

Завдання 1. Сприяння зміцненню інформаційної сфери області
Протягом І півріччя 2017 року облдержадміністрацією проведено робочу зустріч з представниками
місцевих комунальних ЗМІ (спільно з ГО «Асоціація регіональних ЗМІ») щодо процесу
реформування ЗМІ (червень).
У взаємодії з інститутами громадянського суспільства забезпечено реалізацію проекту «Школа
молодого журналіста» для студентів та молодих працівників ЗМІ, спрямованого на популяризацію
професії журналіста, заохочення молоді до журналістської діяльності, формування сприятливих
умов для зміцнення кадрового потенціалу місцевих ЗМІ. Для групи з понад 20 учасників проведено
цикл теоретичних та практичних тренінгів з базових журналістських компетенцій.
2.
Проведення форуму працівників ЗМІ з 7 червня ц. р. з нагоди Дня журналіста спільно з обласною організацією Національної спілки
нагоди Дня журналіста.
журналістів України, Чернігівською «Професійною спілкою працівників мас-медіа міста
Чернігова» Всеукраїнської професійної спілки «Незалежна медіа-профспілка України» та ГО
«Асоціація регіональних ЗМІ» проведено відкритий форум медійників Чернігівщини, в якому
взяли участь понад 100 журналістів з різних видань області.
Під час заходу, зокрема, відбулося спілкування працівників медіа-сфери з головою Чернігівської
облдержадміністрації та головою Чернігівської облради, обмін досвідом з групою журналістів
видання
«The Florida Times-Union» (м. Джексонвіль, США), оголошення результатів та
нагородження переможців конкурсу журналістських робіт серед медійників Чернігівщини
«МедіаЧе».
На конкурс «МедіаЧе» цього року подано 42 роботи, визначено 12 фіналістів та 5 переможців у
номінаціях: «Чернігівщина патріотична», «Децентралізація на Чернігівщині», «Чернігівщина
економічна», «Молодь Чернігівщини», «Чернігівщина он-лайн».
Завдання 2. Забезпечення відкритості у діяльності органів влади, створення умов для реалізації на території області державної інформаційної
політики та забезпечення інформаційних потреб населення
3.
Реалізація обласної Програми підтримки Упродовж І півріччя 2017 року реалізація обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та
розвитку інформаційної та видавничої видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки здійснювалася відповідно до передбачених нею
сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки.
напрямків та заходів.
Зокрема, проводилися тренінги, семінари та інші заходи, спрямовані на розвиток професійних
компетенцій працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, відповідальних за
зв’язки з громадськістю.
З метою поширення суспільно корисної інформації здійснювалося замовлення та розміщення
соціальної реклами.
Забезпечено надання організаційної, інформаційної та методичної підтримки редакціям
1.

Реалізація проекту «Школа молодого
журналіста».
Проведення
семінарів,
засідань за «круглим столом», інших
заходів з метою підвищення професійного
рівня журналістів.
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4.

Проведення засідань прес-клубу «Ділове
слово» та тематичних прес-брифінгів в
облдержадміністрації.

5.

Організація
висвітлення
діяльності
облдержадміністрації у засобах масової
інформації області.

6.

Координація діяльності інформаційних
служб райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад, територіальних
органів центральних органів виконавчої
влади.
Проведення семінарів, засідань за
«круглим столом», інших заходів з метою
підвищення професійного рівня осіб,
відповідальних
за
зв’язки
з
громадськістю.

Cтан виконання
комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх роздержавлення, у тому числі в рамках спільних з ГО
«Асоціація регіональних ЗМІ» заходів.
Надано фінансову підтримку друкованим виданням, за рахунок якої покриваються їх витрати на
поліграфічні послуги (фактично профінансовано):
- науковому журналу «Сіверянський літопис - 28,2 тис. грн;
- літературному журналу «Літературний Чернігів -15,0 тис. гривень.
Забезпечено висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради в теле- та радіоефірі
філії Національної суспільної телерадіокомпанії України «Чернігівська регіональна дирекція»
(сумарно 26 сюжетів, 46 оголошень та анонсів заходів).
У І півріччі ц. р. забезпечено проведення 22 тематичних прес-брифінгів та 3 прес-конференцій
керівництва облдержадміністрації та її структурних підрозділів, установ та організацій. Висвітлено
питання безоплатної вторинної правової допомоги, екології, реформування стаціонарної медицини,
ремонту автомобільних доріг, зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії,
підвищення пенсійних виплат, діяльності місцевої влади та громадських організацій в інтересах
дітей тощо.
Медіа-заходи супроводжувалися презентаціями, забезпечувалась їх пряма трансляція, за їх
результатами відбувалася розсилка новин у місцеві ЗМІ.
На
офіційному
веб-сайті
облдержадміністрації,
а
також
сторінці
Чернігівської
облдержадміністрації в мережі Facebook (з коментарями керівництва облдержадміністрації та
експертів, інфографіками, фото- та відеоматеріалами).
Крім того, розсилка новин здійснювалася на місцеві ЗМІ: телерадіокампанії області, друковані
ЗМІ, Інтернет-ресурси.
Протягом І півріччя 2017 року проведено:
- семінар з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладів освіти та
культури Козелецького району «Загальні поради щодо підготовки інформаційних повідомлень та
взаємодії зі ЗМІ» (7 квітня);
- семінар з представниками структурних підрозділів облдержадміністрації «Підготовка і
розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації» (19 квітня).
Координація діяльності інформаційних служб райдержадміністрацій, виконкомів міських рад,
територіальних органів центральних органів виконавчої влади здійснювалася постійно у робочому
режимі.
Представники облдержадміністрації брали участь у тематичних короткострокових семінарах
Чернігівського ЦППК з представниками райдержадміністрацій, районних та сільських рад з
питань, пов’язаних зі взаємодією зі ЗМІ та громадськістю.
Забезпечено реалізацію на території області загальнодержавних інформаційних кампаній,
розміщення соціальної реклами.
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За потреби надавалися консультації задля забезпечення більш ефективної реалізації державної
інформаційної політики, взаємодії зі ЗМІ, підготовки інформаційних матеріалів.
7.
Виготовлення та розміщення соціальної У звітному періоді на території області здійснювалася реалізація низки інформаційних кампаній з
реклами.
поширення соціальної реклами. Зокрема, у населених пунктах області розміщені біл-борди та сітілайти до Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті та примирення,
Дня Конституції України, Дня кримськотатарського прапору, біл-борди, присвячені діячам
Української Революції 1917-1921 років, соціальна реклама «1096 днів опору Криму російській
окупації», «Безвіз», «Вкрадене дитинство».
В Інтернет-виданнях і ефірах телерадіокомпаній області демонструвалася наступна соціальна
реклама: до 99-річниці бою під Крутами, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, 100-річчя Української
революції, стосовно ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, тарифної
децентралізації, медичних послуг для учасників АТО, на підтримку судової реформи в Україні.
8.
Забезпечення сурдоперекладу інфор- Сурдоперекладом супроводжуються щоденні випуски новин у телеефірі філії НСТУ «Чернігівська
маційних передач Чернігівської ОДТРК.
регіональна дирекція». Оплата послуг сурдоперекладачів здійснюється за кошти обласного
бюджету в рамках обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер
Чернігівщини на 2016–2020 роки. За І півріччя ц. р. профінансовано 12,48 тис. грн, забезпечено
сурдопереклад 3600 хвилин мовлення.
Завдання 3. Популяризація книжкової продукції Чернігівщини та збагачення її асортименту
9.
Забезпечення
видання
суспільно У рамках Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016значущих творів місцевих авторів, їх 2020 роки здійснюються заходи з випуску книг місцевих авторів (відповідно до рішень комісії з
розповсюдження серед бібліотек області питань підтримки місцевого книговидання, що діє при облдержадміністрації).
та поширення іншими шляхами.
Протягом І півріччя ц. р. проведено організаційне засідання комісії, затверджено календарний план
роботи на поточний рік, оголошено обласний конкурс рукописів місцевих авторів з метою відбору
творів для подальшого випуску.
10. Представлення
книжкової
продукції Кошти на участь у виставкових заходах у 2017 році у рамках обласної Програми підтримки
Чернігівщини на виставкових заходах розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки в обласному бюджеті
різного рівня.
не передбачені.
Разом з тим, місцеві видавці, видавничі організації та творчі спілки письменників регулярно
інформуються про заплановані в Україні виставкові заходи загальнонаціонального та
міжнародного рівня, за потреби їм надається необхідна методична допомога.
5.9. Розвиток громадянського суспільства
Завдання 1. Забезпечення тісної взаємодії між органами виконавчої влади області та інститутам громадянського суспільства
1.
Реалізація обласної Програми сприяння У рамках реалізації Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016розвитку
інститутів
громадянського 2020 роки «Чернігівська громада» протягом І півріччя 2017 року забезпечено:
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роки - роботу ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу
Громадської ради при облдержадміністрації;
- проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при
облдержадміністрації (23 лютого 2017 року);
- роботу Громадської ради при облдержадміністрації;
- програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на 2018 рік та
формування рейтингу його учасників, а також здійснення моніторингу виконання інститутами
громадянського суспільства програм (проектів, заходів) у 2017 році;
- надання організаційної та інформаційної підтримки інститутам громадянського суспільства у
проведенні заходів.
2.
Забезпечення формування нового складу Протягом І півріччя ц. р. забезпечено формування нового складу та роботу Громадської ради при
Громадської
ради
при
облдерж- облдержадміністрації. 23 лютого на установчих зборах інститутів громадського суспільства обрано
адміністрації.
склад Громадської ради (71 особу).
Підтримка роботи Громадської ради, Відбулося 3 засідання Громадської ради, на яких, зокрема, обрано голову та першого заступника
інших консультативно-дорадчих органів. голови ради, голів комітетів, схвалено Положення, затверджено бланк ради та Регламент роботи.
Крім того, розглянуто пропозицію щодо створення робочої групи при постійній комісії обласної
ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах учасників АТО для
сприяння вирішенню питань, пов’язаних з протитуберкульозним відділенням обласної
психоневрологічної лікарні; обговорено ініціативу стосовно переведення з державної до
комунальної власності територіальних громад області енергетичних мереж, що розташовані в
межах населених пунктів області.
Забезпечено роботу Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства
при облдержадміністрації. Проведено два засідання ради, де розглянуто перспективи розробки
програми промоції Чернігівської області, стан роботи в області з забезпечення прав людей з
інвалідністю (питання доступу до споруджень, транспортних засобів, інклюзивної освіти),
пропозиції, надані громадськими об’єднаннями до програми національно-патріотичного виховання
в області.
Завдання 2. Сприяння діяльності інститутам громадянського суспільства області
3.
Проведення конкурсу програм (проектів, Проведено конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
заходів) для інститутів громадянського громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надаватиметься фінансова підтримка з
суспільства області, сприяння у реалізації обласного бюджету в 2018 році.
громадських проектів.
Прийнято 8 конкурсних пропозицій від 7 громадських організацій. За результатами конкурсного
відбору сформовано рейтинг учасників.
У 2017 році реалізується 5 проектів інститутів громадянського суспільства, здійснюється
моніторинг їх виконання.
4.
Сприяння
поширенню
в
області Протягом І аівріччя 2017 року надано сприяння об’єднанням громадян у проведенні заходів
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меценатства та волонтерського руху.
Проведення
щорічного
обласного
конкурсу «Благодійник року» імені
меценатів Тарновських.
Сприяння інститутам громадянського
суспільства у проведенні громадських
моніторингів, здійсненні громадських та
антикорупційних експертиз. Залучення
експертів від інститутів громадянського
суспільства при розробці суспільно
важливих актів.
Надання інформаційної підтримки
інститутам громадянського суспільства.

(організація презентацій, семінарів, інших публічних акцій).
Інформація про їх діяльність, проекти соціального спрямування поширювалась у ЗМІ та Інтернетпросторі області.
Від Антикорупційної Громадської Спілки «Совість» надійшов запит від 10 квітня 2017 року щодо
проведення громадської експертизи діяльності Чернігівської облдержадміністрації, її структурних
підрозділів та їх посадових осіб під час реалізації розпорядження голови облдержадміністрації від
05.05.2016 № 245 «Порядок розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності
про їх виконання» в період з 01.06.2016 по 01.04.2017. Відповідна інформація розміщена на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації. ГО «Совість» надано матеріали для проведення
громадської експертизи.
У І півріччі ц. р. надано інформаційну підтримку у проведенні заходів громадському об’єднанню
«Єдиний волонтерський центр» (прес-конференція за підсумками 2016 року, січень 2017 року),
громадській організації «Центр психолого-соціальної допомоги "Ресурс"» (прес-брифінг
«Презентація реабілітаційного проекту "Точка опори – 2"», лютий 2017 року, Національній Раді
жінок України (прес-брифінг «Співпраця Національної Ради жінок України з Чернігівською
облдержадміністрацією та громадськими організаціями області з питань виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», березень), організаторам «Потягу Єднання України
«Труханівська Січ» (прес-конференція, березень), громадській організації «Еко Місто Чернігів»
(прес-брифінг «Велика шкода маленьких батарейок», квітень).

6. Природокористування та безпека життєдіяльності людини
6.1. Використання природних ресурсів
Завдання 1. Підвищення ефективності використання водних ресурсів
1.
Забезпечення
експлуатації
між- Упродовж І півріччя 2017 року державними експлуатаційними водогосподарськими організаціями
господарських державних меліоративних Деснянського басейнове управління водних ресурсів повністю забезпечено водовідведення та
систем.
підготовлено до сільськогосподарських робіт осушувані землі, що обслуговуються міжгосподарським державними меліоративними системами на площі 269,0 тис. га.
2.
Забезпечення державного управління За січень-червень 2017 року водогосподарськими організаціями Деснянського БУВР забезпечено
водними
ресурсами
і
проведення виконання спостережень за гідрохімічними та радіологічними показниками на 13 водних об’єктах
моніторингу вод.
по 20 створах. Проведено 2666 вимірювань показників якості поверхневих вод.
Завдання 2. Ефективне використання лісових ресурсів, поліпшення якісного складу лісів
3.
Поліпшення стану та якісного складу Рубки формування і оздоровлення проведено на площі 5,7 тис. га.
лісів.
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Відтворення лісів на землях лісового
фонду (зокрема на площах суцільних
рубок).
Використання
лісосічних
відходів,
відходів деревообробки та лісопиляння
(в
т.ч.
тирси)
для
виробництва
альтернативних видів палива.
Упорядкування заготівлі лісових ресурсів
місцевого значення.

Відтворення лісів проведено на площі 3,0 тис. га.
За інформацією райдержадміністрацій станом на 01.07.2017 обсяг виробництва паливних
брикетів та пелетів склав 5,3 тис. тонн.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.12.2016 № 744 «Про встановлення лімітів
використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні
побічних лісових користувань на 2017 рік» встановлено ліміти використання лісових ресурсів при
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань.
Завдання 3. Раціональне використання земельних ресурсів
Проведення
робіт
з
оновлення Оновлення нормативної грошової оцінки затверджено по 27 населених пунктах. Розроблена
нормативної грошової оцінки земель технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за межами населених
населених
пунктів
та
розробки пунктів на площі 10,5 тис. га.
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок за межами населених пунктів.
6.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека

Завдання 1. Зменшення негативного впливу на довкілля, збереження і відтворення природного різноманіття
1.
Утилізація та знешкодження непридатних Протягом січня – червня 2017 року заходи не проводилися через відсутність фінансування.
до використання хімічних засобів захисту
рослин на території області.
2.
Знешкодження
рідких
токсичних У I півріччі 2017 року не передбачено фінансування заходів з ліквідації ставків-накопичувачів.
відходів, що розміщені в ставкахнакопичувачах.
3.
Впровадження
систем
роздільного У січні-червні 2017 року для організації роздільного збору твердих побутових відходів контейнери
збирання відходів.
не придбавались. Місця для роздільного збору твердих побутових відходів в населених пунктах не
облаштовувались.
4.
Будівництво (реконструкція) полігонів У I півріччі 2017 року будівництво (реконструкція) полігонів твердих побутових відходів за кошти
для захоронення твердих побутових обласного фонду ОНПС не проводилось.
відходів.
5.
Будівництво нових чи реконструкція Станом на 01.07.2017 розпочато роботи по будівництву КНС в смт. Варва та реконструкції КНС в
існуючих об’єктів водовідведення та с.Наумівка Корюківського району, розроблена проектно-кошторисна документація по
очисних споруд.
реконструкції біологічних ставків очисних споруд в с. Григоро-Іванівка Ніжинського району.
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Всього виконано робіт на загальну суму 354,1 тис. гривень.

6.

7.

Проведення ліквідаційного санітарнотехнічного
тампонажу
недіючих
артезіанських свердловин.
Запровадження
системи
природоохоронних заходів збереження
біо- та ландшафтного різноманіття.
Розширення площі природно-заповідного
фонду.

Станом на 01.07.2017 здійснено тампонаж 35 недіючих артезіанських свердловин в Бахмацькому,
Куликівському, Ніжинському, Прилуцькому та Срібнянському районах на загальну суму 1882,97
тис. грн, що складає 54% від запланованих на 2017 рік.
У січні-червні 2017 року заплановані природоохоронні заходи, щодо збереження природнозаповідного фонду області не проводились.

У I півріччі 2017 року створено 3 об’єкти природно-заповідного фонду, це Ботанічні пам’ятки
природи місцевого значення «Вікові дерева бувшої садиби Г.М. Глібова» площею 0,31 га та «Сосна
Василя Ялоцького» площею 0,01 га у м. Чернігові та ботанічний заказник місцевого значення
«Липовий Яр» площею 74,7 га на території Варвинського району.
Завдання 2. Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій
9.
Проведення профілактичної роботи з Питання профілактики пожеж, надзвичайних подій 201 раз розглядались на загальних зборах
попередження
виникнення
пожеж, мешканців населених пунктів. Використовувались як загальнонаціональні, так і регіональні засоби
випадків загибелі та травмування людей масової інформації.
на них.
Проводилась профілактична робота, направлена на підвищення рівня обізнаності дітей з питань
безпечної поведінки.
У травні 2017 року у професійно-технічних, загальноосвітніх та дошкільних закладах області
проведено "Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності". Проведено заходи пізнавальної
громадської акції "Запобігти. Врятувати. Допомогти."
Упродовж січня-червня 2017 року відпрацьовано 791 населений пункт, проінструктовано
207,8 тис. непрацюючих осіб. Рятувальниками проведено понад 2,2 тис. виступів у трудових
колективах.
Ініційовано виготовлення та розповсюдження 234 видів наочних матеріалів соціальної реклами з
питань безпеки життєдіяльності, у тому числі шляхом нанесення попереджувальних текстів на
пакувальну продукцію, етикетки товарів, розрахункові книжки за побутові послуги, загальним
тиражем 77,1 тис. примірників і вручено громадянам під час профілактичних відпрацювань
населених пунктів.
10. Планування і реалізація заходів щодо 2 лютого 2017 року на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
запобігання виникненню надзвичайних надзвичайних ситуацій затверджений план дій обласних управлінь, організацій і підприємств,
ситуацій.
районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, органів місцевого самоврядування
щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2017 року
на території Чернігівської області.
Проведено 4 командно-штабні навчання з органами управління та силами ланок функціональних
та територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту області щодо
8.
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виконання завдання під час пропуску весняного льодоходу та весняної повені, виникнення
пожеж у лісових масивах і на торфовищах та у період загрози виникнення буревію та сильної
зливи.
30 березня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій затверджений комплексний план заходів обласних управлінь, організацій і підприємств,
місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і
сільгоспугідь у весняно-літній період 2017 року.
Проводився моніторинг пожежної обстановки в природних екосистемах області.
У січні-лютому здійснювалися організаційні заходи щодо забезпечення сталого функціонування
систем житлово-комунального господарства та об’єктів енергетичного комплексу в зимових
умовах та недопущення порушення нормальних умов життєдіяльності населення області.
Проводився моніторинг стану автомобільних доріг та забезпечення безперебійного руху
автомобільного транспорту, стану функціонування систем житлово-комунального господарства і
об’єктів енергетичного комплексу у зимовий період.
Здійснювалися організаційні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах області у
зимовий період.
21-24 лютого у Ріпкинському районі, 21-24 березня у Чернігівському районі та 11-14 квітня у
Новгород-Сіверському районі та м. Новгород-Сіверський здійснювалися заходи контролю щодо
виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки.
17-18 травня вивчено стан усунення недоліків, які були виявлені комісіями Департаменту з питань
цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації та управління ДСНС України у
Чернігівській області при проведенні комплексних перевірок стану реалізації заходів державної
політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру, стану і організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки,
готовності органів управління та сил реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних
ситуацій у Городнянському районі, проведена комплексна перевірка захисних споруд цивільного
захисту на території району.
Протягом І півріччя 2017 року підготовлено і проведено 4 засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та 2 засідання регіональної Ради з
питань безпечної життедіяльнотсі населення.
Створення регіонального, місцевих і Протягом І півріччя 2017 року було накопичено резервів матеріальних цінностей на суму
об’єктових
резервів
матеріально- 8,8 млн грн, з них: до регіонального – на суму 44,0 тис. грн, до місцевого – 366,4 тис. грн, до
технічних
ресурсів
для
ліквідації об’єктового – на суму 8,4 млн гривень.
надзвичайних ситуацій і їх наслідків.
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Підтримання в постійній готовності Для доведення до населення інформації про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій в
обласної системи оповіщення.
Чернігівській області існує загальнодержавна система централізованого оповіщення "Сигнал-У",
регіональна автоматизована система централізованого оповіщення «Сигнал-ВО» та спеціальна
система «Сигнал-Д».
Для підтримання постійної готовності системи оповіщення щоденно проводилась перевірка прямих
ліній зв’язку від оперативного чергового області, а також перевірка апаратури оповіщення та
засобів телефонного зв’язку, щомісячно проводились комплексні технічні перевірки апаратури
системи оповіщення населення та керівного складу, у тому числі здійснювалась передача учбового
повідомлення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій для населення Чернігівського,
частини Ріпкинського, Городнянського та Куликівського районів радіостанцією "Наше радіо" на
частоті 104,3 FM-діапазону, а також по УР-1 для населення Бахмацького, Чернігівського,
Корюківського
районів,
частини
Новгород-Сіверського,
Коропського,
Сосницького,
Городнянського, Ріпкинського, Куликівського та Семенівського районів
Утримання в постійній готовності до Протягом січня-червня 2017 року проведи 346 комплексних перевірок об’єктів колективного
використання за призначенням захисних захисту населення. Фонд захисних споруд цивільного захисту області налічує 641 об'єкт, серед
споруд.
яких 157 сховищ та 484 протирадіаційні укриття.
Для укриття населення області від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування визначені 190554 споруди подвійного призначення та
найпростіших укриттів.
7. Децентралізація влади. Добровільне об’єднання територіальних громад

Завдання 1. Організаційна підтримка та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад
1.

2.

Забезпечення донесення об’єктивної
інформації до населення про переваги
добровільного об’єднання територіальних
громад.

За І півріччя 2017 року в друкованих ЗМІ Чернігівщини розміщено понад 280 статей, що
стосувались адміністративно-територіальної реформи, добровільного об’єднання територіальних
громад.
До широкого інформування населення щодо децентралізації, переваг добровільного об’єднання
територіальних громад залучались і телерадіоорганізації області. Так, в ефірах філії Національної
телекомпанії України «Чернігівська регіональна дирекція, КП ТРА «Новий Чернігів»
транслювались інформаційні сюжети та тематичні передачі про об’єднання територіальних громад,
децентралізацію влади та реформування місцевого самоврядування.
Організаційно-методична
підтримка Облдерадміністрацією надаються органам місцевого самоврядування консультації щодо умов та
місцевих рад в процесі добровільного порядку добровільного об’єднання територіальних громад, роз’яснення щодо змін у законодавстві
об’єднання територіальних громад.
з цього питання.
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№
з/п
3.

Зміст заходів

Cтан виконання

Розгляд проектів рішень місцевих рад Станом на 01.07.2017 розпорядженнями голови облдержадміністрації затверджено 15 висновків
щодо
добровільного
об’єднання обласної державної адміністрації щодо відповідності Конституції та законам України проектів
територіальних громад та підготовка рішень місцевих рад про добровільне об’єднання територіальних громад.
висновків
про
їх
відповідність
Конституції та законам України.

Завдання 2. Організаційно-інформаційна підтримка об’єднаних територіальних громад
4.
Надання організаційно-методологічної, Облдерадміністрацією постійно надається органам місцевого самоврядування методична та
практичної допомоги новоствореним консультативна допомога з питань особливостей формування бюджетів об’єднаних територіальних
об’єднаним
громадам
з
питань громад, а також щодо реалізації повноважень у бюджетно-фінансовій сфері, з питань соціального
формування бюджетного процесу.
захисту населення.
5.
Розгляд проектних заявок на проекти, які У І півріччі 2017 року до облдержадміністрації проектні заявки не надходили (розподіл у 2017 році
фінансуватимуться за рахунок субвенції з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ було
державного бюджету місцевим бюджетам затверджено 07.06.2017).
на
формування
інфраструктури
об’єднаних територіальних громад та
підготовка відповідних висновків.
6.
Організація
навчання
працівників В рамках реалізації проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в
виконавчих комітетів об’єднаних громад Україні» 29.03.2017 року питання про реформування місцевого самоврядування, вдосконалення
області.
відповідної законодавчої бази, розвиток об’єднаних територіальних громад обговорено на засіданні
за участю голів місцевих рад об’єднаних територіальних громад.
14.06.2017 для голів об’єднаних територіальних громад області проведено практичний семінар та
відео-нарада за участю представників Мінрегіону «Актуальні питання підготовки проектів, що
фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції на
розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад», з метою підвищення якості
підготовки таких проектів.
21-22 червня 2017 року для голів об’єднаних територіальних громад, представників місцевих рад
області проведено семінар “Муніципальна політика та нове публічне управління у контексті
стратегічних пріоритетів ОТГ. Розроблення планів соціально-економічного розвитку”,
організований в рамках проекту «Сталий розвиток об’єднаних територіальних громад Чернігівської
області» за підтримки Фонду Ганса Зайделя.

