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З В І Т 

про виконання заходів 

Програми економічного і соціального 

розвитку Чернігівської області  

за підсумками І півріччя 2021 року 
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Зміст заходів Стан виконня заходів 

1. Розвиток людського потенціалу 

1.1. Забезпечення умов для отримання якісної освіти 

Завдання 1. Підвищення рівня дошкільної освіти  
1. Відкриття реконструйованих 

приміщень, відновлення діяльності 

закладів дошкільної освіти, створення 

додаткових місць та груп на базі 

закладів дошкільної освіти. 

У лютому 2021 року проведено капітальний ремонт у ясла-садку №1 Городнянської міської ради, що 

дало змогу створити 48 місць. У закладі замінено віконні рами та двері на більш енергоефективні, 

оновлено фасад, встановлено бетонні пандуси. Проведено внутрішні роботи: облаштовано санвузли 

та каналізацію, замінено систему електропостачання та електроосвітлення. 

На черзі відкриття дошкільних підрозділів на базі Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Талалаївської сільської територіальної громади (36 місць) та Володьководівицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Носівської міської ради (30 місць). 

2. Розширення мережі інклюзивних груп у 

закладах дошкільної освіти. 

Укомплектовано 80 інклюзивних груп у 49 закладах дошкільної освіти, в них виховується 129 дітей з 

особливими потребами. Введено 82 ставки асистента вихователя. 

3. Підвищення професійної кваліфікації 

педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом січня-червня 2021 року підвищили кваліфікацію 458 педагогічних працівників дошкільної 

освіти на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського (далі - інститут). 25 лютого 2021 року на базі інституту проведено перше засідання 

учасників обласної школи консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників, 

керівників закладів дошкільної освіти з теми «Інноваційні рішення в дошкільній освіті: досвід 

упровадження». 

16 березня для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти області проведено науково-

практичний онлайн-семінар «Впевнений старт: освітня програма та навчально-методичне забез-

печення» (молодший дошкільний вік) за участю фахівців Інституту психології імені Г.С. Костюка. 

З 31 березня до 21 травня відбулося навчання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 

щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти за участю авторського 

колективу розробників Державного стандарту дошкільної освіти.  

13 травня проведено засідання обласної творчої групи педагогічних працівників закладів дошкільної 

освіти з теми «Роль Всеукраїнської громадської організації Асоціації педагогічних працівників 

дошкільної освіти у розбудові внутрішньої системи якості дошкільної освіти». 

Завдання 2. Підвищення якості та безпеки освітніх послуг та забезпечення рівного доступу населення до загальної 

середньої освіти 
4. Подальше впровадження реформи 

«Нова українська школа» з метою 

створення безпечного, комфортного, 

У 2021 році субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на придбання сучасних меблів, 

комп’ютерного обладнання, засобів навчання, спортивного обладнання для початкових класів 
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сучасного освітнього середовища. закладів освіти області передбачено кошти у сумі 26,1 млн грн. 

Для оснащення обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти придбано 5 STEM-лабораторій, 7 

кабінетів біології, 6 кабінетів географії, 1 кабінет математики, 3 кабінети фізики, 4 кабінети хімії на 

суму 18,5 млн грн. 

5. Приведення мережі закладів загальної 

середньої освіти у відповідність до 

потреб населення, продовження 

процесів оптимізації закладів загальної 

середньої освіти області. 

У територіальних громадах проводяться заходи щодо приведення мережі закладів загальної середньої 

освіти (далі - ЗЗСО) у відповідності до потреб населення з урахуванням соціально-економічної, 

демографічної ситуації тощо. 

До 01 вересня 2021 року заплановано заходи з оптимізації мережі ЗЗСО, зокрема: ліквідації 

(«призупинення» діяльності) 31 ЗЗСО і 5 філій опорних закладів освіти, які не є юридичними 

особами, та реорганізації 8 ЗЗСО у філії опорних закладів освіти, які не є юридичними особами, 26 

ЗЗСО з пониженням ступенів, 3 – шляхом перейменування. 

6. Подальше створення мережі освітніх 

округів та опорних закладів. 

В області створено 45 опорних закладів у 34 територіальних громадах.  

Вживаються заходи для покращення функціонування закладів загальної середньої освіти, зокрема 

опорних закладів області, шляхом удосконалення їх матеріально-технічної бази (оснащення 

сучасними предметними кабінетами, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням), забезпечення 

організованим підвозом учнів і педагогічних працівників до опорної школи й у зворотному напрямку. 

7. Забезпечення організованим підвозом у 

сільській місцевості учнів і  

педагогічних працівників до місць 

навчання, роботи та додому. 

У 2020/2021 роках всіма видами транспорту організовано безперебійний підвіз 9142 учнів сільської 

місцевості (100% від потреби). Для підвозу було задіяно 318 транспортних одиниць, з них шкільних 

автобусів – 306.  

8. Продовження роботи щодо створення  

інклюзивного середовища у закладах 

освіти області.  

У 2020/2021 навчальному році у 161 закладі загальної середньої освіти діяли 419 класів з 

інклюзивним навчанням, де навчались 535 дітей, освітній процес забезпечували 409  асистентів 

вчителя. 

В області створено розгалужену мережу інклюзивно-ресурсних центрів. На сьогодні їх 16. 

Також  в області функціонує  ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.  

Крім того, створено 13 медіатек та 18 ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти. 

Проводиться робота щодо залучення дітей з особливими освітніми потребами до занять у закладах 

позашкільної освіти, в яких майже 200 дітей відповідної категорії відвідують гуртки та секції. 

Для безперервного доступу до закладів освіти встановлюються пандуси відповідно до будівельних 

норм, купуються мобільні гусеничні підйомники. Для підвозу учнів з інвалідністю здійснюється 

закупівля спеціалізованих автобусів.  

9. Забезпечення якісними освітніми 

послугами у сфері позашкільної освіти 

відповідно до основних напрямів 

В області функціонувало 66 закладів позашкільної освіти системи освіти, у т. ч. 7 – обласного підпо-

рядкування, а саме: 30 центрів дитячої та юнацької творчості, будинків школяра; 1 мистецький заклад 

– музична школа; 9 станцій юних техніків/центрів науково-технічної творчості учнівської молоді;  3 
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діяльності. заклади дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, у т. ч. Центр національно-патріотичного 

виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді; 21 дитячо-юнацька спортивна школа; 

Чернігівська обласна станція юних натуралістів; Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді. 

У січні-лютому 2021 року проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості». 

05 лютого 2021 року проведено засідання творчої групи педагогів закладів позашкільної освіти з теми 

«Освітня діяльність закладів позашкільної освіти в умовах карантину та обмежувальних заходів». 

20 квітня 2021 року проведено вебінар для педагогів закладів позашкільної освіти з теми 

«Дистанційна комунікація закладів позашкільної освіти з вихованцями в умовах карантинних 

обмежень». 

10. Розвиток системи виявлення та 

підтримки обдарованої учнівської 

молоді. 

У територіальних громадах області встановлено й виплачуються 124 річні стипендії та 325 премій 

обдарованим здобувачам освіти, які стали переможцями обласних та фінальних етапів всеукраїнських 

та міжнародних інтелектуальних змагань.  

За високі досягнення в обласних і фінальних етапах всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних 

змагань здобувачі освіти області отримують державні стипендії (стипендії КМУ та Президента 

України) та премії.  

Проводено ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. 

Т.Шевченка. У обласному етапі конкурсу взяли участь 125 здобувачів освіти із 14 міських, 

13 селищних і 7 сільських територіальних громад.  

Мовне змагання «Про проведення Всеукраїнського відкритого марафону з української мови ім. П. 

Яцика»  проведено у дистанційному форматі в 4 етапи із 22 лютого до 21 березня 2021 р. (взяли 

участь 978 здобувачів освітиі).  

У ХІV Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої 

освіти (І та ІІ етапи) 11 учнівських робіт відзначено призовими місцями. 

Проведено ХХ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості.  

Із 20 лютого до 3 березня 2021 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. У ІІІ етапі конкурсу взяли 

участь 43 переможці обласного етапу змагання, які вибороли 17 дипломів всеукраїнського рівня. 

У 2020/2021 навчальному році проведено всеукраїнські та міжнародні інтелектуальні конкурси: 

«Кенгуру», «Лелека – 2021», «Левеня», «Колосок». 

Завдання 3. Модернізація освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб 

регіонального ринку праці 
11. Створення сучасного освітнього 

середовища для забезпечення  якісної 

професійної (професійно-технічної) 

У І півріччі 2021 році завершено комплекс заходів зі створення в Чернігівському професійному ліцеї 

залізничного транспорту Регіонального навчально-практичного центру електромонтажних технологій 

та відновлювальної енергетики (далі – НПЦ).  
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освіти. Окрім того, закладами професійної освіти за рахунок власних надходжень (886,0 тис. грн) для 

навчальних цілей придбано:  18 одиниць інформаційно-комунікаційних засобів навчання (ноутбуки, 

персональні комп’ютери, мультимедійні проєктори,  багатофункціональні пристрої, сканери, веб-

камери), комплектуючі для комп’ютерної техніки, 3 зварювальні апарати, 2 фальцепрокатні верстати, 

2 компресори, промислову швейну машину, картоплесаджалку, культиватор, 222 одиниці дрібного 

побутового обладнання й посуду для кухонь-лабораторій, витратні матеріали для навчально-

виробничих майстерень; робочий інструмент, засоби індивідуального захисту, спецодяг для учнів; 

запчастини для сільськогосподарської техніки й автотранспортних засобів; спортінвентар, навчальні 

стенди. 

У 2020/2021 навчальному році за блочно-модульним принципом організовувався освітній процес із 49 

робітничих професій. 

12. Забезпечення потреб регіонального 

ринку праці кваліфікованим трудовим 

ресурсом на договірних засадах із 

потенційними роботодавцями. 

За підсумками 2020/2021 навчального року закладами професійної освіти підготовлено 1694 

кваліфіковані робітники. Станом на 01.07.2021 1048 випускників працевлаштувалися (62 % до 

випуску). Процес працевлаштування триває. 

13. Формування позитивного іміджу 

професійної освіти, популяризація 

освітніх закладів. 

Закладами професійної (професійно-технічної) освіти області проводилась відповідна інформаційна 

кампанія, у т. ч. через власні сайти та соціальні мережі. 

Графік з проведення Днів відкритих дверей у 2021 році оприлюднено на сайтах Міносвіти України, 

Управління освіти і науки облдержадміністрації та закладів. Школярі мали можливість, очно або 

віртуально, ознайомитись з умовами вступу та навчання, актуальними професіями, матеріально-

технічною базою закладів, переглянути майстер-класи з професій, пройти тренінги.  

Педагогічним персоналом закладів проведено профорієнтаційну роботу зі школярами безпосередньо 

в закладах загальної середньої освіти Чернігова (охоплено 18 закладів міста) та ТГ. 

Профорієнтаційні буклети закладів розміщено в міському (маршрутні автобуси) та приміському 

(електропоїзди) транспорті, поширено з допомогою учнівського самоврядування в населених пунктах 

області. 

Організовано акцію «Отримав професію – приведи товариша» за участю здобувачів професійних 

кваліфікацій та випускників. 

Місцевим телеканалом «Дитинець» транслювався рекламний ролик щодо діяльності закладів 

профосвіти міста. На радіо «Чернігівська хвиля» лунали оголошення щодо вступу до Сновського 

вищого професійного училища лісового господарства, Сокиринського та Дігтярівського професійних 

аграрних ліцеїв, Чернігівського вищого професійного училища. Рекламні оголошення щодо вступу до 

Сновського ВПУ лісового господарства друкувались в обласних газетах «Деснянська правда», 

«Вісник», «Гарт». 

27 квітня 2021 року на базі навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в області 
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відбувся вебінар «Стан профорієнтаційної роботи: проблеми та інновації».  

Протягом січня-червня в рамках Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності проведено 6 

обласних конкурсних змагань серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професій.  

У мережі Instagram шляхом професіографічних екскурсій учні мали можливість познайомитися із 

закладами профосвіти, професіями, отримати інформацію з першоджерел.  

1.2. Створення умов для підтримки та формування здорового населення 

Завдання 1. Підвищення доступної, якісної медичної допомоги населенню області 
1. Сприяння будівництву, реконструкції та 

ремонту закладів охорони здоров‘я, 

покращення їх матеріально-технічної 

бази. 

Протягом  І півріччя 2021 року з різних джерел фінансування на покращання матеріально-технічної 

бази закладів охорони здоров’я області було спрямовано 243,9 млн грн.  З них:  

- для придбання медичного обладнання та апаратури витрачено 143,0 млн грн, а саме: кошти НСЗУ - 

31,5 млн грн, кошти місцевих бюджетів – 24,4 млн.грн; кошти спеціального фонду і фонду бюджету 

розвитку – 23,1 млн грн, кошти Державного бюджету – 54,2 млн грн, за рахунок благодійних внесків – 

9,8 млн грн; 

- для придбання комп′ютерної техніки та побутового обладнання витрачено 7,2 млн грн з них: кошти 

НСЗУ – 2,2 млн грн, за рахунок місцевих бюджетів – 3,0 млн грн; за рахунок коштів спеціального 

фонду і фонду бюджету розвитку – 670,0 тис.грн, за рахунок Державного бюджету – 280,1 тис.грн, за 

рахунок благодійних внесків – 1,1 млн грн;  

- для придбання автотранспорту витрачено 74,5 млн грн/36 од., з них  кошти державного бюджету 

22,2 млн грн/14 од., кошти Національної служби здоров’я України – 52,3 млн  грн/22 од.; 

- на проведення ремонтно-будівельних робіт використано 19,2 млн грн, з яких  кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості – 1,6 млн грн; місцевих бюджетів – 7,6 млн грн; 

позабюджетні кошти – 2,5 млн грн;  кошти  Національної служби здоров’я України –  7,5 млн  грн. 

2. Розвиток системи екстреної медичної 

допомоги. 

У І півріччі 2021 року для центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф було 

закуплено 34 автомобілі швидкої медичної допомоги, із яких: 20 закуплено за кошти НСЗУ власними 

силами Центру та 14  - за рахунок централізованої закупівлі МОЗ України. 

3. Проведення просвітницької роботи з 

пропаганди здорового способу життя. 

Всебічне висвітлення сутності та заходів 

започаткованих перетворень у медичній 

сфері в друкованих та електронних ЗМІ. 

Проводиться систематичне інформування населення про переваги здорового способу життя та 

профілактику шкідливих звичок. Протягом І півріччя 2021 року в обласних, міських та районних ЗМІ 

з цих питань проведено 9 телепередач, 23 радіопередачі,  опубліковано 19 статей в газетах та 71 

публікацію в інтернет-виданнях. 

Медичними закладами області постійно проводиться інформаційна робота з питань реформування 

галузі охорони здоров’я та налагоджений зворотній зв'язок з громадськістю. Так, протягом І півріччя 

2021 року з цих питань проведено 32 виступи на обласному та міському телебаченні, 11 виступів на 

обласному радіо, опубліковано  28 статей в обласних та міських газетах. 
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Для інформування широкої громадськості щодо перетворень, які відбуваються в медичній галузі, 

використовується мережа Інтернет. В електронних ЗМІ – «Чернігівський монітор», «Високий Вал», 

«Чернігівський портал», «Час Чернігівський», «Cheline», «Gorod», «Пік», «Панорама» протягом І 

півріччя 2021 року було опубліковано 255 виступів та коментарі фахівців з даної проблематики. 

4. Забезпечення медичних працівників, 

житлом (зокрема, службовим), 

земельними ділянками. 

У І півріччі 2021 року службовим житлом в області забезпечені 2 лікаря (Коропська центральна 

лікарня, Ніжинська центральна міська лікарня). 

Завдання 2. Охорона материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров‘я 
5. Продовження роботи щодо створення 

міжрайонних акушерсько-

гінекологічних відділень. 

В області акушерська допомога надається в 10 медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ за 

пакетом «Медична допомога при пологах». 

6. Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням дітей із соматичними 

захворюваннями та дітей із груп 

підвищеного ризику захворювання на 

туберкульоз. 

За І півріччя 2021 року 75 дітей оздоровлено в санаторіях МОЗ, з них  дітей інвалідів  –  12; дітей 

сиріт та напівсиріт – 1; дітей з багатодітних сімей – 2; дітей з неповних сімей – 10; дітей з 

малозабезпечених сімей – 2; дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 5; дітей, що знаходя-

ться під опікою – 1; дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть безпосередню участь в АТО 

та забезпеченні її проведення – 6. За профілем: пульмонологічні – 32; психоневрологічні 

(неврологічні) – 14; кардіоревматологічні – 5; опорно-руховий апарат – 4; нефрологічні – 5; 

гастроентерологічні – 11; дерматологічні – 2; онкологічні – 2. 

7. Здійснення заходів із профілактики 

передачі ВІЛ-інфекції від матері до 

дитини. 

Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-

інфікованими матерями, здійснюється за кошти місцевих бюджетів. 

8. Організація та проведення заходів із 

вторинної профілактики захворювань 

органів зору, слуху, опорно-рухової 

системи та серцево-судинних 

захворювань. 

У І півріччі п.р. в рамках Державної цільової програми «Централізована закупівля лікарських засобів 

та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікування хворих 

із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями» 24 особи забезпечені виробами 

кардіологічного призначення (двокамерними ШВРС) за рахунок коштів державного бюджету. 

За напрямком «Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації» 5 осіб 

забезпечено ендопротезами за рахунок коштів державного бюджету. 

9. Організація відпочинку та оздоровлення 

дітей області. 

Для забезпечення належної організації діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

області та проведення заходів літнього оздоровлення та відпочинку дітей передбачено використати з 

обласного бюджету 3,0 млн грн. Станом на 01.07.2021 профінансовано 697,3 тис грн для забезпечення 

підготовки та діяльності позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт». 

У 2021 році в області розпочали роботу два позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: 

позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» (смт Седнів Чернігівського 

району) та дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» (с. Курінь Бахмацької 

територіальної громади Ніжинського району). 
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10. Проведення державної атестації дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку 

області. 

Відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та Плану проведення 

державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області у ІІ півріччі 2021 року 

заплановано проведення державної атестації дитячого позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку «Мрія» (с.Курінь, Бахмацька територіальна громада, Ніжинський район).  

11. Забезпечення оздоровлення дітей, що 

потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки. 

Станом на 01.07.2021 коштів з обласного бюджету на придбання путівок для оздоровлення дітей, що 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, не виділено. Водночас, забезпечується 

направлення дітей області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення 

до УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса) та МДЦ «Артек» в Київській області (Пуща-Озерна) за рахунок 

коштів державного бюджету. Протягом 2021 року оздоровлено 61 дитина в МДЦ «Артек» та 73 дітей 

в УДЦ «Молода гвардія». 

Завдання 3. Профілактика та лікування соціально небезпечних хвороб 
12. Своєчасне виявлення випадків 

захворювання на туберкульоз 

(молекулярно-генетичним  методом на 

апараті Gene Xpert, мікроскопія 

мокротиння, флюорографічне 

обстеження, тощо) та забезпечення 

контрольованого лікування хворих на 

туберкульоз на амбулаторному етапі. 

Для раннього виявлення випадків захворювань населення на туберкульоз в центрах первинної 

медико-санітарної допомоги здійснюється скринінгове анкетування, в закладах охорони здоров'я 

області – рентгенівське обстеження,  мікроскопія мокротиння на наявність збудника туберкульозу, 

обстеження дітей за допомогою р.Манту.  

План флюорографічного обстеження населення області по виявленню туберкульозу виконано на 

33,2% (підлягало обстеженню 427218, обстежено 141942 особи).  

В області продовжується робота по подальшому впровадженню ефективних сучасних амбулаторних 

моделей лікування: 

- контрольоване  лікування  з використанням  скайп-зв’язку, набрано на відео-ДОТ  118 осіб;  

- контрольоване лікування із забезпеченням медико-соціального супроводу фахівцями благодійної 

організації «Чернігівська МЕРЕЖА» для пацієнтів з чутливим і хіміорезистентним туберкульозом, 

набрано на супровід  259 хворих; 

- лікування в кабінетах контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі у 

закладах первинної медико-санітарної допомоги, набрано на лікування 96 хворих;  

- лікування у фтизіатрів амбулаторного прийому на рівні районних лікарень,  обласного медичного 

центру соціально значущих та небезпечних хвороб, набрано на лікування  76 хворих. 

13. Інформування населення області з 

питань профілактики та ранньої 

діагностики злоякісних новоутворень з 

використанням засобів масової 

інформації.  

Створення умов для продовження та 

поліпшення якості життя онкологічних 

хворих. 

У І півріччі 2021 року проведено: виступів по телебаченню – 16, по радіо – 34, підготовлено матеріали 

для 31 статті в пресу, 202 статті – в інтернет-видання.  

З метою ранньої  діагностики злоякісних новоутворень молочної залози по мамографічному 

скринінгу обстежена 841  жінка. 
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14. Надання населенню своєчасних та ефек-

тивних медичних послуг з діагностики 

та лікування коронавірусної інфекції 

COVID-19, забезпечення лікарськими 

засобами, дооснащення відділень та 

палат інтенсивної терапії, інфекційних 

відділень медичним обладнанням та 

апаратурою, проведення стимулювання 

оплати праці медичних працівників, 

задіяних в надані медичної допомоги 

хворим на COVID-19. 

В області до Переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внесено 7 закладів 

охорони здоров’я, в них – 885 ліжок, з яких подачею кисню забезпечено – 835 ліжок (централізовано 

та кисневими концентраторами, що становить 94 %). 

Всі 57 ліжок інтенсивної/реанімаційної терапії вищевказаних закладів охорони здоров’я забезпечені 

централізованим киснепостачанням. 

Заклади охорони здоров’я, які визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, забезпечені необхідним медичним обладнанням в повному обсязі.  

У 2021 році медичними закладами, які надають допомогу зазначеній категорії хворих, з різних джерел 

на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, медичної апаратури, засобів 

індивідуального захисту, деззасобів, та доплату медичному персоналу використано 284,7 млн  

гривень.  

В області ведеться моніторинг забезпеченості закладів охорони здоров'я запасами засобів 

індивідуального захисту (з розрахунком на місяць). Наразі першочерговий запас наявний та 

регулярно поповнюється. 

Медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті ліквідацією 

епідемії та здійсненням заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

до завершення здійснення зазначених заходів встановлюються додаткові доплати у розмірі до 300 % 

заробітної плати (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат 

та надбавок. Сума нарахованих вищезгаданих доплат за січень-травень 2021 року працівникам 

медичних закладів області становила 154,5 млн грн і наразі виплачена в повному обсязі. За червень 

2021 року нараховано доплат в сумі 5,9 млн  грн, виплачено станом на 19.07.2021 – 5,1 млн гривень. 

Завдання 4. Зміцнення здоров’я населення засобами фізичної культури і спорту 
15. Проведення спортивних змагань та 

масових фізкультурно-оздоровчих 

заходів з залученням усіх верств 

населення в рамках  Національної 

стратегії з оздоровчої рухової 

активності. 

Протягом І півріччя п.р. в області проведено 33 чемпіонати області з різних видів спорту, в яких взяло 

участь 2570 спортсменів; 13 чемпіонатів України з різних видів спорту, в яких взяли участь 911 

спортсменів. Проведено низку масових спортивно-оздоровчих заходів, в т.ч. обласна Спартакіада 

депутатів. 

До систематичних занять спортом залучено 28,1 тис. осіб, з них: 14,1 тис. займаються в ДЮСШ, 239 – 

в школах вищої спортивної майстерності. Всього заняттями спортом, фізкультурно-оздоровчою та 

реабілітаційною роботою охоплено 65 тис. осіб, з них - 269 людей з фізичними вадами. 

16. Забезпечення ефективного 

функціонування, розширення мережі та 

удосконалення роботи закладів фізичної 

культури і спорту. 

 

Збережено мережу і забезпечено функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл. З метою 
стимулювання працівників ДЮСШ до ефективної діяльності з початку 2021 року вперше застосовано 
коефіцієнт підвищення заробітної плати в межах від 1,2 до 1,7 в залежності від категорійності 
спортивних шкіл. 
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Завдання 5. Розвиток спортивної інфраструктури  
17. Будівництво нових, реконструкція і 

ремонт наявних капітальних спортивних 

споруд та оснащення їх сучасним 

інвентарем і обладнанням. 

Підготовлено до початку виконання робіт з капітального ремонту за програмою «Велике 

будівництво» стадіони у м.Носівка і м.Борзна. Виготовлено ПКД на реконструкцію стадіонів у смт 

Куликівка,  

смт Бобровиця, м.Короп, м.Прилуки, м.Бахмач, на будівництво спортивно-розважального комплексу в 

с.Вертіївка Ніжинського району. На стадії виготовлення ПКД на будівництво в м.Чернігові Палацу 

спорту, капітальної реконструкції стадіону в м.Мена.  

Встановлено елементи спортивної інфраструктури та інше обладнання (502 лавочки, 74 шведські 

стінки, 65 брусів і турніків) і підготовлено до відкриття 10 активних парків за програмою «Здорова 

країна».  Розпочато роботи з обладнання наступних 15 парків. 

18. Будівництво міні-футбольних і 

мультифункціональних спортивних 

майданчиків зі штучним покриттям для 

масового використання. 

Збудовано 4 спортивні майданчики, у т.ч. скейт-парк і два тренажерних майданчики у м.Ніжині, міні-

футбольний майданчик для масового використання в м.Чернігові. 

1.3. Розвиток сфери культури і мистецтв та збереження історико-культурної спадщини 

Завдання 1. Створення умов для культурного розвитку і творчого самовираження громадян. Оптимізація та модернізація 

мережі сфери культури 
1. Проведення фестивалів, конкурсів та 

свят, концертних програм та 

забезпечення змістовного дозвілля, 

доступу до можливостей для творчого 

самовираження. 

Протягом І півріччя п.р. організовано та проведено 35 централізованих заходів, серед них: ХХ 

Міжнародний фестиваль класичної музики «Сіверські музичні вечори» до 250-ти річчя Людвига Ван 

Бетховена, поетичний фестиваль «Дотиком душі», обласний фольклорний фестиваль  ім. В.Полевика, 

ІІ театральний фестиваль-конкурс «Театральна весна», святкова концертна програма колективів 

обласного філармонійного центру до Дня Конституції України, фестиваль майстрів «Етнокрафт» та 

акція з виготовлення і розгортання Рушника Єдності «Чернігівщини дерево життя – могутній України 

оберіг» зі встановленням Рекорду України (до 25-ти річчя Конституції України), воркшоп для 

культурних діячів області (професіоналів та аматорів) щодо розвитку сучасного театрального 

мистецтва, обласне свято – церемонія нагородження кращих читачів «Бібліо-Оскар-2021», концертні 

програми під час навчальних зборів з територіальної оборони ЗСУ, урочистості біля пам'ятника 

Т.Г.Шевченку з нагоди 207-ї річниці  від Дня народження Великого Кобзаря, Міжнародний фестиваль 

історичної реконструкції «Вовча гора», ювілейний концерт до 75-річчя художнього керівника та 

головного диригента Академічного симфонічного оркестру «Філармонія» Чернігівського обласного 

філармонійного центру, заслуженого діяча мистецтв України М. Сукача. 

Відбулись заходи до 150-ти річчя Л.Українки. 

В рамках проєкту культурної  інтеграції «Український Донбас» та  відомого національного проєкту 

Міністерства оборони України «АRТПеремир’я»,  у травні 2021 року організовано участь творчої 
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групи Чернігівського обласного театру ляльок ім. О.Довженка у акції  Великодніх вітань дітей 

прифронтових районів Донецької області «Радість дітям на Великдень».  

2 Залучення національно-культурних 

товариств до проведення фестивалів, 

конкурсів та свят, концертних програм 

тощо.  

Національно-культурні товариства були залучені: 

-  до організації і проведення разом з міською ГО «Кримська громада» історико-інформаційного 

екскурсу-хроніки, присвяченого Дню кримського спротиву російській окупації; здійснено показ 

документального фільму; 

- до участі у заході, присвяченому Дню пам’яті жертв геноциду  кримсько-татарського народу; 

- до участі у відзначенні Дня Конституції України; презентації проєкту «Чернігівщини дерево-життя – 

могутній України оберіг». 

3. Створення Центрів надання культурних 

послуг (ЦКП) в об’єднаних 

територіальних громадах. 

Менська ТГ стала учасницею пілотного проєкту, який реалізується за підтримки ГО «Товариство 

дослідників України», Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC),  Міністерства 

культури та інформаційної політики України «Центр культурних послуг, як інструмент згуртованості 

громади». Головною метою проєкту є оновлення об’єктів культурної інфраструктури територіальних 

громад, яка стане об’єктом для формування єдності громади, підтримки та розвитку культурного 

потенціалу та самоідентичності  населення. 

4. Забезпечення рівного доступу до 

отримання якісної мистецької освіти.  

Мережа початкових спеціалізованих закладів мистецької освіти області становить 39 мистецьких 

шкіл та 49 філій. Початкову мистецьку освіту отримувало 8907 дітей, що становило 9,5% від загальної 

кількості дітей шкільного віку області. Всі мистецькі школи області передані до територіальних 

громад.  

У І півріччі 2021 року затверджено Програму розвитку мистецької освіти у Талалаївській ТГ. Всього в 

області прийнято і діє 21 місцева програма розвитку мистецької освіти. 

Відкрито клас вокалу в Любецькій мистецькій школі. 

Проведено організаційно-підготовчу роботу з відкриття з 1 вересня 2021 року філій Ладанської 

дитячої музичної школиі (с.Івківці, с.Голубівка) та у Вертіївській школі мистецтв (с.Кукшин).  

Проведено 14 обласних конкурсів виконавців на музичних інструментах, вокалу та ансамблів. 

Загальна кількість учасників обласних конкурсів – 592, з них 44 ансамблі. 

Проведено Всеукраїнський фестиваль конкурс молодих композиторів ім. Л.М.Ревуцького 

(дистанційно). Кількість учасників – 39. 

5. Участь бібліотек у національній онлайн-

платформі з цифрової грамотності «Дія. 

Цифрова освіта». 

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка зареєстрована в мережі 

Хабів цифрової освіти. 27 березня 2021 року відбувся тренінг "Правові умови застосування smart-

контрактів" у межах Міжнародного проєкту у сфері освіти "Європейська інтеграція: законодавство та 

Інтернет речей".  

26 березня 2021 року відбувся онлайновий марафон бібліотек-хабів цифрової освіти "Цифрова 

грамотність людей та спільнот", приурочений до Європейського тижня цифрової грамотності.  

25 березня 2021 року відбувся тренінг "Загальні питання Інтернету речей". 15 публічних бібліотек 
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області зареєстровані в мережі Хабів цифрової освіти. 

Завдання 2.  Збереження нематеріальної культурної спадщини як головного джерела культурного розмаїття 
6. Розвиток креативних індустрій та 

створення культурного продукту  

(товари та послуги, що виробляються 

(тиражуються) в процесі культурної 

діяльності на основі творів і служать для 

задоволення громадянами своїх 

творчих, духовних, дозвіллєвих потреб - 

фонограми, аудіо-альбоми, вироби 

ужиткового мистецтва, театральні та 

циркові вистави, концерти тощо). 

Включення елементів НКС до  

працюючих та запланованих 

туристичних маршрутів. 

Культурні індустрії протягом І півріччя 2021 року охоплювали такі види діяльності: 

-перформативні види мистецтва (театральні та музичні вистави):  

створено нові вистави «Небезпечні зв’язки», «Темна історія», «Загадкові варіації» - в 

облмуздрамтеатрі  ім. Т.Г.Шевченка; «Остання гавань», «Голоси», «Чарівний ліхтар», «Український 

Декамерон» -  в Обласному молодіжному театрі; «Buen provecho  або Смачного»,  «Bона мені 

потрібна» - в Ніжинському академічному українському драматичному театрі ім. М. Коцюбинського; 

-образотворче мистецтво (живопис, скульптура, малюнок, фотографія): 

виставка творів живопису В. Наталушка, виставка «Краяни» до 110-річчя від дня народження майстра 

пейзажу та натюрморту С. Шишка, виставка творів фотохудожника Бартоломео Ла Джоя «Італійські 

імпровізації», фестиваль монументального мистецтва «Перезавантаження» - в Чернігівському 

обласному художньому музеї імені Григорія Галагана; виставка картин «В житті одна попса, а серце 

вимагає джазу» художника В. Кравченка; виставка картин «Елегія барв» художника В. Наталушка -  в 

Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка; 

-музика (жива і відтворена):  

театралізовані концертні програми: до Дня театру,  театр-кафе «Рояль для двох голосів» в 

облмуздрамтеатрі ім. Т.Г.Шевченка, театралізована концертна програма «Бризки шампанського» -  в 

Обласному молодіжному театрі, вистава-театралізований концерт «Миті кохання» - в Ніжинському 

академічному українському драматичному театрі ім. М. Коцюбинського; концертні та театралізовані 

концертні програми, мюзікли,   8  онлайн - проєктів: «Літанія Океану», «До дня Соборності України. 

За любов і волю», «Ой ви Крути», «Impromptu», «До 35-ти річчя Чорнобильської катастрофи», 

«Перша хвилина миру», «Хіти Європи: до Дня Європи в Україні», «Травневі музичні зустрічі», 

мюзикли «Назад у кохання 2», «Одеський дворик 2», театралізована концертна програма «Для вас, 

кохані», концертні програми Академічного народного хору, Академічного симфонічного оркестру 

«Філармонія», Академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди», капели бандуристів               

ім. О.Вересая, Академічного камерного хору ім. Д.Бортнянського - в Обласному філармонійному 

центрі фестивалів та концертних програм; 

- ремесла:  

проведено  семінари «Мистецтво витинанки», «Листівка», майстер-класи з техніки вибійки для 

представників територіальних громад під час виготовлення Рушника Єдності; 

- видавництво:   

бібліографічні покажчики: «Олексій Григорович Брик: «Живу, аби писати. Пишу, щоби жити…», 

«Володимир Петрович Коваленко», «Видавнича діяльність Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка 

(1991–2020р.р.)»; матеріали засідання за «круглим столом», присвяченого 15-й річниці створення 
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Мезинського НПП «Підлітковий вік Мезинського національного природного парку» - в Чернігівській 

обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка. 
7. Виявлення, ідентифікація, збереження і 

популяризація  виконавського ама-

торського мистецтва,  усних традицій, 

звичаїв, обрядів, традиційних ремесел. 

Виявлено 6 елементів нематеріальної культурної спадщини: «Фольклор Чернігівщини» - м. Чернігів; 

«Легенди та перекази с. Вертіївка часів козаччини»; «Стародавній родовий ткацький верстат» - 

Прилуцький район,  с. Красляни, с. Рибці; «Каша «бабка» від Плисківської громади»;  «Пісна кваша з 

пареними калинами» - Чернігівський район, с. Вовчок; «Українська національна страва – кваша» - 

Прилуцький район, с. Озеряни. 

Завдання 3.  Охорона, відтворення та збереження  об‘єктів  культурної спадщини 
8. Проведення паспортизації об’єктів 

містобудування та архітектури, садово-

паркового мистецтва області, 

виготовлення та встановлення 

охоронних дощок. 

У 2021 році передбачено виділення 60 тис. грн. для розробки паспортів на три пам’ятки архітектури, а 

саме: церкву Михайла та Федора  у м. Чернігів, Казанську церкву  та Садибний будинок. 

Протягом І півріччя п.р. на виконання цих заходів кошти не виділялися. 

9. Реставрація пам’яток архітектури 

національного значення. 

Протягом І півріччя 2021 року кошти на виготовлення науково-проєктної документації та проведення 

реставраційних робіт на пам'ятках архітектури з обласного бюджету не виділялись. 

1.4. Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності  

Завдання 1. Соціальний захист населення та підвищення стандартів життя людей з особливими потребами 
1. Надання грошової компенсації за 

належні для отримання жилі примі-

щення членам сімей загиблих учасників 

АТО/ООС, особам з інвалідністю 1-2 

груп з числа учасників АТО/ООС, а 

також внутрішньо переміщеним особам, 

які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і 

потребують поліпшення житлових умов. 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення призначена 59 особам зазначених 

пільгових категорій. На 2021 рік області розподілено субвенції з державного бюджету в сумі 7,0  млн 

грн, що дозволить виплатити грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення 6 

особам. 

2. Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням, технічними та іншими 

засобами реабілітації та проходження 

психологічної реабілітації учасників 

АТО/ООС. 

На обліку на забезпечення санаторно-курортним лікуванням в місцевих органах соціального захисту 

населення перебувають 457 осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС. На 2021 рік області передбачені видатки в 

розмірі 3,8 млн гривень. Станом на 20.07.2021 санаторно-курортне лікування отримали 42 особи. 

Для направлення осіб вищезазначених категорій на отримання послуг з психологічної реабілітації на 

2021 рік області передбачені кошторисні призначення в сумі 2,5 млн грн. Станом на 20.07.2021 

зазначені послуги отримали 83 особи. 

Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації в місцевих органах соціального захисту 
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населення перебуває на обліку 32 особи з числа учасників АТО, з яких 28 – повністю забезпечені 

необхідними засобами реабілітації. 

3. Модернізація матеріально-технічної 

бази установ системи соціального 

захисту  населення та  оптимізація  

мережі установ. 

З обласного бюджету спрямовано 909,8 тис. грн. на проведення поточного ремонту приміщень та 

обладнання установ та закладів системи соціального захисту населення обласного підпорядкування, з 

них: на поточний ремонт системи водо- та теплопостачання Козелецького геріатричного пансіонату, 

Любецького психоневрологічного інтернату, Орлівського психоневрологічного інтернату, приміщень 

Обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Відродження" Чернігівської обласної 

ради, Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги. 

4. Забезпечення у повному обсязі потреби 

у технічних та інших засобах 

реабілітації та пересування осіб з 

інвалідністю. 

Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та інших пільгових 

категорій населення з початку року області надійшло фінансування в розмірі 10,5 млн грн, органи 

соціального захисту населення уклали 541 договір на забезпечення осіб технічними та іншими 

засобами реабілітації (функції видачі особам направлень на забезпечення засобами реабілітації та 

укладання договорів з підприємствами передані з органів соціального захисту населення до 

територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю). 

5. Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, осіб з інвалідністю 

внаслідок загального захворювання та з 

дитинства. 

На обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту 

населення перебуває 4,0 тис осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших пільгових категорій 

громадян. 

З початку року санаторно-курортним лікуванням скористалося 134 особи з числа ветеранів війни та 

осіб з інвалідністю. 

Для оздоровлення осіб з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства на 2021 рік області 

передбачені видатки в сумі 2,5 млн грн. Укладено тристоронні договори для оздоровлення 51 особи з 

інвалідністю. 

6. Направлення осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю до реабілітаційних 

установ для отримання реабілітаційних 

послуг. 

Надання реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю в області здійснюють 4 центри комплексної 

реабілітації. Реабілітаційні послуги у закладах області отримали 643 дитини з інвалідністю та 26 дітей 

до 3 років з групи ризику. 

На виконання державної бюджетної програми «Реабілітація дітей з інвалідністю» області виділено 

майже 4,9 млн гривень. З початку  2021 року у реабілітаційних закладах, визначених Фондом 

соціального захисту інвалідів, місцевими управліннями соціального захисту населення закуплено 

реабілітаційні послуги 71 дитині з інвалідністю. 

Завдання 2. Забезпечення надання якісних соціальних послуг у громадах 

7. Створення мережі надавачів соціальних 

послуг державного/комунального 

сектору та/або залучення надавачів 

соціальних послуг недержавного 

сектору). 

З метою забезпечення  в територіальних громадах області розвитку базових соціальних послуг 

створюється мережа надавачів послуг. 

Станом на 01.07.2021 надання соціальних послуг сім’ям з дітьми в області здійснюють 11 центрів 

соціальних служб, 26 центрів надання соціальних послуг, в яких створені відділи або введені посади 

фахівців із соціальної роботи,  10 відділів/секторів,  до повноважень яких належить надання 
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соціальних послуг, при виконавчих комітетах сільських, селищних рад, 7 фахівців із соціальної 

роботи/ спеціалістів при виконкомах сільських/селищних рад. Загалом, в області працює 155 фахівців 

із соціальної роботи та 6 спеціалістів по роботі із сім’ями, дітьми та молоддю, які виконують функції 

фахівців. 

 

8. Інформаційно-методична підтримка 

спеціалістів та фахівців із соціальної 

роботи місцевих центрів соціальних 

служб, закладів соціальної підтримки, 

фахівців із соціальної роботи 

об’єднаних територіальних громад 

стосовно впровадження нових форм і 

методів  в соціальну роботу. 

 

 

Протягом І півріччя 2021 року проведено 17 заходів з питань надання соціальних послуг сім’ям з 

дітьми та молодим особам (з них: 8 навчальних семінарів, 3 семінари-практикуми, одна нарада, 4 засі-

дання за «круглим столом» та івент-зустріч). Також для працівників територіальних громад області 

запроваджено та триває постійнодіючий онлайн-семінар з питань виявлення сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах, та надання їм соціальних послуг. 

9. Розроблення інформаційних матеріалів 

щодо переліку соціальних послуг, їх 

змісту і порядку надання  для широкого 

інформування населення. 

Протягом І півріччя 2021 року забезпечувалось постійне інформування населення щодо системи 

надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 

можуть самостійно їх подолати, шляхом активного залучення Інтернет-ресурсу. 

На сайті обласного центру соціальних служб (http://ocssm.cg.gov.ua) систематично розміщувались 

інформаційні матеріали щодо подій, які відбувалися в регіоні, а також щодо соціальних послуг, які 

можуть отримати мешканці за місцем їх проживання. Зокрема, на сайті розміщено 45 інформаційних 

повідомлень, також всі інформаційні матеріали розміщені в мережі Facebook на сторінці 

«Чернігівський обласний центр соціальних служб». 

 

10. Створення сімей патронатних 

вихователів, забезпечення функціону-

вання  створених патронатних сімей.  

У регіоні продовжує впроваджуватись комплексна соціальна послуга, що дає змогу якнайкраще 

врахувати інтереси дитини, яка потрапила у складні життєві обставини, гарантувати їй сприятливе 

сімейне оточення, підтримати сім’ю на ранніх етапах кризи.  

Станом на 01.07.2021 в області діє 12 патронатних родин (по дві родини в Ніжинський, Чернігівський, 

Бобровицький міських громадах та по одній - в Прилуцькій, Борзнянський міських громадах, 

Куликівській селищній громаді, Новобілоуській сільській громаді). Протягом всього періоду 

функціонування послуги патронату в області, патронатні сім’ї надали тимчасовий догляд 90 дітям з 

кризових родин. 

 

 

 



16 

№ 

п/п 

Зміст заходів Стан виконня заходів 

Завдання 3. Розвиток сімейних форм виховання. Забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на виховання у сімейному оточенні 
11. Влаштування дітей, що залишились без 

батьківської піклування, до сімейних 

форм виховання. 

Протягом І півріччя 2021 року в області отримали статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 134 особи. До сімейних форм виховання всього було влаштовано 154 

дитини (20 – усиновлено, 96 – під опіку, піклування, 26 – у прийомні сім’ї та дитячі будинки 

сімейного типу, 11 – повернуто у біологічну сім’ю, 1 – визнано батьківство), що на 14,9% більше у 

порівнянні з кількістю осіб, які посиротіли з початку поточного року. 

Питома вага дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами 

виховання, в області складає 93,2% (на 01.07.2020 – 93,0%). 

12. Розробка, випуск та розповсюдження 

методичної літератури, друкованої 

інформаційно-просвітницької продукції, 

інформації в мережі Інтернет стосовно 

влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

до сімейних форм виховання. 

Служба у справах дітей облдержадміністрації майже 10 років співпрацює з Всеукраїнською 

громадською організацією «Магнолія», БФ «Зміни одне життя – Україно», БФ «Розвиток України» в 

рамках проєкту «Сирітству – ні!». За цей час інформація щодо 700 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, була розміщена на порталах вищезазначених організацій. Діти отримали 

можливість виховуватися в сімейному оточенні. 

13. Проведення навчальних семінарів для 

працівників служб у справах дітей 

райдержадміністрацій, органів місцево-

го самоврядування, центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей, 

сільських, селищних, міських рад об’є-

днаних територіальних громад з питань 

захисту прав, свобод, законних ін-

тересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, влаштування 

їх до сімейних форм виховання. 

Проведено: 

 - 24-25.04.2021 навчання для співробітників служб у справах дітей райдержадміністрацій, 

територіальних громад на тему: «Основні напрямки діяльності органів місцевої влади щодо захисту 

прав та законних інтересів дітей»; 

- 29.04.2021 навчальний семінар в режимі онлайн для співробітників служб у справах дітей 

райдержадміністрацій територіальних громад на тему: «Соціально-правовий захист дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах та залишились без піклування батьків»; 

- 26.05.2021 навчання для співробітників служб у справах дітей райдержадміністрацій, терито-

ріальних громад на тему: «Теоретичні та практичні аспекти захисту прав дитини та реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей»; 

- 27.05.2021 семінар-тренінг для працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з 

питання «Здійснення заходів соціально-психологічної реабілітації у закладах соціального захисту 

дітей». 

Протягом березня-квітня 2021 р. в онлайн режимі проведено 4 короткострокові семінари з 

працівниками служб у справах дітей новоутворених районів стосовно передачі справ дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах 

службам у справах дітей сільських, селищних, міських територіальних громад. 
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14. Стимулювання розширенню мережі 

прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. 

Протягом січня-червня 2021 року до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 

влаштовано 26 дітей (створено 3 прийомні сім‘ї). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

кількість дітей в ПС та ДБСТ збільшилась на 0,6%. 

15. Проведення серед населення області 

інформаційних кампаній щодо 

формування позитивного сприйняття 

сімейного влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, спонукання кандидатів на 

створення прийомних сімей, ДБСТ. 

З метою активізації роботи з розвитку в регіоні сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених  батьківського піклування, обласним центром соціальних служб виготовлена рекламна 

продукція, яка розповсюджувалась  серед населення області: буклети «Кожній дитині потрібна 

дитина» та «Дитині для повного та гармонійного розвитку її особистості необхідно зростати в 

сімейному оточенні», плакати «Подаруй дитині родинне тепло». 

Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів  забезпечувалось також територіальними 

громадами області.  

Для інформування населення щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, використовувались Інтернет-ресурси. Кращий досвід виховання у 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу висвітлювався в місцевих друкованих засобах 

масової інформації.  

На сайтах територіальних громад розміщені відповідні матеріали. 

16. Проведення тренінгових занять для 

кандидатів у прийомні батьки,  батьки-

вихователі, а також навчань з метою 

підвищення виховного потенціалу  

прийомних батьків та батьків-

вихователів. 

Проведено 3  тренінгові курси для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 

опікуни/піклувальники, усиновлювачі. Пройшли навчання та отримали відповідні довідки та 

рекомендації  10  сімей та одна особа кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 26 

потенційних опікунів/піклувальників, 17 сімей та 2 особи кандидатів в усиновлювачі. Проведено 3 

навчання щодо підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-вихователів, пройшли 

відповідне навчання 54 прийомних батьків та  батьків - вихователів. 

 

17. Забезпечення соціального 

супроводження прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу, 

соціального супроводу опікунських 

сімей. 

Всі прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу  області перебувають під соціальним 

супроводженням фахівців із соціальної роботи та соціальних працівників.  

Станом на 01.07.2021 в області функціонує 168 прийомних сімей в них 285 дітей та 34 дитячих 

будинків сімейного типу в яких виховується 236 дітей. 

З метою адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в опікунських сім’ях, 

підготовки їх до самостійного життя або вирішення поточних проблем опікунських сімей,  протягом                      

І півріччя 2021 року 180 таких сімей перебували під соціальним супроводом фахівців із соціальної 

роботи. 

Завдання 4. Підтримка дітей соціально незахищених категорій, підвищення поінформованості населення з питань 

захисту прав та законних інтересів дітей 
18. Проведення благодійних акцій, 

святкових заходів для дітей соціально 

незахищених категорій. 

01.06.2021 р. з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відбулася фінальна частина конкурсу дитячої 

творчості «Україна майбутнього» серед вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

(понад 50 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування). Переможці отримали подарунки. 
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19. Проведення «Літньої школи» для 

прийомних батьків, батьків-вихователів, 

прийомних дітей, дітей-вихованців, 

власних дітей з цих родин. 

Даний захід планується провести у серпні 2021 року. 

Завдання 5. Зменшення рівня дитячої бездоглядності та безпритульності, інших антигромадських проявів серед дітей 
20. Виявлення дітей, які опинились за 

межами сім’ї, бездоглядних та 

безпритульних дітей. 

Протягом І півріччя 2021 року проведено 753 профілактичні рейди «Вокзал», «Діти вулиці», під час 

яких виявлено 202 дитини, які потребували уваги відповідних органів та служб, перевірено умови 

проживання 2148 сімей, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 143 батьків. 

21. Проведення виїзних нарад, засідань за 

«круглим столом» з питань соціально-

правового захисту дітей. 

Проведено 2 засідання координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації та 2 засідання 

обласної міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей. 24.06.2021 з виїздом до Прилуцького району на базі Прилуцької райдержадміністрації 

проведено розширене засідання обласної міжвідомчої робочої групи з реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей. 

22. Організація діяльності мобільного 

інформаційно-консультативного пункту 

з прав дитини. 

У І півріччі п.р. в рамках роботи мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини 

працівниками Служби у справах дітей облдержадміністрації та Обласного центру соціальних служб 

здійснено виїзд до Борзнянської, Комарівської та Височанської територіальних громад. 

23. Розробка, випуск та розповсюдження 

методичної літератури з питань 

профілактики дитячої бездоглядності та 

безпритульності, друкованої інформа-

ційно-просвітницької продукції  із 

захисту прав дитини. 

Розробку, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань профілактики дитячої 

бездоглядності та безпритульності, друкованої інформаційно-просвітницької продукції із захисту 

прав дитини заплановано здійснити у ІІ півріччі 2021 року. 

24. Проведення навчальних семінарів для 

працівників територіальних служб у 

справах дітей області, центрів 

соціально-психологічної реабілітації 

дітей з питань профілактики дитячої 

безпритульності та бездоглядності. 

Проводилась робота з підвищення професійних знань працівників служб у справах дітей 

райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

У І півріччі 2021 року проведено 5 навчальних семінарів за короткостроковою програмою у 

дистанційній формі: 

«Основні напрями діяльності органів місцевої влади щодо захисту прав та законних інтересів дітей»; 

 «Соціально-правовий захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та залишились без 

піклування батьків»; 

«Теоретичні та практичні аспекти захисту прав дитини та формування системи інституційного 

догляду та виховання дітей»; 

«Теоретичні та практичні аспекти захисту прав дитини та формування системи інституційного 

догляду та виховання дітей» на базі Прилуцького району. 

Організовано онлайн-зустріч працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з 

керівницею тренінгових програм регіонального офісу Міжнародної благодійної організації «Надія та 
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житло для дітей» для висвітлення питання: «Теоретичні та практичні аспекти ведення випадку 

дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах» та семінар-тренінг на тему: «Здійснення 

заходів соціально-психологічної реабілітації у закладах соціального захисту дітей», (взяли 17 

учасників). 

Завдання 6. Соціальне становлення та підтримка дітей та молоді 
25. Національно-патріотичне виховання, 

сприяння самовдосконаленню та інте-

лектуальному розвитку молоді. Реалі-

зація Концепції національно-патріотич-

ного виховання дітей та молоді. 

З 22 до 25 червня 2021 року у с. Коблеве Березанського району Миколаївської області проходив 

Всеукраїнський вишкіл «Нащадки вільних» ім. князя Острозького, у якому  взяла участь команда від 

Чернігівської області «Північні коти».  

27 червня 2021 року до Дня Конституції України в м. Чернігові на стадіоні спортивної школи 

«Юність» відбувся обласний турнір з мініфутболу «Ліга ветеранів АТО/ООС».  

7 червня 2021 року у Чернігівському обласному молодіжному центрі, за ініціативи  ГО "Чернігівський 

осередок Всеукраїнського Об'єднання Добровольців" відбулася презентація «Фронтового кобзаря».  

На базі Центру було проведено кваліфікаційний вишкіл дійсного членства в Пласті та створенні 

гуртки.  

Працює дискусійний клуб «ДуМкА». В рамках роботи клубу проводилися такі гутірки, як: «День 

Чорнобильської трагедії: уроки та застереження», «Кримський похід армії УНР 1918 року», «Пам'ять і 

примирення, що відзначаємо?», до Дня визволення Маріуполя, «Алчевська». 

Проведено декілька показів документального кіно вітчизняного виробництва 

В рамках проєкту соціальної дії «Об'єднані цілями сталого розвитку в рамках програми «Активні 

громадяни», за фінансової підтримки British Council проведено онлайн - квіз «Об'єднані цілями 

сталого розвитку». Захід зібрав 25 молодіжних працівників з області. Заходом через соціальні 

сторінки охоплено 2933 особи. 

13 травня п.р. проведений тематичний квест з вивчення та поширення культур країн Європи «Game of 

Minds Europe», учасниками якого були здобувачі загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) та вищої освіти (50 осіб). 

18 травня 2021 року спільно з міжнародною організацією «Женевський заклик» проведений тренінг 

«Основні аспекти міжнародного гуманітарного права» за участю 26 осіб. 

20 травня п.р. проведено захід Meet-up «Європейський тур можливостей» в рамках відзначення Дня 

Європи в Україні. Захід відвідали більше 109 учасників.  

З 18 по 20 червня 2021 року пройшла серія заходів в рамках фестивалю української культури 

«KalyNOVI».  

З 24 по 26 червня 2021 року проведено Форум «Кращі практики молодіжної роботи Чернігівщини 

2021». За результатами конкурсу «Кращі практики молодіжної роботи 2021» відбулася церемонія 

нагородження «Оскарами молодіжної роботи 2021». Захід відвідали 50 осіб. 
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26. Популяризація та утвердження 

здорового і безпечного способу життя та 

культури здоров’я серед молоді. 

Реалізовано проєкт «Corona-війни. Прихована загроза». У І півріччі п.р.проведено зйомку 10 відео-

сюжетів із порадами від професійних психологів щодо профілактики негативного впливу пандемії на 

емоційне здоров’я. В рамках цього проєкту також відбувся випуск ток-шоу у прямому ефірі «На межі: 

як протидіяти емоційному вигоранню» із психологом та запущено марафон відео-порад як 

справлятися із стресом. 

До всесвітнього дня Донора крові проведена акція #Я_Донор, зокрема «#Я_Донор. Як я став 

суперменом?». В рамках акції в ток-шоу «Як це працює?» відбувся діалог з керівництвом 

Чернігівського обласного центру крові, про те як стати донором крові, які є протопоказання, привілеї, 

міфи. Загальне охоплення 2761 перегляд. 

Чернігівський обласний молодіжний центр підтримує проведення XVI Всеукраїнської благодійної 

акції «Серце до серця». Метою проведення акції є збір коштів для хворих дітей, на які закуповується 

медичне обладнання та передається для користування в дитячі лікарні. Молодіжний центр долучився 

до збору коштів, провівши разом із студенткою Національного Університету Чернігівський колегіум 

«Благодійний забіг» до якого долучилося чимало охочих. 

27. Розвиток неформальної освіти, 

формування у молоді розуміння потреби 

навчатися впродовж життя. 

В Чернігівському обласному молодіжному центрі діють клуби для молоді: «Lesen auf Deutsch» 

(німецька мова) (художня література та граматика); клуб практики східної каліграфії та вивчення 

японської; клуб вивчення корейської мови «Easy Korean» та «Маленька Франція» - клуб вивчення 

французької. Учасники цих клубів вивчають граматичні аспекти мов, розширюють словниковий 

запас, покращують навички розмови на побутові теми, вдосконалюють вимову, поліпшують 

сприйняття іноземної мови на слух. 

Також Центром проведено онлайн-уроки з гри на сучасних музичних інструментах «Майже Бах». Такі 

уроки містять детальні та послідовні відео-інструкції та майстер-класи від музиканта як зіграти різні 

сучасні пісні, а також композиції від популярних серед молоді українських гуртів. 

28. Формування культури підприємництва 

серед молоді, розвиток інноваційного 

потенціалу та молодіжного 

підприємництва. 

Працівники молодіжного Центру пройшли навчання для тренерів навчальної програми «Skills lab: 

власна справа», авторами якої є CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ» і Фонд 

ООН у галузі народонаселення за підтримки Міністерства молоді та спорту України.  

Протягом І півріччя було надано 7 кар`єрних консультацій, зокрема з питань консультації щодо 

відкриття власної справи. 

Soft skills є важливим напрямком для розвитку малого та середнього підприємництва. В рамках 

засвоєння таких навичок було проведена серія воркшопів "Розвиток креативності, як необхідна 

навичка сучасності", які в свою чергу сприяли розвитку креативного мислення, пошуку ідей для 

відкриття власної справи. Загалом було охоплено 59 осіб. 

Проведено Брейн–ринг «Основи соціального підприємництва», у якому взяли участь 15 осіб.  

На базі центру постійно діє ігровий клуб «Ігри для дорослих", який проводить фінансові ігри та інші, 

спрямовані на покращення навичок підприємництва. Загалом охоплено 30 людей. 
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29. Надання фінансової підтримки 

молодіжним та дитячим громадським 

організаціям. 

22-23 травня 2021 року на базі еко-комплексу «Голубі озера» в с. Олешня Чернігівського району 

відбувся Молодіжний зліт «Разом ми – сила» - переможець конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів) розвитку молоді та національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з 

обласного бюджету. Програма реалізована Чернігівською обласною організацією Українського 

товариства глухих, за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 

облдержадміністрації. Зліт зібрав понад 70 учасників із різних районів та міст області. 

В рамках програми проведено традиційний спортивно-оздоровчий захід «Ігри патріотів», квест «Deaf-

ключ», конкурс художньої самодіяльності, вечір відпочинку «Будьте здорові!», зустріч-дискусія 

«Здоровий спосіб життя» та екскурсія в музей Софії Русової. 

З 4 до 6 червня 2021 року в Ніжинському районі громадською організацією «Д.Крук» реалізовано 

проект Теренова гра «Марш добровольців», що став переможцем конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів) розвитку молоді та національно-патріотичного виховання, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка з обласного бюджету, в рамках проєкту взяло участь понад 100 молодих осіб. 

З 12 до 13 червня 2021 року в місті Ніжин громадською організацією «Д.Крук» реалізовано проект 

«Історичний семінар, присвячений 100-річчю Української революції 1917-1921 «Пам'ятай про великі 

дні наших Визвольних змагань», що став переможцем конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів) розвитку молоді та національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з 

обласного бюджету. Для 50 учасників з усіх районів Чернігівщини проведено цікаві історичні лекції 

про створення та організацію українських органів влади, політичні партії та громадські інституції, 

відродження культури, військові формування, що відстоювали незалежність України 1917 - 1921 

років, історичний квест містом Ніжин, а також різноманітні заняття.  

30. Підготовка та навчання кваліфікованих 

кадрів, молодіжних працівників. 

Навчання кадрів заплановано на жовтень 2021 року. 

31. Організація та проведення навчальних 

заходів із побудови кар’єри та власної 

справи. 

В рамках профорієнтаційного напрямку проводились інтерактивні заходи, якими за І півріччя 2021 

року охоплено близько 205 осіб. 

Проведена лекція - бесіда на тему «Дороги які ми обираємо» для школярів 8-10 класів м. Чернігова. 

Крім того, для молоді проведено воркшоп «Як вступити на навчання в топових університетах 

безкоштовно» від благодійної організації Ukraine Global Scholars.   

Для студентів проводилися профорієнтаційні лекції «Про вступ до магістратури 2021», лекція бесіда 

для студентів соціальної роботи «Організація роботи молодіжних центрів, як установи соціальної 

сфери на прикладі Чернігівського обласного молодіжного центру», лекція-бесіда «Працевлаштування 

в молодіжній сфері. Або хто такий молодіжний працівник?», «Пошук роботи та критичне мислення. 
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Написання резюме та супровідного листа», «Планування кар’єри та написання резюме», Воркшоп 

«Linkedin, facebook, як соціальні мережі допомагають в пошуку роботи?», «Співбесіда – екзамен, чи  

та ведення переговорів?».  

32. Організація та проведення форумів 

соціального партнерства та кращих 

практик молодіжної роботи. 

24-26 червня 2021 року проведено Форум «Кращі практики молодіжної роботи Чернігівщини-2021». 

За результатами конкурсу «Кращі практики молодіжної роботи-2021» відбулася церемонія 

нагородження «Оскарами молодіжної роботи 2021». Захід відвідали 50 осіб. 

Завдання 7. Популяризація сімейних цінностей. Забезпечення гендерної рівності,  запобігання та протидія  домашньому  

насильству  або насильству за ознакою статі 
33. Проведення соціальних та 

культурологічних заходів з питань 

розвитку та підтримки сімей, в тому 

числі багатодітних. 

Розроблено та виготовлено соціально-інформаційну продукцію: 10 постерів для біл-бордів. Витрати 

на проведення інформаційної кампанії склали 9,4 тис. грн.  

14 травня, напередодні Міжнародного дня сім’ї, та 8 липня у День родини організовано та проведено 

урочисті заходи для жінок, яким Указом Президента України, за материнську самовідданість, 

зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку присвоєно почесне звання 

«Мати-героїня» за участі заступника голови облдержадміністрації (згідно двох Указів 35 жінок).  

В області станом на 01.07.2021 проживає 6091 сім’я (в них 20218 дітей). 1665 сімей – молоді родини. 

Значна частина цих сімей є уразливою і потребує державної підтримки. В рамках Комплексної 

обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 

період до 2025 року в обласному бюджеті передбачаються кошти на покращення соціально-побутових 

умов багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше дітей. Здійснюється моніторинг стану потреб 

та умов проживання багатодітних сімей для визначення тих, які потребують допомоги першочергово. 

З метою забезпечення вирішення проблемних житлових та соціально-побутових питань багатодітних 

сімей сформовано банк даних про сім’ї, які потребують відповідної допомоги.         

34. Проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній, семінарів, 

тренінгів, круглих столів, робочих 

зустрічей з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

З метою покращення міжвідомчої взаємодії та посилення координації роботи з питань запобігання 

домашньому насильству в області організовано та проведено: 

–  3 спільні наради представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служби 

у справах дітей облдержадміністрації, Управління превентивної діяльності ГУНП в області, 

обласного центру соціальних служб. Розглянуто питання координації роботи на місцях щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству, узгодження міжвідомчої статистики з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству та інформування щодо фактів скоєння насильства; 

 – 26.02.2021 засідання круглого столу в Ічнянській громаді на тему: «Налагодження механізмів 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству» за участі 

представників ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного 

центру соціальних служб та відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в області; 

- 25.03.2021 семінарське заняття з питань реалізації Закону України «Про запобігання та протидію 
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домашньому насильству» для поліцейських територіальних підрозділів ГУНП в області; 

- 30.06.2021 та 01.07.2021 навчальний семінар з питань впровадження програм для кривдників, які 

вчиняють домашнє насильство.Участь у навчанні взяли 46 осіб. 

35. Забезпечення функціонування 

мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього 

насильства. 

 З метою надання соціально-психологічної допомоги особам, які  постраждали від домашнього 

насильства та насильства за ознаками статі, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового 

та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб в області забезпечено 

функціонування 19 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Під час виїздів відбувалось 

інформування кривдників про сутність і наслідки жорстокого поводження з дітьми та 

відповідальність за них; роз’яснювались права членам родин, які зазнали насильства; надавалась 

первинна психологічна допомога;  обговорювались моделі сімейного та суспільного виховання, 

людських стосунків, які засновані на гуманних і демократичних засадах; проводились профілактичні 

заходи.  

36. Проведення комунікативної, 

інформаційно-просвітницької діяль-

ності, спрямованої на формування у 

суспільстві рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, подолання 

стереотипних уявлень про роль чоловіка 

і жінки, запобігання проявам 

дискримінації в суспільстві. 

Проведено регіональну щорічну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права». Під 

час інформаційно-просвітницької акції представниками районних держадміністрацій, виконавчих 

комітетів міських, сільських, селищних рад  територіальних громад, навчальних закладів, центрів 

зайнятості, профспілкових організацій проведено ряд заходів (бесіди, дискусії, лекції, тренінги, 

практичні заняття, лекторії, години спілкування/виховні години, конкурси малюнків/соціальної 

реклами, фотовиставки, тематичні виставки, експозиції літератури та методичних матеріалів, творчих 

доробок, проведено анкетування та брифінги, які стосуються рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків).  Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції 

охоплено близько 23,2 тис. осіб, виготовлено та розповсюджено близько 2207 екземплярів різних 

інформаційно-просвітницьких матеріалів.  

05.03.2021 в обласній державній адміністрації відбулися урочисті заходи з нагоди Міжнародного 

жіночого дня, де обговорювали актуальні питання гендерної рівності, ролі жінки в суспільстві, її 

соціального становища і покликання (40 осіб).  

В рамках виконання заходів програми підтримки проєктів та заходів  інститутів громадянського 

суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, у травні 2021 року облдержадміністрація долучилась до організації XIX Обласного 

Ярмарку «Що може жінка», який проводила Громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини».  

Завдання 8. Запобігання торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми 
37. Проведення процедури щодо 

встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми. 

Особи, які вважають себе постраждалими від торгівлі людьми до Чернігівської обласної та районних 

державних адміністрацій, у І півріччі 2021 року не зверталися із заявою про встановлення статусу. 

Систематично проводилась інформаційна та просвітницька робота з метою профілактики 

потрапляння у ситуації сучасного рабства та кращого виявлення осіб, які стали жертвами 

работорговців. 
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17.03.2021 проведено інформативну лекцію (у режимі онлайн) для осіб з числа безробітних з основ 

законодавства України у сфері запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, 

працевлаштування за кордоном, наслідками нелегальної трудової міграції, перевагами легального 

працевлаштування.  Роботою охоплено 15 осіб. 

18.06.2021 на базі Комунального закладу «Чернігівський центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 

державних підприємств, установ і організацій» у рамках проходження короткострокової програми 

підвищення кваліфікації для спеціалістів територіальних громад  проведено лекційне заняття на тему: 

«Протидія торгівлі людьми: участь місцевого самоврядування». Участь у заході взяло 38 осіб. 

38. Проведення інформаційних кампаній  

до Всесвітнього дня боротьби з 

торгівлею людьми та Європейського 

дня боротьби з торгівлею людьми. 

Здійснювалась підготовка до відзначення всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми (30 липня) 

та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня). 

1.5.  Підвищення якості та конкурентоспроможності людських ресурсів.   

Завдання 1. Сприяння продуктивній зайнятості населення, підвищення якості та конкурентоспроможості  робочої сили 

1. Сприяння працевлаштуванню 

населення, що шукає роботу та 

звертається за послугами до служби 

зайнятості,  на вільні та новостворені 

робочі місця; подальший розвиток 

клієнто-орієнтованості соціальних 

послуг. 

Протягом І півріччя 2021 року знайдено постійну роботу та повернуто до трудової діяльності шляхом 

працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 7 тис. громадян, зокрема, за безпосереднім 

направленням служби зайнятості 6,5 тис. осіб, у точу числі 5,2  тис. офіційно безробітних. 2 

безробітних отримали усю належну їм допомогу по безробіттю одноразово та започаткували власну 

справу. 

Відповідно до «Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 25 роботодавцям області, які працевлаштували 

39 безробітних на новостворені робочі місця, здійснювалася компенсація розміру єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

2. Проведення профорієнтаційної роботи  

у напрямку інформування та мотивації 

широких верств населення до 

професійного росту, розвитку вмінь, 

компетенцій та кваліфікації протягом 

усього життя, легальної зайнятості. 

Протягом І півріччя 2021 року 28,2 тис. осіб різних категорій населення, зокрема, 22,3 тис. 

безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості області, отримали 59,3 тис. 

профорієнтаційних послуг, у т.ч.                           38,7 тис. профінформаційних, 20,4 тис. 

профконсультаційних та  196 послуг з профвідбору.  

Відбулося 785 семінарів та 306 вебінарів із загальних питань зайнятості, на яких, серед інших, 

розглядались переваги легальної зайнятості та ризики працевлаштування без оформлення трудових 

відносин. Учасниками цих заходів стали 8,5 тис. безробітних та шукачів роботи. 

Проведено 105 семінарів та 40 вебінарів на тему "Ризики нелегальної трудової міграції", учасниками 

яких стали 1,1 тис. безробітних осіб. 

Проведено 141 інформаційний семінар, де розглядалося питання легалізації зайнятості, за участю 745 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-%D0%BF/conv#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347-2013-%D0%BF/conv#n15
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представників підприємств, організацій та фізичних осіб-підприємців, 12 засідань за «круглим 

столом», нарад, робочих зустрічей за участю 67 роботодавців, здійснено 1877 відвідувань суб’єктів 

господарювання з метою роз’яснення їм про неприпустимість допуску до роботи працівників без 

оформлення трудових відносин. 

3. Залучення до професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації безробітних громадян з 

метою підвищення їх конкурен-

тоздатності та покращання якості 

робочої сили  з урахуванням потреб 

ринку праці та замовлень роботодавців. 

Протягом І півріччя п.р. проходили професійне навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації  

1,1 тис. безробітних, всі - за замовленням роботодавців.  

За індивідуальними планами і програмами навчалися 12 безробітних; підвищували кваліфікацію 

шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях  458 осіб.  

577 безробітних з області навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби 

зайнятості у Сумській та Рівненській областях. 

1 особа у віці старше за 45 років та така, що мала страховий стаж не менше 15 років (жінка 1964 р.н.), 

отримала ваучер для підвищення своєї конкурентоздатності за професією «кухар».  

4. Організація громадських робіт та інші 

роботи тимчасового характеру, які 

заохочують та стимулюють безробітних 

до продуктивної зайнятості. 

До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, що стимулювали та заохочували 

безробітних до праці, було залучено 1349 осіб. З них 680 осіб  відпрацювали  на громадських роботах: 

166 безробітних займалися роботами по благоустрою населених пунктів, впорядкуванню 

придорожніх смуг, кладовищ,  ліквідації  несанкціонованих сміттєзвалищ, 341 особа - екологічним 

захистом навколишнього середовища (прибиранням та збором вторинної сировини – макулатури, 

поліетилену, поліетиленових пляшок),  15 безробітних в управліннях соціального захисту населення 

інформували громадян про порядок отримання житлових субсидій тощо.  

685 осіб були залучені до робіт тимчасового характеру, переважно у сільському та лісовому 

господарствах та у переробній промисловості. 

5. Організація професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації учасників АТО/ООС. 

За напрямом «Заходи із соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції 

Гідності та учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб» на 2021 рік для області 

передбачено 1,1 млн грн на соціальну та професійну адаптацію вищезазначеної категорії осіб. У 

межах виділених коштів станом на 01.07.2021 укладено тристоронні договори із суб’єктами освітньої 

діяльності про надання послуг із здійснення заходів із професійної адаптації 71 учасника АТО/ООС за 

професією «водій автотранспортних засобів» різних категорій та «бджоляр» на загальну суму 660,7 

тис. грн.  

6. Здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про працю суб‘єктами 

господарвання області, шляхом 

проведення інспекційних відвідувань за 

зверненнями громадян щодо захисту 

їхнього трудового права, особливо в 

частині легалізації зайнятості та 

З початку 2021 року державними інспекторами здійснено 532 контрольних заходи, в тому числі 32 

заходи контролю 22 підприємств-боржників. 

За допущені порушення законодавства про працю та невжиття заходів щодо їх усунення, з початку 

2021 року вжито наступних заходів реагування: 

- на винних посадових осіб та роботодавців складено і передано до місцевих судів 340 протоколів про 

адміністративні правопорушення  згідно з ст. 41 КУпАП (з них 22 протоколи відносно керівників під-

приємств-боржників) та складено 31 адміністративний протокол за ст. 1886 КУпАП (з них 12 
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своєчасної виплати заробітної плати, 

вжиття відповідних заходів впливу 

щодо упередження та припинення 

порушень трудового законодавства. 

відносно керівників підприємств-боржників);  

- матеріали відносно 95 роботодавців, які використовують найману працю осіб, без належного 

оформлення трудових відносин, передано правоохоронним органам відповідно до ст. 214 КПК 

України, з метою вирішення питання щодо притягнення керівників-порушників до кримінальної 

відповідальності за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 172 та 175 КК України. 

Упродовж 2021 року оформлення трудових відносин вивчалося у ході проведення 378 контрольних 

заходів, у результаті чого встановлено використання 95 роботодавцями найманої праці 177 осіб без 

належного оформлення трудових відносин, за результатами чого керівникам суб’єктів 

господарювання видано 95 приписів на усунення виявлених порушень, складено 98 протоколів за ч. 3 

ст. 41 КУпАП, винесено 95 попереджень про відповідальність за порушення законодавства про працю 

та направлено до правоохоронних органів 95 матеріалів інспектування, з метою притягнення 

керівників до кримінальної відповідальності за ст. 172 Кримінального Кодексу України.  

7. Активізація роботи щодо відвідування 

роботодавців області з метою 

інформування про найбільш ефективні 

способи додержання законодавства про 

працю в частині зниження рівня 

незадекларованої праці. 

Завдяки активній спільній діяльності соціальних партнерів у проведенні контрольних заходів та 

заходів превентивного та інформаційно-роз’яснювального характеру, суб’єктами господарювання 

області упродовж 2021 року легалізовано працю близько 1074 осіб.   

На особистому прийомі звернулося 767 осіб, яким надано консультації та роз’яснення з питань 

додержання вимог трудового законодавства та інших нормативно-правових актів. 

Під час проведення заходів контролю, керівникам підприємств, установ та організацій, головними 

державними інспекторами праці винесено 218 пропозицій, спрямованих на усунення та попередження 

порушень трудового законодавства, та ін. 

 

8. Проведення моніторингів рівня життя 

населення, показників оплати праці за 

видами економічної діяльності та в 

розрізі відповідних територій. 

З метою координації роботи, вжиття заходів підвищення рівня оплати праці проводяться щомісячні 

моніторингові дослідження у сфері оплати праці, за їх результатами інформація надається 

керівництву облдержадміністрації. 

9. Моніторинг колективно-договірного 

регулювання відносин. 

Проводилась активна робота в напрямку поширення колдоговірного регулювання трудових відносин 

як механізму, що дозволяє упередити порушення трудового законодавства. Регулюють трудові 

відносини через колдоговір 1887 колективів області, що охоплює 73,4 % працюючих. Крім того, 

близько 2,6 тис. примірників колективних договорів укладено на підприємствах, що статистично не 

обстежуються. 

Завдання 2. Створення належних безпечних і здорових умов праці на підприємствах, установах і організаціях усіх форм 

власності 
10. Проведення інформаційно-

роз‘яснювальної роботи з питань 

додержання законодавства про працю в 

У І півріччі п.р. надавалася допомога фахівцям підприємств, організацій та установ області щодо 

правильності застосування законодавчих і нормативних актів з питань оплати праці, трудових 

відносин, загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також прийнято участь 
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частині легалізації зайнятості, 

своєчасності оплати праці, шляхом 

проведення семінарів, нарад для 

роботодавців, розміщення публікацій та 

виступів у засобах масової інформації. 

підприємствами у 8839 семінарах, нарадах, круглих столах, лекціях, комісіях з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат. Робота по питанню детінізації зайнятості продовжується. 

11. Здійснення державного нагляду і 

контролю на підприємствах, в 

організаціях та установах області 

незалежно від форм власності і 

господарювання, за додержанням 

законодавства про охорону праці. 

З метою здійснення контролю за станом охорони праці та сприяння впровадженню та забезпеченню 

функціонування системи управління охороною праці на підприємствах усіх форм власності, станом 

на 01.07.2021 проведено 375 перевірок суб’єктів господарювання, у т.ч. 298 планових та 77 

позапланових. Перевірено 781 (у т.ч. 660 планово, 121 позапланово) виробничий об’єкт, виявлено 

13206 порушень вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, притягнуто до 

адміністративної відповідальності 682 працівника, у т.ч. 218 керівників підприємств. 

12. Проведення превентивної роботи, 

спрямованої на недопущення 

порушення вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з питань 

охорони праці та промислової безпеки. 

Проводились семінари, наради, технічні консультації на робочому місці, тощо з питань охорони праці 

для роботодавців і керівників служб охорони праці, працівників підприємств, установ та організацій 

усіх форм власності. Протягом  І півріччя 2021 року проведено 951 такий захід. Увага приділялась 

тематикам, що були визначені за результатами аналізу травматизму по галузях економіки. Було 

проведено 496 превентивних заходів (у т.ч. 1 – конференцію, 309 – семінарів, нарад; 68 – навчань, 2 – 

публікації у ЗМІ) щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві у галузях економіки, в яких 

відбулось зростання виробничого травматизму. 

Було поінформовано про найбільш поширені типові недоліки, які виявлені під час раніше проведених 

перевірок. Детально проаналізовано причини їх виникнення, запропоновано найбільш ефективні 

шляхи усунення та необхідні заходи, які потрібно запровадити з метою недопущення аналогічних 

порушень надалі. Окремо обговорено найбільш проблемні аспекти сучасного законодавства та еконо-

мічної ситуації, які регулюють та впливають на стан обладнання і безпеки ведення робіт. Проведено 

профілактично-роз’яснювальну роботу з питань запобігання гострим професійним захворюванням, 

зокрема викликаних COVID-19. 

2. Комфортні та безпечні умови для життя 

2.1. Розвиток транспортної інфраструктури та зв‘язку 

Завдання 1. Розширення та вдосконалення  мережі  підприємств транспорту 
1. Формування нової обласної мережі 

автобусних маршрутів загального 

користування. 

Проведено 6 робочих нарад, 2 з яких за участю керівництва щодо організації пасажирських 

перевезень на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 

області, де розглянуто актуальні питання щодо обслуговування автобусних маршрутів загального 

користування в умовах установленого до 31 серпня 2021 року на всій території України режиму 

надзвичайної ситуації з урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби 
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COVID-19. 

Ведеться робота по формуванню нової мережі автобусних маршрутів загального користування, що не 

виходять за межі області (внутрішньообласні маршрути), в умовах нового адміністративно-територіа-

льного устрою в області. Так протягом І півріччя 2021 року організовано 3 онлайн-наради з питань 

організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування та пропозицій щодо формування нової мережі приміських, міжміських автобусних 

маршрутів загального користування.  

Крім того, проведено дві виїзні наради стосовно формування нової мережі з Чернігівською на Н.-

Сіверською районними державними адміністраціями. 

2. Покращення транспортного 

обслуговування осіб з обмеженими 

фізичними можливостями шляхом 

використання автобусів 

спеціалізованого призначення. 

Для забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до наземного громадського транспорту в 

області проводиться оновлення тролейбусного, автобусного парків транспортними засобами, які 

пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 
Перевізники облаштовують та позначають зручні місця для сидіння інвалідів (поблизу виходу), 

демонтують центральні поручні дверей, прибирають сидіння на задніх площадках. 

За результатами проведеного 17.03.2021 тендеру КП «ЧТУ» підписало договір з компанією-

переможцем торгів на постачання 4 од. нових тролейбусів “Еталон-Т121 Барвінок” вартістю 19,8 млн 

грн. На виконання Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки у 

м. Чернігові, станом на 01.05.2021 на тролейбусних маршрутах працює 43 од. односекційних низько-

підлогових тролейбусів, обладнаних системою зовнішнього та внутрішнього звукового інформування 

пасажирів (порівняно з 39 од. за 2020 рік), 9 автобусів ATAMAN А-092Н6, пристосованих для 

перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

З метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів у м. Чернігів, у тому числі осіб з 

інвалідністю, запроваджено систему GPS-моніторингу пасажирського транспорту та встановлення 

«розумних зупинок», обладнання транспортних засобів, що обслуговують маршрутну мережу міста, 

GPS-трекерами. За допомогою системи GPS – моніторингу транспорту пасажири отримують 

вичерпну інформацію про міський пасажирський транспорт зі смартфонів та стаціонарних 

персональних комп’ютерів: місце знаходження рухомого складу, з позначенням одиниць, 

пристосованих для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, час прибуття на 

зупинку. 

На маршрутах м. Ніжина працює 3 автобуси, переобладнані перевізниками шляхом встановлення 

заїзного трапу та зміни кількості місць для сидіння. 

Крім того, в оголошенні про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) 

конкурсний комітет встановив вимогу до перевізників-претендентів щодо забезпечення на об’єкті 

конкурсу роботи транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших 
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маломобільних груп населення у кількості до 35% загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019р. та 

до 50 % – з 1 січня 2020 року. 

На 10 автостанціях ПРАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» створені 

умови для забезпечення доступу осіб з інвалідністю. Зокрема, здійснено облаштування станцій 

пандусами, передбачені окремі каси, пристосовані для продажу квитків цій категорії населення, для 

виклику працівників встановлені позначені відповідними позначками кнопки виклику, призначені 

відповідальні за обслуговування осіб з інвалідністю. Придбання квитків особами з інвалідністю 

здійснюється позачергово.  

Завдання 2. Забезпечння прозорої конкуренції на ринку пасажирських автоперевезень. 
3. Організація пасажирських перевезень 

шляхом проведення конкурсів з 

перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, що 

не виходять за межі території області 

(внутрішньообласні маршрути). 

Проведено засідання Конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на 

внутрішньообласних маршрутах загального користування, які не виходять за межі області 

(внутрішньообласні маршрути). За результатами проведеного засідання було визначено переможцями 

конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального 

користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) за 21 об’єктом 

з 30 виставлених. У зв’язку з відсутністю перевізників – претендентів за 9 об’єктами конкурси не 

відбулись. 

За результатами рішення конкурсного комітету обласною державною адміністрацією видано 

розпорядження від 22.04.2001 №552 «Про переможців конкурсів». З визнаними переможцями 

конкурсу укладені договори про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування. 

4. Організація роботи щодо припинення 

надання послуг з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах 

перевізниками без відповідних 

дозвільних документів. 

З метою забезпечення дотримання суб’єктами господарювання, які здійснюють перевезення 

пасажирів, вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», попередження аварійності на 

автомобільному транспорті за ІІ квартал 2021 року було перевірено 4972 транспортних засоби 

перевізників різних форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів, виявлено 2078 порушень 

вимог діючого законодавства про автомобільний транспорт, складено 998 актів за порушення норм 

законодавства у галузі автотранспорту. 

Відбулося 2 засідання Міжвідомчої робочої групи з питань функціонування ринку автомобільних 

пасажирських перевезень щодо проведення спільних рейдових перевірок, за участю правоохоронних 

та контролюючих органів, на предмет виявлення здійснення нелегальних пасажирських перевезень, в 

т.ч. під виглядом нерегулярних пасажирських перевезень. 

За результатами спільних перевірок за участю Департаменту енергоефективності, транспорті, зв‘язку 

та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Північного міжрегіонального 

управління Укртрансбезпеки, Управління Держпраці у Чернігівській області, із залученням 

Нацполіції, Патрульної поліції області за ІІ квартал 2021 року складено 232 акти та 28 протоколів про 

правопорушення автомобільних перевізників та 6 протоколів за ч.1 ст.164 Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення. За результатами сума штрафів відповідно до винесених актів склала 

176,8 тис. гривень. 

За І півріччя 2021 року при проведенні рейдових перевірок  транспортних засобів, які належать 

«нелегальним» перевізникам, які, маскуючись під нерегулярні перевезення пасажирів та перевезення 

пасажирів для «власних потреб», здійснюють перевезення пасажирів  по заздалегідь визначеним 

існуючим маршрутам, було перевірено 622 транспортні засоби, виявлено 622 порушення вимог 

законодавства про автомобільний транспорт. Складено 622 акти. За результатами розгляду матеріалів 

перевірок винесено 774 постанови про застосування фінансових санкцій на 1,3  млн грн, перераховано 

до Держбюджету 23,8 тис. грн.   

5. Посилення контролю за виконанням 

договірних умов і вимог законодавства у 

сфері пасажирських автоперевезень. 

З метою здійснення контролю за діяльністю автоперевізників по обслуговуванню автобусних 

маршрутів загального користування ведеться постійний моніторинг виконання договірних умов, 

зокрема регулярності виконання рейсів на маршрутах. У разі невиконання перевізниками договірних 

умов виноситься попередження про необхідність стабілізації роботи на маршруті, в противному 

випадку перед облдержадміністрацією ініціюється питання розірвання договорів на обслуговування 

приміських, міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування. 

Завдання 3. Розвиток телекомунікаційних мереж загального користування та мережі поштового зв’язку. 
6. Забезпечення доступності універсальних 

поштових послуг, розвиток нових 

послуг, поліпшення якості 

обслуговування споживачів. 

На сьогодні філія Чернігівська дирекція АТ «Укрпошта» надає послуги в області через наступні типи 

відділень поштового зв‘язку (ВПЗ): 86 стаціонарних автоматизованих ВПЗ та 128 пересувних 

неавтоматизованих ВПЗ в 11 точках базування. 

За І півріччя 2021 року було опрацьовано 2 звернення громадян щодо поліпшення якості надання 

послуг поштового зв’язку в області, які були направлені до філії Чернігівська дирекція АТ 

«Укрпошта» для вжиття відповідних заходів. 

7. Забезпечення населення області 

сучасними засобами мобільного зв’язку 

і швидкісного Інтернету. 

Охоплення території області системою рухомого мобільного зв’язку четвертого покоління (4G) 

становить 62,0%. Показник забезпеченості споживачів області рухомим (мобільним) зв’язком на 100 

жителів наразі знаходиться на рівні 141. Враховуючи зазначені показники область посідає 6 місце в 

рейтингу регіонів із забезпеченості споживачів рухомим (мобільним) зв’язком на 100 жителів. 

Завдання 4. Розбудова дорожньої інфраструктури 

8. Будівництво і модернізація мережі 

автомобільних доріг загального 

користування та штучних споруд на 

них. 

На 2021 рік субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах передбачено 880,1 млн 

грн: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення – 97,0 млн грн (в т. ч. і проектні роботи); будівництво, реконструкція, капітальний 

ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 44,3 млн грн; поточний середній 

ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення 469,6 млн грн; поточний 

середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 83,5 млн грн; поточний 
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дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення – 186,1 млн грн. 

Станом на 01.07.2021 на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 

проведені ремонтні роботи з капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення протяжністю 15,8 км. Капітальний та поточний середній 

ремонт автомобільних доріг комунальної власності  у населених пунктах становить 1956 м2 . 

Виконано робіт з  експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на суму 19,7 млн грн.  

2.2. Реалізація проєктів регіонального розвитку 

Завдання 1. Покращення стану інфраструктури області 
1. Координація та забезпечення реалізації 

бюджетних програм та субвенцій, 

передбачених в державному бюджеті на 

розвиток інфраструктури. 

У 2021 році на реалізацію проектів регіонального розвитку передбачені кошти з державного 

бюджету, зокрема кошти державного фонду регіонального розвитку, субвенції на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

Розпорядженням КМУ від 12 квітня 2021р. № 297-р «Про інвестиційні програми і проекти 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку» (зі змінами) затверджено 8 проєктів на суму 84,7 млн грн.  

У 2021 році передбачені залишки коштів субвенції, наданої з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що 

утворилися на початок 2021 року, у розмірі 4,4 млн грн. Станом на 01.07.2021 касові видатки 

становлять 1,4 млн грн або 31,0%. 

Розпорядженням КМУ від 19 травня 2021р. № 468-р затверджено розподіл  у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій. По області передбачено 40 млн грн на реалізацію 41 проекту.  

З метою здійснення контролю за використанням коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт, 

реставрацію об’єктів комунальної власності, щотижнево проводиться моніторинг реалізації проєктів в 

області. 

2. Проведення моніторингу та аналізу 

стану використання державних коштів, 

спрямованих на соціально-економічний 

розвиток регіону. 

Здійснюється щотижневий та щомісячний моніторинг використання коштів ДФРР, коштів за 

програмою «Велике будівництво» та коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. За результатами 

моніторингу постійно готуються аналітичні довідки до Мінрегіону щодо ефективності освоєння 

коштів субвенції. 

3. Забезпечення реалізації проєктів у 

рамках Програми Президента України 

«Велике будівництво». 

В рамках програми Президента України «Велике будівництво» у 2021 році по області за рахунок 

коштів ДФРР планується реалізувати 7 проєктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів соціальної інфраструктури (1 школа, 1 дитячий садочок, 2 стадіони, 2 об’єкти культури, 1 
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об’єкт охорони здоров’я). Загальна вартість фінансування зазначених проєктів – 94,9 млн грн, з яких 

кошти державного фонду регіонального розвитку – 79,5 млн грн, кошти місцевого бюджету – 15,4 

млн гривень. 

Щотижнево здійснювався моніторинг проєктів програми «Велике будівництво». Інформація щодо 

ходу  реалізації проєктів розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації.    

4. Координація роботи з підготовки, 

оцінки, відбору та впровадження 

інвестиційних програм та проектів, 

фінансування яких передбачається  за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку. 

У 2021 році розпорядженнями голови облдержадміністрації від 12.04.2021 №485, 13.07.2021 № 774, 

29.07.2021 №801, 18.08.2021 №834  було оновлено склад регіональної комісії з оцінки та забезпечення 

проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.  

Протягом 1 півріччя проведено 3 засідання регіональної комісії. 

В області проводиться конкурсний відбір проєктів, що можуть інвестиційних програм і проєктів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку у 2022 році. 

5. Інформування громадськості з питань 

напрямів та пріоритетів використання 

коштів державного бюджету. 

На онлайн-платформі «Державний фонд регіонального розвитку» та на сайті облдержадміністрації на 

постійній основі висвітлюються актуальні новини з приводу відбору інвестиційних програм 

(проектів), стану освоєння коштів та будівництва проектів. 

6. Завантаження та оновлення на 

інтерактивній мапі проєктів 

будівництва, об‘єктів ремонтів, які 

реалізуються на території області за 

рахунок коштів державного бюджету. 

Для контролю та публічності на геопорталі містобудівного кадастру Чернігівської області в розділі 

«Велике будівництво» розміщена мапа проєктів будівництва. 

7. Проведення навчальних заходів для 

органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади щодо підготовки 

інвестиційних програм та проєктів для 

подачі на конкурс, а також реалізації 

проєктів. 

Постійно здійснюється організаційно-методична допомога місцевим органам виконавчої влади, 

органам місцевого самоврядування у розроблені та реалізації проектів розвитку інфраструктури, у т.ч. 

за рахунок коштів ДФРР, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

19-20 січня 2021 року проведено навчання за короткостроковою програмою «Підготовка проєктних 

заявок на окремі конкурси проєктів: конкурс проєктів ДФРР» для посадових  осіб  місцевого самов-

рядування виконавчих комітетів територіальних громад. 

11 лютого 2021 року Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, уста-

нов і організацій спільно з Департаментом економічного розвитку облдерж-

адміністрації проведено навчання для посадових  осіб  органів місцевого самоврядування та 

виконавчих комітетів територіальних громад за короткостроковою програмою підвищення 

кваліфікації «Конкурс проєктів ДФРР».  

25 березня 2021 року за участі представників Департаменту економічного розвитку 
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облдержадміністрації, Агенції регіонального розвитку Чернігівської області,  радника проєкту SURGe 

відбулася  інформаційна онлайн-зустріч регіональної проєктної МЕРежі з питань підготовки 

громадами якісних проєктних заявок на фінансування з ДФРР, а також особливостей цьогорічного 

конкурсу та можливих змін в нормативній базі. 

2.3. Ефективне планування територіального розвитку 

Завдання 1. Планування територій 
1. Розроблення та коригування 

містобудівної документації. 

За інформацією райдержадміністрацій та територіальних громад у І півріччі 2021 року:  

- розробленні і затверджені генеральні плани та зонінги сільських населених пунктів: с. Киселівка 

Киселівської ТГ; с. Кунашівка Ніжинської ТГ; с. Красківське, с. Убіжичі  Ріпкинської ТГ; 

с. Карпилівка, с. Лебединці Срібнянської ТГ; 

- завершується розроблення (оновлення) генерального плану міста Бахмач; 

- триває розроблення генеральних планів та планів зонування територій міст Батурин та Сновськ; 

Всього за І півріччя 2021 року затверджено: генеральних планів – 6, зонінгів – 5; детальних планів 

територій в межах населених пунктів – 3, детальних планів територій за межами населених пунктів - 

3. 

2. Створення та ведення містобудівного 

кадастру Чернігівської області. 

На виконання регіональної цільової Програми створення та ведення містобудівного кадастру 

Чернігівської області на 2016-2021 роки у 2021 році обласним бюджетом передбачено 185,0 тис. грн. 

У І півріччі 2021 року проводилась робота по створенню містобудівного кадастру області. 

2.4. Підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг. Житлова політика. Енергозбереження 

Завдання 1. Підвищення ефективності та надійності функціонування підприємств житлово-комунального господарства 
1. Моніторинг цін/тарифів на житлово-

комунальні послуги та рівня розрахунків 

за них. Надання методичної допомоги з 

питань формування цін/тарифів на 

житлово-комунальні послуги 

підприємствам житлово-комунального 

господарства. 

Здійснюється постійний моніторинг діючих цін/тарифів на житлово-комунальні послуги. 

В січні-червні 2021 року уповноваженими органами (Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та органами місцевого 

самоврядування) переглянуто і встановлено тарифи: 

- на централізоване водопостачання для всіх категорій споживачів - в м. Чернігів (відповідно до 

постанови НКРЕКП) та м. Бобровиця, Борзна, Городня, Корюківка, Мена, Носівка, Новгород-

Сіверський, Остер, Семенівка і смт Варва, Козелець, Короп, Куликівка,  Ладан, Ріпки, Сосниця, 

Талалаївка (рішеннями виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування); 

- на централізоване водовідведення для всіх категорій споживачів - в м. Чернігів (відповідно до 

постанови НКРЕКП) та м. Бобровиця, Борзна,  Городня, Корюківка, Мена, Носівка, Остер, Семенівка 

і смт Варва, Козелець, Короп, Куликівка, Ладан,  Ріпки, Сосниця, Талалаївка (рішеннями виконавчих 

комітетів органів місцевого самоврядування); 

- на теплову енергію для бюджетних та комерційних споживачів в м.Носівка та м.Борзна (рішеннями 
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виконавчих комітетів) та м.Чернігів для споживачів КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМИ 

«ТЕХНОВА» (відповідно до постанови НКРЕКП). 

Рівень цін/тарифів за видами послуг для населення коливається в межах:  

- з централізованого водопостачання від 10,01 грн (м. Прилуки) до 30,76 грн (смт Ріпки) за 1 м3;  

- з централізованого водовідведення від 14,1 грн (м.Чернігів) до 63,89 грн (смт Ріпки) за 1 м3;   

- з теплопостачання від 1737,6 грн (м. Чернігів) до 2036,8 грн (м. Ніжин) за 1 Гкал; 

- на послуги з управління багатоквартирним будинком (управителі) від 0,3419 грн (м.Чернігів) до 

8,6756 грн (м.Чернігів) за 1 м2; 

- на управління багатоквартирним будинком (ОСББ) від 0,2 грн (м.Ніжин) до 7,50 грн (м.Чернігів) за 

1 м2. 

Здійснюється постійний моніторинг рівня оплати населенням за спожиті житлово-комунальні 

послуги. Рівень оплати населенням області за житлово-комунальні послуги у січні-травні 2021 року 

становив 113,0%  (з урахуванням погашення заборгованості минулих періодів), що на 4,9 відсоткових 

пунктів більше, ніж за відповідний період 2020 року (за січень-травень 2020 року – 108,1 %). 

2. Розробка місцевих програм у сфері 

житлово-комунального господарства та 

благоустрою територій населених 

пунктів. 

 

З початку 2021 року рішенням Бахмацької міської ради від 21.01.2021 затверджено Програму «Питна 

вода» Бахмацької міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

3. Розвиток водопровідно-каналізаційного 

господарства. 

Протягом І півріччя 2021 року на будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 32,6 

млн грн. Проведено роботи із заміни 19 насосів, в тому числі 16 – на свердловинах питного 

водопостачання, 2 – на каналізаційних насосних станціях та 1 – на каналізаційних очисних спорудах. 

Проведено заміну 3,4 км водопровідних та 0,5 км каналізаційних мереж. 

4. Розвиток мереж тепло-, електро-, 

газопостачання та поліпшення 

технічного стану (реконструкція, 

модернізація) будівель житлового 

фонду, у тому числі за рахунок 

впровадження енергоефективних 

технологій. 

Для надійного функціонування систем тепло-, водо-, газо- та електропостачання, підприємствами-

надавачами зазначених послуг проводяться роботи з технічного обслуговування та виконуються 

ремонтні роботи систем постачання послуг.  

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах упродовж І півріччя п.р. 

теплопостачальними підприємствами області проведено заміну 0,74 км  теплових мереж, загальна 

вартість робіт склала 1,7 млн грн. 

АТ «Чернігівобленерго» виконуються роботи з капітального ремонту та технічного обслуговування 

електромереж 0,4-110 кВ. 

Станом на 01.07.2021 виконані наступні основні роботи з капітального ремонту та технічного 

обслуговування мереж 0,4-110 кВ: комплексний ремонт 4 шт підстанцій 35-110 кВ; капітальний 

ремонт 35 вимикачів, 125 роз‘єднувачів,  капітальний ремонт ПЛ 35-110 кВ протяжністю 100,47 км; 
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капітальний ремонт ПЛ 0,4-10 кВ протяжністю 172,03 км; ремонт 95 од ТП, РП 10 кВ; ремонт 32 од 

силових трансформаторів 10/0,4 кВ; чистку 595,59 км трас ліній 0,4-10 кВ; чистку 64,1 км трас ліній 

35-110 кВ. На капітальний ремонт та технічне обслуговування електричних мереж 0,4-110 кВ 

витрачено 28,2 млн. грн.  

Згідно з графіком проводиться тепловізійне обстеження електрообладнання мереж 10-110 кВ.  

АТ «Чернігівгаз» проводить комплекс робіт по приведенню об’єктів системи газопостачання області 

до стабільної роботи. Станом на 01.07.2021 фахівцями підприємства проведено поточні ремонти  

506 ШГРП та ГРП; виконано поточні ремонти 158 СЗК; здійснено капітальний ремонт 12 ГРП; 

комплексним приладовим методом обстежено 862,1 км підземних сталевих та поліетиленових 

газопроводів. Замінено фізично застарілі ШГРП на нові (33 од) та пофарбовано  

446 п. м. надземних розподільчих газопроводів. 

Завдання 2. Розвиток сфери управління твердими побутовими відходами 
5. Будівництво об’єктів приймання, 

переробки та утилізації твердих 

побутових відходів, нових полігонів 

твердих побутових відходів, які 

відповідають встановленим стандартам. 

Наразі будівництво об’єктів приймання, переробки та утилізації твердих побутових відходів, нових 

полігонів твердих побутових відходів не проводиться у зв’язку з обмеженими фінансовими 

можливостями. Однак, в районах області постійно виконуються роботи з утримання в належному 

стані місць видалення відходів (полігонів та сміттєзвалищ). 

У м. Чернігів запроваджено нову систему збору сміття, що передбачає перехід на напівпідземні 

контейнери. Встановлено 135 напівпідземних контейнерів для обслуговування яких КП «АТП-2528» 

придбано 5 сміттєвозів на базі шасі МАЗ з заднім завантаженням і краном-маніпулятором. 

6. Проведення освітньо-інформаційної 

кампанії серед населення щодо 

екологічної необхідності постійного та 

правильного поводження з побутовими 

відходами та важливості впровадження 

роздільного збирання твердих 

побутових відходів. 

В області проводилась освітня компані щодо правильного поводження з побутовими відходами та 

важливості впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів. 

В регіоні діє унітарна система збору твердих побутових відходів (ТПВ), що унеможливлює вилучення 

ресурсоцінних компонентів. 

В деяких населених пунктах області вже розпочато запровадження роздільного збору твердих 

побутових відходів. Так, система роздільного збирання твердих побутових відходів, від населення, з 

розсортуванням для подальшої переробки корисних компонентів впроваджено у 46-ти населених 

пунктах області (3,0% до загальної кількості населених пунктів). За видами окремих компонентів 

твердих побутових відходів відсортовують полімери, скло, папір. 

Завдання 3. Реалізація програм підтримки житлового будівництва 

7. Координація та забезпечення реалізації 

державних та регіональних програм 

житлового будівництва, у т.ч. 

забезпечення житлом пільгових 

категорій населення. 

Продовжується реалізація програм підтримки житлового будівництва. Зокрема, для забезпечення 

сільського населення житлом в рамках впровадження обласної програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі «Власний дім» за 1 півріччя 2021 року укладено 52 угоди на загальну 

суму 7,5 млн грн (будівництво житла – 2 договори;  реконструкція житла – 7; капітальний ремонт 

житла – 8; придбання житла – 11; інженерне облаштування житла – 3; розвиток особистого 

селянського господарства – 21). Також позичальниками введено в експлуатацію 14 індивідуальних 
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житлових будинків загальною площею 1,2  тис. м2. 

Серед тих, з ким укладались кредитні договори: 3 багатодітні родини, 17 молодих сімей, 20 

працівників бюджетної сфери, 12 робітників агропромислового комплексу та 5 учасники АТО. 

На реалізацію програми підтримки житлового кредитування молоді на 2021 рік передбачено 6,3 млн 

грн, зі статутного капіталу передбачено 748,3 тис. грн, кошти використано в повному обсязі 

(придбано 2 квартири). 

За програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» на 

2021 рік передбачено 796,6 тис. грн, використано 330,7 тис. гривень.  

На компенсацію процентних ставок за договорами, укладеними в рамках реалізації програми 

здешевлення вартості іпотечних кредитів на 2021 рік передбачено 279,8 тис. грн, протягом січня-

червня  використано 49,4 тис. гривень. 

Крім того, області було виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, відповідно 

до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,  для осіб з 

інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення в 

сумі майже 4,0 млн гривень. 

Також області виділено субвенцію з державного бюджету на виплату грошової компенсації для сімей 

загиблих учасників бойових дій на території інших держав та для осіб з інвалідністю I-II групи з 

числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами та потребують 

поліпшення житлових умов, в сумі 1,2 млн грн (використано в повному обсязі, придбано 1 квартиру). 

У 2021 році надана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, в сумі майже 3,0 млн 

гривень. 

На 2021 рік передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі 31,0 млн гривень. 

Завдання 4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами 
8. Покращення рівня енергоефективності 

багатоповерхових житлових будинків.  

Модернізація житлового фонду з 

використанням сучасних енергозбері-

З початку року від ОСББ області подано 35 заявок до Фонду енергоефективності на участь у програмі 

«Енергодім». Відшкодування з Фонду вже отримали 30 ОСББ області в розмірі 8,2 млн грн.  

Наразі по 5-ти ОСББ в містах Чернігів, Ніжин та Прилуки вже завершено роботи по проєктах 

впровадження енергоефективних заходів. 
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гаючих технологій. Власники приватних будинків мають можливість термомодернізувати свої помешкання завдяки 

участі в урядовій програмі «теплі» кредити.  

В I півріччі 2021 року власниками приватних будинків в  області в рамках Урядової програми «теплі» 

кредити залучено 263 кредити на підвищення рівня енергоефективності своїх осель (з них: 8 – на 

твердопаливні котли, 255 -  на енергозберігаючі матеріли) на загальну суму близько 9,0 млн гривень. 

9. Розробка та реалізації місцевих програм 

з енергозбереження та енерго-

ефективності. 

В регіоні діють обласна Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

Чернігівської області «ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2023 роки та Програма стимулювання до 

запровадження енергоефективних заходів населення Чернігівської області на 2021 рік та 9 місцевих 

програм відшкодування частини процентної ставки та тіла кредитів, залучених на здійснення заходів 

з термомодернізації. На їх реалізацію у місцевих бюджетах передбачено близько 5,0 млн грн. 

В рамках реалізації обласних програм підтримки населення та ОСББ області з обласного бюджету 

компенсовано близько 210,0 тис. грн по кредитах, залучених на енергоефективність (зокрема 3 ОСББ 

в м. Прилуки та одне в м. Чернігів отримали 91,6 тис. грн компенсації, фізичні особи-власники 

приватних домогосподарств – 117,3 тис. грн). 

З бюджету Ніжинської міської ради при реалізації Програми стимулювання до запровадження 

енергоефективних заходів населення, ОСББ та ЖБК населених пунктів Ніжинської громади її 

учасникам компенсовано близько 30,0 тис. грн. по кредитам, залученим на впровадження 

енергоефективних заходів. 

10. Впровадження системи енергоменедж-

менту в установах бюджетної сфери. 

На сьогодні енергетичний менеджмент в бюджетній сфері впроваджено в 5-ти населених пунктах 

області (м. Чернігів, Ніжин, Прилуки, Мена та смт Сосниця).  

В містах Чернігів та Ніжин за допомогою програмних продуктів на основі аналізу споживання 

формується рейтинг будівель за класами енергоспоживання. Зазначена інформація входить до бази 

даних експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель бюджетних установ міст. В 

Прилуцькій, Менській та Сосницькій громадах використовується програмний засіб для ведення 

енергомоніторингу «Енергобаланс», завдяки якому здійснюється щоденний контроль за споживанням 

енергоресурсів в бюджетній сфері. 

Здійснення моніторингу споживання енергетичних ресурсів у м. Ніжин за І півріччя 2021 року 

дозволило визначити незначні додаткові ресурси для економії енергоресурсів через різницю в 

тарифах. Споживання електроенергії знизилось на 4%, споживання інших ресурсів залишилося на 

рівні попереднього року. 

11. Впровадження заходів, направлених на 

скорочення споживання енергоресурсів 

у будівлях закладів бюджетної сфери 

області. 

У І півріччі 2021 році виконано ряд заходів з енергозбереження в закладах бюджетної сфери на 

території області. Майже у 80-ти бюджетних установах обласного підпорядкування та закладах 

громад, серед яких об’єкти охорони здоров’я, освіти та культури виконувались заходи з 

енергоефективності. Проводилося утеплення фасадів і горищ, заміна вікон, дверей та освітлення на 

енергозберігаючі. Зокрема, було замінено віконних та дверних конструкцій на енергозберігаючі 
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площею майже 1000 кв.м, встановлено 2,5 тис. енергозберігаючих світлоточок внутрішнього та 450 

зовнішнього освітлення, реконструйовано 2,6 км мереж вуличного освітлення, утеплено фасади та 

виконано ремонт покрівель будівель. Обсяг залучених коштів з різних бюджетів – 7,7 млн грн. 

У м. Ніжин продовжують діяти укладені у 2019 році 5 енергосервісних договорів, відповідно до яких 

замовником було здійснено співфінансування енергоефективних заходів на об’єктах бюджетної 

сфери. Завдяки саме поглибленому ЕСКО-партнерству у обраних закладах міста впроваджено відразу 

кілька енергоефективних заходів (улаштування ІТП з погодозалежним регулюванням, утеплення 

мереж теплопостачання, горища та заміна віконних конструкцій на енергоефективні). Загальна сума 

договорів становить майже 6,2 млн. грн, термін дії 5-11 років, рівень щорічної економії паливно-

енергетичних ресурсів 25-35%. 

12. Збільшення обсягів виробництва та 

споживання альтернативних та місцевих 

видів палива. 

В області постійно вживаються заходи щодо збільшення обсягів виробництва електричної та теплової 

енергії з відновлюваних джерел. 

Станом на 01.07.2021 загальна потужність об’єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з 

альтернативних джерел, в області становить 30,67 МВт. 

Протягом І півріччя 2021 року потужність таких об’єктів збільшилась на 0,86 МВт за рахунок 

будівництва та введення в експлуатацію 39 нових сонячних електростанцій населенням в приватному 

секторі.  

Електрична енергія з енергії сонця виробляється на 302 установках області. Потужність об’єктів, що 

виробляють електричну енергію з біомаси становить 4,0 МВт. Електричну енергію з біогазу 

виробляють: ТОВ «Кліар Енерджи-Чернігів» у м. Чернігів потужністю 1,13 МВт; ТОВ "Городище-

Пустоварівська аграрна компанія" (два об’єкти на території Журавської селищної та Богданівської 

сільської рад Прилуцького району потужністю 1,2 МВт й 2,38 МВт відповідно). Потужність 

електрогенеруючих установок, що виробляють електричну енергію з біогазу становить 4,71 МВт. 

Електроенергію з  енергії води виробляє Седнівська ГЕС ТОВ «ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ» 

потужністю 0,235 МВт.  

За І півріччя об’єктами альтернативної енергетики, які розміщено на території області, 

вироблено 41,6 млн кВт*год електричної енергії. 

 

13. Проведення роз'яснювальної роботи 

щодо популяризації питань 

енергоефективності. 

Поширюється інформація стосовно створення ОСББ та участі в Програмі ДУ Фонд 

енергоефективності «Енергодім». Інформація щодо діючих в Україні загалом та області зокрема 

програм з енергозбереження, реалізації проектів з відновлювальної енергетики, проведення семінарів, 

виставок з енергоефективності регулярно висвітлюється на офіційному сайті Департаменту 

енергоефективності, транспорту, зв‘язкута житлово-комунального господарства . 
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2.5. Захист екосистем і збереження довкілля на засадах сталого розвитку. Техногенна безпека 

Завдання 1. Зменшення негативного впливу відходів на довкілля, попередження забруднення підземних водоносних 

горизонтів 
1. Утилізація та знешкодження 

непридатних до використання хімічних 

засобів захисту рослин. 

Станом на 01.07.2021 на території області залишаються неутилізованими 266,3 тонн непридатних до 

використання хімічних   засобів   захисту рослин (далі – ХЗЗР), які зберігаються в 5 районах 

(Корюківському, Ніжинському, Н.-Сіверському, Прилуцькому, Чернігівському) (в т.ч. у м. Прилуки). 

Стан наявних місць зберігання безхазяйних ХЗЗР (52 склади) є незадовільним. Враховуючи, що 

значна частина складів знаходиться в басейнах річок Дніпро та Десна, які є джерелами питного 

водопостачання, з метою зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище та 

попередження забруднення об’єктів довкілля, є вкрай необхідним забезпечити утилізацію залишків 

зазначених небезпечних речовин у повному об’ємі. Для проведення повного комплексу робіт з 

утилізації безхазяйних ХЗЗР, наявних на території області, необхідно 23,5 млн  гривень. Однак 

вирішити зазначене питання самостійно на регіональному рівні за рахунок коштів місцевих бюджетів 

неможливо, враховуючи те, що на знешкодження непридатних до використання ХЗЗР необхідна сума, 

яка значно перевищує річний обсяг надходження коштів до обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища (планові надходження у 2021 році – 11,5  млн гривень).  

2. Знешкодження рідких токсичних 

відходів, що розміщені в ставках-

накопичувачах (м. Чернігів). 

Рідкі токсичні промислові відходи розміщені на 5 ставках-накопичувачах, які розташовані на 

території Новобілоуської сільської ради Чернігівського району. Місце видалення відходів 

паспортизоване (паспорт № 13 від 30.07.2004). Площа об'єкта – 5,6 га. Загальний обсяг накопичених 

відходів станом на 01.07.2020 (з початку експлуатації) складає 130,0 тис.тонн. З липня 2005 року 

експлуатація об’єкту припинена. На сьогодні відходи у ставках-накопичувачах не розміщуються. 

На даний час розпочата процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Ставки-

накопичувачі рідких промислових відходів «Район с. Масани».  

Враховуючи обсяги відходів, які акумулюються у ставках і те, що дані відходи на 97,37-99,99 % 

складаються із води та на 2,63-0,01 % із забруднюючих речовин, ліквідацію об’єкту планується 

провести шляхом рекультивації.  

3. Будівництво нових чи реконструкція 

існуючих об’єктів водовідведення та 

очисних споруд. 

Відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 

2021-2027 роки, у 2021 році передбачені кошти на реконструкцію І черги блоку ємностей очисних 

споруд в м. Ічня (2,0 млн грн, співфінансування з місцевого бюджету м. Ічня – 2,0 млн. грн); 

каналізаційних мереж по вул. Незалежності, Некрасова, Сновській у м. Сновськ (329,6 тис. грн); 

очисних споруд в смт Куликівка (2,2 млн грн, співфінансування з місцевого бюджету смт Куликівка – 

300,0 тис. грн); каналізаційних очисних споруд смт Короп (250,0 тис. грн); будівництво 

централізованої каналізації по вул. Фікселя та по вул. Київська від вул. Гонча до вул. Північна в 

м. Чернігів (913,9 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету м. Чернігів – 19,3 млн гривень). 
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Здійснюються організаційні заходи щодо фінансування вищезазначених об’єктів.  

4. Проведення ліквідаційного санітарно-

технічного тампонажу недіючих 

артезіанських свердловин. 

У І півріччі п.р. здійснено тампонаж 9 недіючих артезіанських свердловин у Сосницькому районі на 

суму 593,9 тис. грн, а також проводиться коригування проєктно-кошторисної документації з 

тампонажу недіючих артезіанських свердловин в Менській (Корюківський район) і Березнянській 

(Чернігівський район) територіальних громадах.  

Завдання 2. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі 
5. Проведення природоохоронних 

кампаній зі збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття. 

У 2021 році передбачено виділення коштів у сумі 300,0 тис. грн на розроблення проєкту землеустрою 

щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду ландшафтного заказника 

загальнодержавного значення «Мурав’ївський» Новгород-Сіверського району.  

6. Розширення території природно-

заповідного фонду. 

Кількість об’єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) Чернігівської області становить 675 

загальною площею 262,7 тис. га (7,87 % площі області).  

У І півріччі 2021 року, з метою розширення мережі об’єктів і територій ПЗФ області, збереження 

ландшафтного та біологічного різноманіття, в тому числі червонокнижних видів та тих, що 

охороняються відповідно до міжнародних договорів, було оголошено 1 об’єкт ПЗФ площею 47,7 га – 

ландшафтний заказник місцевого значення «Потаманський» площею 47,7 га на території Сосницької 

селищної ради Корюківського району.  

Завдання 3. Формування екологічної свідомості та екологічної культури громадян 
7. Інтеграція європейської моделі 

екологічного моніторингу в систему 

моніторингу довкілля області. 

У рамках удосконалення системи державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря 

розроблений проєкт Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони 

«Чернігівська» на 2022-2026 роки, який поданий на погодження до Міндовкілля України. 

Комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради щомісячно проводяться 

дослідження з визначення токсичності поверхневих вод річок в межах м. Чернігова (річок Білоус та 

Десна). За І півріччя 2021 року підприємством скиди забруднюючих речовин склали 7383,9 т.м3.   

8. Поширення екологічної інформації 

природоохоронного спрямування. 

Апгрейдінг природоохоронного 

менталітету населення. 

У І півріччі п.р. проведено щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – Одне майбутнє».  

Проводилась інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед населення щодо посилення 

відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності і порушення вимог протипожежної 

безпеки в екосистемах. Зокрема, у квітні 2021 року відбувся брифінг на тему «Попередження пожеж в 

екосистемах області» за участі представників Департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, Державної екологічної інспекції у області, Обласного управління лісового та 

мисливського господарства, ГУ ДСНС України в області та представники засобів масової інформації. 

Також організовано розміщення інформаційних матеріалів природоохоронного спрямування.   

З метою запобігання негативних наслідків для навколишнього середовища розглянуто 20 звітів про 

стратегічну екологічну оцінку. Також розглянуто 11 повідомлень про плановану діяльність від 

суб’єктів господарювання в процесі оцінки впливу на довкілля та проведено 1 громадське 

обговорення. 
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З метою всебічного інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища, 

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації постійно розміщує та оновлює 

відповідну інформацію на власному веб-сайті, на сайті облдержадміністрації, в регіональних ЗМІ, на 

сторінках Інтернет-видань. 

Постійно забезпечується проведення брифінгів, екологічних акцій, засідань за «круглим столом», 

тематичних нарад, громадських слухань, екологічних уроків в навчальних закладах області тощо. 

Крім того, на сайтах Департаменту екології та природних ресурсів облдераждміністраціїта постійно 

розміщуються статті екологічного спрямування, в тому числі інформація про проведені 

природоохоронні заходи, інформаційно-роз’яснювальні матеріали стосовно поводження з відходами, 

протипожежної безпеки, сезону тиші, нерестової заборони вилову водних біоресурсів, екологічних 

свят тощо. Щомісяця на сайті Департаменту екології та природних ресурсів облдераждміністраціїта 

розміщуються інформаційно-аналітичні дані екологічного моніторингу. 

У І півріччі п.р. підготовлено та розміщено на вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів 

облдераждміністраціїта Екологічний паспорт Чернігівської області за 2020 рік. Розпочата робота 

щодо підготовки Доповіді про стан навколишнього природного середовища в області за 2020 рік. 

Завдання 4. Ефективне використання водних ресурсів 
9. Захист екосистем і збереження довкілля, 

раціональне та ефективне використання 

водних ресурсів. 

 

 

Забезпечено встановлення режимів роботи на 183 водогосподарських системах на площі 269 тис. га. 

Завдання 5. Ефективне використання лісових ресурсів 
10. Поліпшення стану та якісного складу 

лісів (боротьба зі шкідниками лісу, 

проведення рубок формування та 

оздоровлення лісів, боротьба зі 

шкідниками лісу). 

За 6 місяців 2021 року проведено рубки  формування і оздоровлення лісів та інші заходи на площі 5,9 

тис. га. Проведено заходи по боротьбі зі шкідниками  лісу на площі 16,6 тис. га.  

11. Відтворення лісів на землях лісового 

фонду. 

Відтворення лісів проведено на площі 1842,9 га.  

12. Упорядкування заготівлі лісових 

ресурсів місцевого значення. 

Видано розпорядження Чернігівської ОДА від 17.06.2021 «Про встановлення лімітів використання 

лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових 

користувань на 2021 рік». Відповідно до нього, та з метою упорядкування заготівлі лісових ресурсів 

місцевого значення, у 2021 році видаються лісові квитки на заготівлю другорядних лісових 

матеріалів, згідно з якими проводиться  заготівля березового соку, ягід, грибів, що дає змогу 

раціонально використовувати ресурси та додатково наповнювати місцеві бюджети за рахунок рентної 
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плати.  

Завдання 6. Раціональне та ефективне  використання земельних ресурсів 
13. Проведення робіт з оновлення 

нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів. 

Нормативно-грошову оцінку оновлено по 62 населених пунктів області.  Розробляєтья технічна 

документація  з нормативної грошової оцінки  по 78 населених  пунктах. До державного земельного 

кадастру  внесені відомості про нормативну грошову оцінку по 22 населених пунктах.  

Завдання 7. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
14. Запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій. 

Розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 13 січня 2021 року №4, 

визначені завдання з організації цивільного захисту області на 2021 рік. 

5 лютого 2021 року відбувся збір керівного складу цивільного захисту області з підведення підсумків 

роботи у 2020 році та визначення завдань на 2021 рік. 
 

Підготовка органів управління і сил цивільного захисту Чернігівської області до дій за призначенням 

здійснюється під час навчань та тренувань, а саме: 

- 25 лютого проведено штабне тренування з органами управління і силами ланок функціональних та 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області щодо 

виконання завдань під час пропуску льодоходу та весняної повені; 

- 14 квітня проведено показове спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту на базі ДП 

«Остерське лісове господарство» та ДП «Остерський військовий лісгосп» щодо запобігання 

виникненню та гасіння пожеж у лісових масивах; 

- 22 квітня проведено штабне тренування з органами управління та силами цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області щодо 

виконання завдань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті; 

- 10 червня проведено штабне тренування з переведення територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Чернігівської області з режиму функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період; 

- 17 червня проведено спільне штабне тренування з органами управління та силами ланок 

територіальної та функціональних підсистем  єдиної державної системи цивільного захисту 

Чернігівської області на базі Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства 

резерву України щодо виконання завдань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

об’єктах паливно-енергетичного комплексу. 

Крім того, під час проведення навчальних зборів з окремою бригадою територіальної оборони у 

період з 12 по 26 травня відпрацьовані питання участі підрозділів територіальної оборони у ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з бойовими діями (пожежі в адміністративних будівлях, 

руйнування будівель, евакуація персоналу та інш.). 

Протягом березня-травня проводився моніторинг повеневої обстановки  в області. 



43 

№ 

п/п 

Зміст заходів Стан виконня заходів 

Протягом лютого-березня 2021 року були розглянуті всі надзвичайні ситуації і події, які сталися у 

весняно-літній пожежонебезпечний період 2020 року, та дії органів влади під час гасіння пожеж у 

природних екосистемах області. На основі аналізу був розроблений і 18 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 2021 року.  

Проводиться моніторинг пожежної обстановки в природних екосистемах області. 

В області проводиться комплекс протиепідемічних та карантинних заходів із запобігання поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19.  

Здійснюються організаційні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах області.  

Протягом січня-червня підготовлено і проведено 18 засідань обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких було розглянуто 25 питань.  

15. Створення регіонального, місцевих і 

об’єктових резервів матеріально-

технічних ресурсів для ліквідації 

надзвичайних ситуацій і їх наслідків. 

У 2021 році передбачається створити запаси матеріально-технічних резервів на суму 1,2 млн грн, з них 

матеріальних резервів регіонального рівня –  на суму 300,0 тис. грн, місцевого рівня – на суму 907,0 

тис. грн. Протягом І півріччя 2021 року здійснювались заходи щодо створення запасів матеріальних 

цінностей для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.  
За рахунок коштів Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту в області на 2021-2025 

роки поповнення регіонального матеріального резерву не проводилось через нестачу фінансового 

ресурсу. Закупівлю матеріальних цінностей до регіонального матеріального резерву планується 

провести у ІІІ-ІV кварталах 2021 року.  

16. Підтримання в постійній готовності 

обласної системи оповіщення. 

Для доведення до населення інформації про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, 

постійного інформування про наявну обстановку та своєчасного оповіщення керівного складу органів 

цивільного захисту і членів постійних комісій з питань ТЕБ та НС в області функціонує регіональна 

автоматизована система централізованого оповіщення "Сигнал-ВО". Забезпечено цілодобову її готов-

ність.  

Для підтримання постійної готовності системи оповіщення регулярно проводились: щоденні, 

щомісячні, комплексні, вибіркові та позапланові перевірки технічного стану засобів оповіщення і 

зв’язку цвільного захисту міст та районів області.  Протягом 1 півріччя 2021 року проведено 182 

щоденні, 6 щомісячних, 17 вибіркових та 3 позапланові технічні перевірки системи оповіщення, 

отримано 1 контрольний сигнал Державної служби України з надзвичайних ситуацій по системі 

"Габардин" та доведено його до керівного складу міст і районів області, отримано 12 учбово-

тренувальних сигналів по системі "Габардин", передані 2 контрольні сигнали обласної державної 

адміністрації, передано в райони і міста 38 штормових  попереджень.  

Щомісячно проводиться комплексна технічна перевірка апаратури системи оповіщення населення та 
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керівного складу, у тому числі здійснювалась передача учбового повідомлення про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій, а саме: 

- для населення міста Чернігова по проводовому радіо;  

- для населення області по УР-1 за допомогою FM-передавачів в містах Чернігові, Бахмачі, Прилуках, 

Новгород-Сіверському, смт Сосниця та смт Холми; 

- для населення м. Чернігова і прилеглих до міста населених пунктів за допомогою радіостанції 

«Наше Радіо» на частоті 104,3 МГц. 

Крім того, 26 травня проводилась перевірка територіальної автоматизованої системи 

централізованого оповіщення цивільного захисту з практичним централізованим (автономним) 

запуском сигнально-гучномовних пристроїв (сирен) з доведенням до населення навчальної інформації 

у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації в м. Чернігові, районних центрах, 

територіальних громадах області. 

Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення проводилось своєчасно.  

На сьогодні спостерігається позитивна тенденція в розвитку питання оповіщення населення за 

рахунок використання можливостей телебачення та Інтернет-ресурсів. Укладені договори з філією 

ПАТ «Національна суспільна телекомпанія України» «регіональна дирекція UA:Чернігів», місцевим 

телеканалом «Новий Чернігів» і місцевим кабельним телеканалом «Дитинець» на розміщення в 

телерадіоефірі інформації про виникнення або загрозу надзвичайних ситуацій. Актуальна інформація 

з питань цивільного захисту постійно висвітлювалась в електронних засобах масової інформації на 

веб-сайті Департаменту з питаноь цивільного захисту та оборонної роботи  та Чернігівської ОДА.  

17. Утримання в постійній готовності до 

використання за призначенням  

захисних споруд. 

За останні роки накопичення фонду захисних споруд не проводилося, погіршується технічний стан 

наявних засобів колективного захисту, знижується їх готовність до прийому осіб, що укриваються.  

Фонд захисних споруд цивільного захисту області налічує 592 об'єкти, серед яких 150 сховищ та 442 

протирадіаційні укриття. 

Протягом 1 півріччя 2021 року проведено огляд 216 захисних споруд цивільного захисту (36,5% від 

загальної чисельності).  

Станом на 1.07.2021 проведено технічну інвентаризацію 512 захисних споруд цивільного захисту 

(86,5 % від загальної кількості споруд).  

3. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки 

3.1. Реалізація регіонального інвестиційного потенціалу, нарощення обсягів інвестиційних надходжень 

Завдання 1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища та позитивного іміджу області 
1. Проведення та участь в різноманітних 

публічних заходах інвестиційного 

13 січня відбулася зустріч керівництва облдержадміністрації з директором проєкту 

SURGe/директором Alinea International в Україні Танією Санфорд Амар. Підписано Меморандум про 
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характеру (форуми, конференції, круглі 

столи, зустрічі з інвесторами тощо). 

співпрацю в рамках реалізації проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). 

29 січня проведено спільний офлайн-захід з керівництвом Програми USAID DOBRE в рамках якого 

підписано меморандум про співпрацю між Чернігівською обласною державною адміністрацією і 

організацією «Global Communities» та оголошено 10 громад із Чернігівської області, які були відібрані 

для участі в Програмі USAID DOBRE.  

18 червня 2021 року проведено зустріч керівництва області з представниками Програми міжнародної 

технічної допомоги «Технічна допомога на підтримку впровадження операції «Основний кредит для 

аграрної галузі - Україна» UAFATA, що впроваджується за підтримки Європейського інвестиційного 

банку в рамках підписаної Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. 

2. Актуалізація та наповнення 

інтерактивної інвестиційної карти 

Чернігівської області. Постійна 

актуалізація наявних інтернет-ресурсів 

для формування позитивного іміджу 

області та просування її економічного 

потенціалу. 

Продовжувалась актуалізація двомовної (українська, англійська) Інтерактивної інвестиційної карти 

області, яка є джерелом корисної інформації для потенційного інвестора щодо наявних в регіоні 

об’єктів для інвестування (вільні земельні ділянки, незадіяні приміщення, об’єкти незавершеного 

будівництва, родовища корисних копалин  та інвестиційні пропозиції). Зокрема, на карті розміщено 

150 об’єктів інвестування типу «Brownfield» та близько 60 типу «Greenfield». Карта знаходиться  за 

посиланням: http://economy.cg.gov.ua/maps_ua/map.php). Також зазначена інформація розміщена на 

Геопорталі містобудівного кадастру області в розділі «Економіка та інвестиції»: 

(http://mbk.cg.gov.ua/ua/map/economy_investment#map=7//50.94631494645958//31.431884765625004&&l

ayer=9635585433681688-1,100//2156028050075026833-1,100//1635577588204178460-1,100). 

Крім того, для відображення актуальної інформації про інвестиційний потенціал у розрізі сфер 

діяльності та адміністративно-територіальних одиниць використовується Економічний Портал 

Чернігівської області (http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/), сайти Департаменту економічного розвитку 

(http://economy.cg.gov.ua/) та обласної державної адміністрації (http://cg.gov.ua/index.php?tp=main), 

сторінка у Facebook «Чернігівщина інвестиційна». Для популяризації наявного інвестиційного 

потенціалу області,  формування іміджу регіону як успішного і надійного економічного партнера та 

території привабливої для інвестування і започаткування бізнесу розроблений англомовний 

інвестиційний паспорт області «Invest in Chernihiv region» 

(https://drive.google.com/file/d/1P6PGRAXNtB9GvidlEkdLpX6-VKx4GgUm/view). 

 

 

3. Сприяння формуванню елементів 

інвестиційної інфраструктури 

(індустріальних, наукових, 

технологічних парків, кластерів тощо). 

Здійснюються заходи щодо створення та реєстрації індустріального парку «Менський» у м. Мена на 

земельній ділянці орієнтовною площею 68,5 га: розроблено Концепцію, яку попередньо опрацьовано 

з Мінекономіки України, триває процедура зміни цільового призначення земельної ділянки, після 

чого буде підготовлений та поданий необхідний пакет документів для включення парку до Реєстру 

індустріальних парків. 

 

http://mbk.cg.gov.ua/ua/map/economy_investment#map=7//50.94631494645958//31.431884765625004&&layer=9635585433681688-1,100//2156028050075026833-1,100//1635577588204178460-1,100
http://mbk.cg.gov.ua/ua/map/economy_investment#map=7//50.94631494645958//31.431884765625004&&layer=9635585433681688-1,100//2156028050075026833-1,100//1635577588204178460-1,100
https://drive.google.com/file/d/1P6PGRAXNtB9GvidlEkdLpX6-VKx4GgUm/view
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Завдання 2. Формування ефективної системи  залучення, супроводу та кваліфікованого консультаційно-методичного 

забезпечення діяльності інвестора в області 
4. Організація проактивної діяльності із 

залучення нових вітчизняних та 

іноземних інвестицій, поглиблення 

діючих зв’язків з інвесторами, 

виявлення проблемних питань, що 

виникають під час впровадження 

інвестиційних проєктів, відпрацювання 

шляхів їх вирішення. 

Здійснюється щомісячний моніторинг та супровід інвестпроєктів. За підсумками І півріччя 2021 року 

завершено реалізацію 16 інвестиційних проєктів, з них у сільському господарстві – 6; у промисловому 

комплексі – 6, в альтернативній енергетиці – 2, та по 1-му проєкту в туризмі та транспорті, 

складському господарстві.  

Розроблено англомовну версію інвестиційного паспорту Чернігівської області «Invest in Chernihiv 

region».  

Надано ДУ «Юкрейнінвест» перелік інвестиційних проєктів, які можуть бути включені в оновлену 

версію UkraineInvest Guide для його подальшого активного розповсюдження серед потенційних 

інвесторів. 

5. Налагодження роботи щодо активізації 

процесу впровадження інструментів та 

механізмів державно-приватного 

партнерства в реалізації інвестиційних 

проєктів. 

З метою активізації застосування в області механізму державно-приватного партнерства 21 квітня п.р. 

відбулось урочисте підписання Меморандуму про співробітництво між Державною організацією 

«Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства» і Чернігівською 

облдержадміністрацією та проведено воркшоп «Державно-приватне партнерство: поняття, переваги, 

особливості застосування» для представників органів місцевого самоврядування, балансоутримувачів 

комунального майна та інших потенційних партнерів. 

Сформовано перелік пріоритетних проєктів, які можуть реалізовуватися на умовах державно-

приватного партнерства, направлено ДО «Агенція з питань підтримки державно-приватного 

партнерства» для проведення подальшого скринінгу та визначення доцільності підготовки пропозицій 

здійснення державно-приватного партнерства (концептуальних записок, ТЕО), конкурсної 

документації. 

6. Проведення та участь у навчальних 

семінарах та тренінгах з актуальних 

питань інвестиційного розвитку, 

залучення міжнародної технічної 

допомоги, написання грантових заявок, 

проєктного менеджменту, державно-

приватного партнерства тощо.  

18 червня проведено презентацію Проєкту «Технічна допомога на підтримку впровадження операції 

«Основний кредит для аграрної галузі - Україна» для  фермерських господарств, представників 

органів місцевого самоврядування. 

КЗ «Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій» 

проводилися навчальні семінари та тренінги: Реалізація державної політики підтримки 

підприємництва (23.03); Підготовка проєктних заявок на окремі конкурси проєктів (25-26.05); 

навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації (англійська мова), 05-16.04. 7. Навчання і професійна підготовка 

співробітників структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдерж-

адміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад, ОТГ, відповідальних за 

формування та реалізацію інвестиційної 
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політики (професійна комунікація з 

інвесторами, ведення ділових 

переговорів, написання та супровід 

інвестиційних проєктів, ознайомлення зі 

світовим досвідом у сфері інвестиційної 

політики, вивчення іноземних мов 

тощо).  

Завдання 3. Активізація процесу залучення  позабюджетних коштів в розвиток області (збільшення кількості донорів та 

програм МТД, грантів тощо) 

8. Інформування органів місцевого 

самоврядування, громадськості про 

відкриті для участі програми 

міжнародної технічної допомоги, 

грантові проєкти, програми пільгового 

кредитування міжнародних фінансових 

організацій. 

Щомісячне оновлення та наповнення 

Грантового дайджесту «Будь у курсі 

подій - дій» актуальною інформацією. 

В області розроблений та щомісячно оновлювався Грантовий дайджест «Будь у курсі подій – дій», 

який містить інформацію щодо відкритих для участі грантових конкурсів, проєктів міжнародної 

технічної допомоги та програм пільгового кредитування міжнародних фінансових організацій. Також 

щоденно оновлювався Телеграм-канал «Grants_ODA», на якому висвітлюються актуальні для участі 

кредитні, грантові програми та конкурси і програми міжнародної технічної допомоги. 

9. Проведення аналізу стану впровадження 

та результатів діючих програм 

міжнародної технічної допомоги в 

області. 

Опрацювання позитивних результатів 

співробітництва з МФО, перемог в 

грантових конкурсах, участі в 

різноманітних донорських програмах 

органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій та ініціативних 

громадян області. 

Проводився аналіз стану реалізації програм міжнародної технічної допомоги, грантових проєктів та 

програм пільгового кредитування міжнародних фінансових організацій на території області.  

У січні-червні 2021 року потенційними реципієнтами від області було подано 146 заявок для участі у 

кредитних, грантових програмах та програмах міжнародної технічної допомоги. 59 проєктів вже 

отримали міжнародно-технічну, кредитну або грантову допомогу. 

Збільшилася кількість проєктів, в яких облдержадміністрація виступає бенефіціаром. Область стала 

одним з пілотних регіонів для участі в ініціативі «Сприяння реалізації регіональних інвестиційних 

проєктів в Україні» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGе), що фінансується 

урядом Канади .  

Продовжується реалізація Проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку як адміністратора 

Фонду Е5Р та Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) як виконавчої агенції Фонду Е5Р 

«Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери (освітні навчальні заклади) та системи 

зовнішнього освітлення м. Прилуки». 

Триває співпраця з Програмою  USAID  «Децентралізація  приносить  кращі  результати  та  

ефективність»  (DOBRE) для 10 громад-переможців області (Корюківська, Менська, Ніжинська, Н.-

Сіверська, Сновська міські громади, Коропська, Лосинівська, Любецька, Сосницька селищні та 
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Тупичівська сільська громада). 

У червні 2021 року Чернігівщина долучилася до проєкту «Програми ЄС Міцні регіони - Спеціальна  

програма підтримки України», яка реалізується Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ)» та Представництвом Європейського Союзу в Україні. Мета - підвищення 

загальної стійкості України, в тому числі до гібридних загроз і дестабілізації, протидії наслідкам 

пандемії Covid-19, а також збільшення її потенціалу з розбудови миру. 

3.2. Активізація зовнішньоекономічної діяльності 

Завдання 1. Промоція  експортного потенціалу регіону та розширення ринків збуту 

1. Сприяння участі підприємств і 

організацій області в іміджевих заходах, 

в т.ч. в онлайн форматі (виставках, 

ярмарках тощо), які проходять як в 

Україні, так і за кордоном. 

У І півріччі п.р. до підприємств області доводилась інформація про проведення іміджевих,  зокрема 

виставкових, заходів, які проходили у понад 40 країнах.  

Підприємства області залучались до участі у B2B онлайн-зустрічах з хорватськими компаніями, 

організованими за сприяння Хорватської економічної палати та Посольства України в Республіці 

Хорватія у рамках віртуального проєкту «Go Global – Go Virtual». 

Міністерству економіки України надано перелік регіональних експортерів, які  виявили 

зацікавленість взяти участь у китайському проєкті «Український національний павільйон». 

2. Проведення публічних заходів, 

організація інформаційно-освітніх 

кампаній  для менеджменту, 

представників компаній-експортерів (у 

т.ч. і в онлайн форматі) за участю 

міжнародних експертів, іноземних ТПП, 

Офісу з просування експорту України, 

закордонних ділових кіл тощо. 

24.05.2021 відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Хорватія в Україні з 

керівниками малих підприємств Чернігівщини, під час якої учасники обговорили ґендерні фактори 

ведення бізнесу в області та можливості бізнес-партнерства між Україною та Хорватією. У рамках 

зустрічі презентовано продукцію компанії «Атілос», меблевого підприємства «Верес», Чернігівського 

хлібокомбінату, фабрики «Елегант» та інших малих підприємств з виробництва стильного одягу, 

товари яких поставляються на експорт.  

28.05.2021 відбулася зустріч турецької делегації на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Турецької Республіки в Україні з представниками малого та середнього бізнесу та освітян області. 

Учасники зустрічі обговорили можливості для розвитку співробітництва між Туреччиною та 

Україною на регіональному рівні. Гостям презентовано продукцію Чернігівського колективного 

підприємства «Пожтехніка», ТОВ «Добродія Фудз», ТОВ «ПЕТ Технолоджис». 

3. Інформаційна  підтримка суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 
області щодо актуальних питань 
експортної діяльності, в т.ч. через 
використання вебресурсів (вебсайту, 
фейсбук сторінки, e-mail, експортних 
дайджестів тощо). 

Міністерству економіки України надано перелік регіональних експортерів плодовоовочевого сектору, 

з виробництва алкоголю, органічної продукції, їстівних горіхів з відповідними презентаційними 

матеріалами, які зацікавлені у налагодженні співробітництва з британськими партнерами та 

просуванні своїх товарів до мереж супермаркетів Великобританії.  

Посольству України в Республіці Хорватія надіслано презентаційні матеріали про інвестиційний 

потенціал Чернігівської області, які представлені хорватській аудиторії та діловим колам у рамках 

іміджевого проєкту «Україна. Єдність у різноманітті». 

З метою сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності області проводилась робота щодо збору, 
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оброблення та надання актуальної інформації регіональним експортерам про виставково-ярмаркові 

заходи, які відбуваються за кордоном, а також комерційні пропозиції іноземних ділових кіл.  

Додатково зазначені матеріали висвітлювалась на Економічному Порталі Чернігівської області 

(http://www.chernihiv-oblast.gov.ua) та його сторінці на facebook. 

4. Підтримка експортерів області через 
здійснення часткового відшкодування 
підприємствам області вартості витрат, 
пов’язаних з проведенням робіт з оцінки 
відповідності виробленої ними 
продукції вимогам Директив Євросоюзу 
та технічним вимогам європейських 

країн. 

Внесено зміни до Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області 

на 2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна», зокрема часткове відшкодування 

підприємствам області вартості витрат, пов’язаних з проведенням робіт з оцінки відповідності 

виробленої ними продукції вимогам Директив Євросоюзу та технічним вимогам європейських країн, 

замінено на часткове відшкодування підприємствам області вартості витрат з сертифікації продукції 

або систем управління.  

Наразі створюється робоча група та розробляються необхідні документи для забезпечення роботи з 

надання зазначеного часткового відшкодування. 

Завдання 2. Розвиток і поглиблення взаємовигідних міжнародних зв'язків області з країнами світу 

4. Організація та проведення офіційних 

зустрічей за участю дипломатичних 

представництв, іноземних офіційних 

делегацій, представників міжнародних 

організацій, а також  участь офіційних 

делегацій області у міжнародних 

заходах з питань розвитку 

міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва. 

Забезпечено організацію зустрічей керівництва облдержадміністрації з іноземними делегаціями. 

Зокрема: 

- 10 березня 2021 року заступник голови облдержадміністрації взяв участь у відеоконференції з 

питань розвитку українсько-латвійського співробітництва, організованій Посольством України в 

Латвійській Республіці з метою поглиблення міжрегіонального співробітництва, зокрема між 

містами-побратимами України та Латвії. 

- 24 травня 2021 року голова облдержадміністрації зустрілась з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Республіки Хорватія в Україні. Сторони обговорили перспективи і шляхи розширення 

економічного, культурного та міжрегіонального співробітництва. Презентовано економічний та 

інвестиційний потенціал області. 

- 28 травня 2021 року голова облдержадміністрації зустрілась з делегацією Посольства  Турецької 

Республіки в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом. Сторони  обговорили питання 

розвитку економічної, культурної та можливості для налагодження міжрегіональної співпраці. 

Гостям було презентовано економічний та інвестиційний потенціал області, напрямки для 

співробітництва та можливості для реалізації спільних проєктів, зокрема з державно-приватного 

партнерства. 

5. Розширення договірної бази з регіонами 

іноземних країн та реалізація діючих 

угод і планів заходів  про 

співробітництво Чернігівської області з 

іноземними партнерами. 

19 березня 2021 року голова облдержадміністрації та голова Тренчинського самоврядного краю 

Словацької Республіки підписали Угоду про співробітництво між Чернігівською 

облдержадміністрацією та Тренчинським самоврядним краєм Словацької Республіки під час онлайн-

зустрічі за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Словацької Республіки в Україні та 

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Словацькій Республіці. 

З метою розширення кола регіональних партнерів та подальшого укладання угод про співпрацю 

http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/
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надіслано листи Посольствам Турецької Республіки, Єгипту, Литви, Латвії, Естонії, Грузії в Україні з 

запитом щодо пошуку регіону-партнера серед відповідних країн. Також надіслано лист 

Малопольському воєводству з пропозицією укласти угоду про співробітництво. 

3.3. Розвиток високотехнологічного промислового виробництва. Підтримка місцевих товаровиробників 

Завдання 1. Досягнення сталого промислового розвитку за рахунок використання власного потенціалу 

1. Комунікація з підприємствами, 

спрямованими на поглиблене вивчення 

ситуації на проблемних підприємствах 

та надання практичної допомоги у 

вирішенні конкретних господарських 

питань. 

З метою оперативного реагування та надання в межах повноважень допомоги у вирішенні 

проблемних питань суб’єктів господарювання, облдержадміністрацією ретельно відслідковується 

ситуація на ключових підприємствах області. 

5 лютого 2021 року  проведено робочу зустріч керівництва облдержадміністрації з в.о. директора ДП 

«Чернігівторф», на якій обговорювались питання поточного стану справ на підприємстві та бачення 

керівництва щодо виводу його з кризового стану. 

18 лютого 2021 року проведено нараду щодо передачі об’єктів житлово-комунальної та соціальної 

інфраструктури ДП «Чернігівторф» до комунальної власності територіальних громад, за участю 

керівництва облдержадміністрації, представників Фонду державного майна України, ДП 

«Чернігівторф» та Гончарівського селищного голови. 

13 травня 2021 року за участю керівництва облдержадміністрації, представників Фонду державного 

майна України, керівництва ДП «Чернігівторф» відбулася робоча нарада, за результатами якої було 

визначено першочергові кроки виведення ДП «Чернігівторф» із кризового стану, в тому числі 

передача в комунальну власність територіальних громад об’єктів житлово-комунальної 

інфраструктури торфопідприємств. За результатами наради підготовлено лист Прем’єр-міністру 

України игалю щодо ситуації на ДП «Чернігівторф» і з проханням доручити Фонду державного майна 

України забезпечити підтримку підприємству у реалізації Програми розвитку та технічної 

модернізації  

ДП «Чернігівторф» на 2021-2023 роки, яка дозволить оздоровити фінансовий стан підприємства та 

погасити заборгованість із заробітної плати. 

09 червня 2021 року було проведено нараду щодо передачі об’єктів житлово-комунальної та 

соціальної інфраструктури ДП «Чернігівторф» до комунальної власності територіальних громад. 

9 березня 2021 року проведено робочу зустріч щодо забезпечення підприємств машинобудівної галузі 

області кваліфікованими кадрами. 

10 червня 2021 року проведено засідання за «круглим столом» щодо забезпечення кадрами 

робітничих професій підприємств легкої промисловості області. За результатами проведених заходів 

визначено основний вектор розвитку співпраці – удосконалення професійної підготовки кадрового 

потенціалу закладами освіти області відповідно до потреб ринку праці за участю потенційних 

роботодавців регіону та організаційні заходи щодо створення індустріального кластеру як одного із 
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механізмів вирішення проблем кадрового забезпечення промислового сектору.  

2. Сприяння підвищенню питомої ваги 

виробництв з поглибленої переробки та 

кінцевого споживання у промисловому 

комплексі регіону. 

З метою соціально-економічного розвитку області, забезпечення соціального захисту та зайнятості 

населення, підвищення рівня заробітної плати, зважаючи на необхідність зміцнення соціального 

партнерства та координації спільних дій щодо подолання викликів стабільному економічному 

розвитку регіону підписано Меморандуми про співпрацю та узгоджені дії: 5 лютого 2021 року між 

Чернігівською обласною державною адміністрацією, Федерацією роботодавців України та ТОВ 

«Промислова  компанія «Пожмашина», 02 березня 2021 року між Чернігівською обласною державною 

адміністрацією, Асоціацією українських підприємств целюлозно-паперової галузі «УкрПапір» та 

ПрАТ «Слов’янські шпалери - КФТП», 19 травня 2021 року між Чернігівською обласною державною 

адміністрацією, Чернігівським обласним об'єднанням організацій роботодавців та ТОВ 

«Чернігівський автозавод», ТОВ «Чернігівський ковальський завод», ТОВ «Український кардан», 10 

червня 2021 року між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Громадською спілкою 

«Кластер легкої промисловості Чернігівської області», відокремленим підрозділом «ТК-Стиль» 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Текстиль-Контакт»  

З метою активізації виробничих процесів та зростання обсягів виробництва у машинобудівній галузі 

області облдержадміністрація звернулась до Надзвичайного і Повноваженого Посла України в 

Республіці Польща з прохання посприяти у розповсюдженні презентаційних матеріалів ТОВ 

«Український кардан» та ТОВ «Чернігівський ковальський завод» серед польських компаній для 

налагодження конструктивної та взаємовигідної співпраці з українськими підприємствами. 

Проводиться робота щодо залучення місцевих підприємств до виробництва продукції оборонного 

призначення, кооперації між підприємствами, вирішення завдань імпортозаміщення із залученням ДК 

«Укроборонпром», Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння 

та військової техніки, профільних асоціацій. 

Успішні напрацювання в питанні імпортозаміщення та виробництва продукції військового та 

подвійного призначення мають ДП «НВК «Прогрес», ПрАТ «ЧеЗаРа», ТОВ «Датчикове підприємство 

«Завод Рапід», ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Група компаній «МАГР», ТОВ «Український 

кардан», ТОВ «НВП «Метекол», ТОВ «Сівертекс» та інші. 

3. Актуалізація Каталогу-довідника 

«Промислові підприємства області», 

розміщеного на офіційному вебсайті 

Чернігівської облдержадміністрації. 

Для подальшого розширення міжрегіональної кооперації із залученням промислових підприємств 

області оновлюється каталог-довідник «Промислові підприємства Чернігівщини» з інформацією щодо 

виробничих можливостей, які потенційно можуть зацікавити підприємства, що спеціалізуються у т.ч. 

на виробництві продукції військового призначення (інформацію розміщено на веб-сайті обласної 

державної адміністрації в рубриці «Економіка регіону» в розділі «Промисловість»). 

4. Сприяння створенню шкіл-майстерності 

на підприємствах 

На фабриці ВП «ТК-Стиль» ТОВ «Текстиль-Контакт» працює «Чернігівська школа трудової 

майстерності», яка запровадила систему організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення 

фахового рівня кадрів, здатних працювати за якісно нових умов. 
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Сучасний підхід до професійного навчання запроваджено на ТОВ «Сівертекс». 

Також між ТОВ «ПК «Пожмашина» та Національним університетом «Чернігівська політехніка» 

досягнуто домовленостей щодо запровадження в освітній процес університету з 01.09.2021 дуальної 

форми навчання за освітніми програмами «Галузеве машинобудування», «Технології 

машинобудування», «Технології та устаткування зварювання». 

5. Сприяння кластеризації перспективних 

галузей промиловості.  

07 червня 2021 року на базі НУ «Чернігівська політехніка» проведено установчі збори потенційних 

членів ГО «Індустріальний кластер Чернігівської області». Одним із основних завдань 

індустріального кластеру є сприяння розвитку машинобудівних підприємств, що потребують 

модернізації, впровадження інноваційних технологій та кваліфікованих кадрів. 

Завдання 2. Сприяння розвитку ділової активності місцевих товаровиробників та просуванню їх продукції на 

внутрішньому і зовнішніх ринках 
6. Здійснення часткового відшкодування 

витрат підприємств області на участь у 

виставково-ярмаркових заходах на 

національному та міжнародному рівнях. 

Удосконалено Порядок часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у 

виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях, визначений додатком 6 до 

Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки 

«Чернігівщина конкурентоспроможна», затвердженої рішенням другої (позачергової) сесії 

Чернігівської обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021 № 5-2/VIIІ (із змінами). 

Оновлено склад комісії з питань часткового відшкодування витрат підприємств на участь у 

виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях (затверджений 

розпорядженням голови обласної адміністрації від 14.06.2021 № 735 - додаток 5). 

Керівники підприємств-виробників (у т.ч. тих, що здійснюють експортну діяльність), 

райдержадміністрації, територіальні громади поінформовані про чинні механізми фінансової 

підтримки (листами від 19.05.2021 №03.02-10/1677, від 19.05.2021 № 03.02-09/1678), зазначена 

інформація також розміщена на офіційних вебсайтах: облдержадміністрації (в тематичній рубриці 

«Чернігівщина, купуй рідне»), Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації (в 

рубриках «Новини» і «Анонси»). 

Часткове відшкодування здійснюється у національній валюті України у розмірі 30% від фактичних 

витрат, але в обсягах не більше 50,0 тис. грн у разі очної участі підприємства у виставково-

ярмаркових заходах і 5,0 тис грн у разі заочної участі. На реалізацію цього заходу у 2021 році 

передбачено 200 тис. грн. Протягом І півріччя 2021 року за одержанням часткового відшкодування 

підприємства області не звертались. 

7. Надання інформаційно-консультаційної 

допомоги місцевим товаровиробникам, 

зокрема, з питань маркетингової 

діяльності, безпечності харчових 

продуктів, впровадження на 

У рамках започаткування комунікативного майданчика між місцевими товаровиробниками  та 

суб'єктами мережевої роздрібної торгівлі, які здійснюють діяльність на території області, проведено 

зустріч керівництва облдержадміністрації з представником ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» і місцевими 

виробниками з питань розширення кола та покращення їхньої співпраці, що відбулась під 

керівництвом голови облдержадміністрцаії, з метою налагодження конструктивної взаємовигідної 
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підприємствах області сучасних 

міжнародних систем управління тощо. 

співпраці між учасниками ланцюжка «виробництво-роздрібна торгівля», збільшення присутності і 

обсягів реалізації продукції місцевого виробництва в об’єктах роздрібних торговельних мереж 

(30.06.2021). 

Проведено вебінар на тему «Підтримка місцевих товаровиробників» для об’єднань підприємців, 

бізнес-асоціацій, підприємств, сільських, селищних, міських голів, представників районних 

державних адміністрацій області, громадських організацій (26.05.2021), на якому, крім інших, було 

висвітлено питання щодо діючих механізмів підтримки місцевих товаровиробників. 

Питання про основні інструменти підтримки бізнесу на регіональному рівні розглянуто у рамках 

проведення наради з керівниками громад Ніжинського, Н.-Сіверського, Корюківського, Прилуцького 

та Чернігівського районів, що відбулась під керівництвом голови облдержадміністрації за участю 

місцевих товаровиробників (09.06).    

Завдання 3. Підвищення рівня поінформованості про продукцію місцевих товаровиробників та формування їх позитивного 

іміджу 
8. Реалізація ініціативи «Чернігівщина, 

купуй рідне». 

Продовжується розпочата у 2019 році реалізація ініціативи «Чернігівщина, купуй рідне». 

Актуалізовано інформацію  у відповідній  рубриці на офіційному вебсайті облдержадміністрації, де 

розміщено знак-логотип «Чернігівщина, купуй рідне» для маркування продукції місцевими 

товаровиробниками та розповсюдження його в об’єктах торгівлі регіону з метою популяризації 

товарів, що виробляються в області. Також тут міститься інформація про товаровиробників 

продовольчих і непродовольчих товарів Чернігівщини, переліки заходів виставково-ярмаркової 

діяльності, інша корисна інформація щодо захисту споживачів, якості та безпечності товарів тощо. 

Організаційну роботу з виготовлення та поширення знаку-логотипу «Чернігівщина, купуй рідне» 

серед зацікавлених суб’єктів господарювання, райдержадміністрацій та територіальних громад  

заплановано на ІІ півріччя 2021 р. 

9. Організація та проведення щорічного 

обласного конкурсу «Кращий товар 

Чернігівщини»-2021. 

Удосконалено Порядок проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий товар Чернігівщини», 

визначений додатком 7 до Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської 

області на 2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна».  

18.05.2021 дано старт щорічному обласному конкурсу «Кращий товар Чернігівщини»-2021, 

оголошення про проведення якого розміщено на офіційних вебсайтах облдержадміністрації (в 

рубриці «Цікаво знати» і в розділі «Чернігівщина, купуй рідне») та Департаменту економічного 

розвитку  облдержадміністрації (в рубриках «Новини» і «Анонси»). Конкурс «Кращий товар 

Чернігівщини»-2021 планується провести у серпні 2021 року. 

10. Створення та розміщення на офіційному 

вебсайті Чернігівської 

облдержадміністрації електронного 

каталогу товарів-переможців конкурсу 

Робота над створенням електронного каталогу товарів-переможців конкурсу «Кращий товар 

Чернігівщини»-2021 запланована на вересень 2021 р. 
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«Кращий товар Чернігівщини»-2021. 

11. Виготовлення та розміщення  в ефірі 

телевізійного каналу відеоматеріалів 

(циклу сюжетів) щодо товарів-

переможців конкурсу «Кращий товар 

Чернігівщини»-2021 та їх виробників. 

Організаційна робота з виготовлення та розміщення  в ефірі телевізійного каналу відеоматеріалів 

(циклу сюжетів) щодо товарів-переможців конкурсу «Кращий товар Чернігівщини»-2021 та їх 

виробників запланована на вересень 2021 р. 

3.4. Науково-технічний та інноваційний розвиток. Технічне регулювання 

Завдання 1. Стимулювання інноваційного та науково-технічного розвитку і використання інтелектуального капіталу  
1. Інформаційна підтримка інноваційної 

діяльності суб’єктів господарювання 

області. Удосконалення інноваційної 

інфраструктури регіону. 

Здійснювались заходи щодо розвитку інноваційної діяльності та її інформаційної підтримки, а саме: 

- проаналізовано та узагальнено щорічні звіти і результати науково-дослідної роботи закладів вищої 

освіти області. Інформацію щодо інноваційної діяльності розміщено на сайті Управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації в рубриці «Освіта Чернігівщини. Вища»; 
- профільними структурними підрозділами закладів вищої освіти проводяться заходи, які сприяють 

підвищенню якості знань, розробці та впровадженню інноваційної продукції. Результати діяльності 

профільних структурних підрозділів з наукових досліджень, розробки та впровадження нових 

технологій та інноваційної продукції відображені у щорічних звітах керівників закладів вищої освіти 

та в матеріалах з наукової діяльності Управління освіти і науки облдержадміністрації, розміщені на 

офіційних сайтах закладів освіти та Управління освіти і науки; 

- у закладах вищої освіти області видається понад 10 фахових наукових журналів, де відображено 

результати інноваційної діяльності науковців;  

- закладами вищої освіти області проведено публічні заходи щодо запровадження інновацій та 

науково-технічних розробок у всіх сферах економіки. Укладено низку угод про співпрацю, зокрема у 

сфері наукової та інноваційної діяльності; 

- участь здобувачів освіти і науковців у всеукраїнських конкурсах кваліфікаційних робіт. Зокрема, 

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Національного університету «Чернігівська 

політехніка» взяла участь та отримала диплом ІІ ступеня у  ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

кваліфікаційних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». 

2. Відпрацювання організаційно-освітніх 

заходів, спрямованих на підвищення 

фахового рівня працівників у сфері 

інновацій. 

На базі закладів вищої освіти області створені наукові підрозділи, які проводять дослідження, 

спрямовані на створення новітніх технологій, нових видів техніки, методів і теорій. 

Науково-дослідними, навчально-науковими центрами та лабораторіями Національного університету 

«Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка продовжено діяльність щодо вивчення питань у сфері 

археології, стародавньої і ранньомодерної історії, історії освіти та педагогічної думки в Україні, 

біологічного і ландшафтного різномуніття Лівобережного Полісся, з розробки засобів навчання, 

проблем формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням і спортом.  
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Науковці Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя працювали за науковими програмами 

підвищення кваліфікації майбутніх викладачів німецької мови, підготовки вчителів англійської мови 

у закладах вищої освіти, археологічними програмами, формування інноваційної культури 

майбутнього вчителя та конкурентоспроможності менеджера освіти. 

Підвищенню фахового рівня працівників у сфері інновацій сприяють в Національному університеті 

«Чернігівська політехніка» такі структури, як: відокремлений структурний підрозділ Бізнес-

інноваційний центр, навчальний науково-виробничий центр аутсорсингу, центр розвитку професійної 

кар’єри, стартап-центр, лабораторії вбудованих спеціалізованих комп’ютерних систем, 

телекомунікацій та комп’ютерного зору, прецизійного зварювання тиском, шліфування та різальних 

інструментів, комп’ютерної і експериментальної механіки, кібербезпеки за проєктом НАТО. Всього в 

університеті  функціонує 38 наукових лабораторій.  

Науково-дослідну діяльність за пріоритетними напрямами реформування та функціонування органів і 

установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, здійснює 

науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби 

України, який діє на базі Академії Державної пенітенціарної служби. 

3. Проведення конкурсу «Chernihiv 

innovation Challenge». 

Відповідно до Комплексної Програми підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 

2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна», з метою стимулювання інноваційної 

діяльності, популяризації та просування на ринок інноваційних розробок у серпні-жовтні п.р. 

планується проведення конкурсу «Chernihiv Innovation Challenge». 

Завдання 2. Розвиток сучасної системи технічного регулювання, створення корпоративного іміджу підприємств 

(організацій), сприяння виходу підприємств області на міжнародні ринки 
4. Підтримка системи добровільної 

сертифікації продукції, послуг.  

Відповідно до ст.24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», створено та 

запроваджено добровільну систему сертифікації (ДСС). Орган з оцінки відповідності ДП "Чернігів-

стандартметрологія" проводить оцінку відповідності продукції вимогам технічних регламентів, згідно 

з сферою акредитації (атестат акредитації НААУ № 1О247 від 14.02.2019 р., дійсний до 13.02.2024 р.). 

Зареєстровано документів в системі оцінки відповідності: сертифікатів перевірки типу – 3; 

сертифікатів відповідності – 24. Видано 3000 сертифікатів відповідності в  добровільній системі 

сертифікації (ДСС), 22 – на промислову продукцію та тютюнові, тютюновмісні вироби, 278 – на 

харчову продукцію.   

5. Проведення робіт із розширення сфер 

акредитації випробувальної лабораторії 

в галузі сертифікації та метрології. 

Роботи із розширення сфери акредитації випробувальної лабораторії в галузі сертифікації та 

метрології у І півріччі 2021 р. не проводились. 

Науково-випробувальною лабораторією харчової продукції та продовольчої сировини були проведені 

випробування 774 зразків продукції.  

6. Сприяння розробленню та 

впровадженню на підприємствах, в 

ДП «Чернігівстандартметрологія» сформована та постійно актуалізувалась добірка матеріалів для 

фахівців підприємств, що розпочинають роботи з розроблення документації та впровадження систем 
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організаціях області систем управління: 

якістю; екологічного керування;   

безпечністю харчових продуктів; 

гігієною та безпекою праці. 

управління. За  І півріччя 2021 року підприємствам області надано інформаційно-методичну допомогу 

з питань в сфері управління: СУЯ – 10, НАССР – 6, СЕУ – 8, ОЗБП – 4.  

7. Забезпечення надання послуг з 

проведення оцінки відповідності 

законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки вимогам 

технічних регламентів, повірки 

зазначених засобів, що перебувають в  

експлуатації. 

ДП «Чернігівстандартметрологія» має Свідоцтва про уповноваження   на право проведення повірки 

засобів вимірювальної техніки по 11 видах вимірювань, які підпадають під 69 категорій повірки 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).  За І півріччя 2021 року повірено 42 

тисячі законодавчо  регульованих ЗВТ.  

3.5. Сталий розвиток агропромислового виробництва 

Завдання 1. Покращення доступу агровиробників та переробників до ринків збуту 
1. Проведення виставок, ярмарків, 

фестивалів, підтримка участі місцевих 

виробників агропромислової продукції у 

державних та міжнародних заходах. 

У лютому 2021 року проведено обласний форум «Органік Інвест». Підприємства харчової галузі 

області не брали участь у міжнародних заходах через відсутність достатнього фінансування. 

2. Надання інформаційно-консультаційної 

допомоги сільгосппідприємствам з 

питань маркетингу сільгосппродукції, 

налагодження їх співпраці з 

торгівельними мережами, перспектив-

ними ринками збуту та переробниками 

агропродукції, оптовими ринками. 

Надавалась інформаційно-консультаційна допомога сільгосппідприємствам та підприємствам 

харчової галузі з питань маркетингу їх продукції. Зокрема, 30 червня п.р. відбулась зустріч з 

регіональним представником мережі АТБ з питань активізації торгівлі продукцією місцевих 

виробників. Досягнуті домовленості із керівництвом ринку «Привокзальний» (РМК «Росток») щодо 

вигідного розміщення та співпраці на пільгових умовах фірмової торгівлі виробників харчової про-

дукції. Договір укладено 1-м підприємством, три – в стадії домовленостей. 

Завдання 2. Підтримка розвитку фермерства та малих сільгоспвиробників 
3. Інформаційно-консультаційна підтрим-

ка фермерських господарств, в т.ч. із 

залученням наукового потенціалу. 

Протягом І півріччя 2021 року було здійснено підготовку та проведення низки заходів, спрямованих 

на ефективний розвиток фермерських господарств. Серед основних: 

- 02.02.2021 у виїзній тематичній консультації «День юридичної допомоги», організованої Державною 

організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» спільно з 

Департаментом розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації, для мешканців 

та підприємців Тупичівської територіальної громади Чернігівського району висвітлено питання 

«Основні напрямки державної підтримки АПК у 2021 році» та «Створення сімейного фермерського 

господарства»; 

- 07.04.2021 проведено онлайн-семінар з питань державної підтримки: застосування норм Порядку 
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використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва 

і хмелярства; 

- 27.04.2021 прийнято участь у телепередачі (прямий ефір) "Сьогодні. Головне", де висвітлювались 

питання державної підтримки та розвитку фермерства; 

- 11.05.2021 проведено онлайн семінар на тему: "Економічна привабливість вирощування квасолі"; 

- 18.05.2021 спільно з Центром професійних бухгалтерів для керівників, бухгалтерів, економістів 

аграрного сектора проведено семінар на тему: «Об’єднана зарплатна звітність, знижена ставка ПДВ 

14%, держпідтримка, ринок землі, паливні штрафи, праця і каса»; 

- 25.05.2021 на базі ПрАТ «Кремінь» у селищі Парафіївка Прилуцького району проведено обласну 

нараду з кормозаготівлі та розвитку молочного скотарства. 

4. Підтримка молодих фермерів та 

сімейних фермерських господарств, 

популяризація використання успішних 

практик розвитку фермерства. 

Проводились заходи та консультування з питань створення та функціонування фермерських та 

сімейних фермерських господарств, а також їх підтримки з державного та обласного бюджетів. За І 

півріччя 2021 року було створено 34 нових фермерських господарств. 

Завдання 3. Розбудова системи сільськогосподарського дорадництва 
5. Підтримка розвитку сільськогосподар-

ських дорадчих служб, що працюють на 

території області. 

З метою підвищення рівня знань та навичок малих та середніх сільгоспвиробників триває процес 

налагодження роботи в області сільськогосподарського дорадництва. Зокрема, в області діють три 

сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до відповідного Реєстру та мають сертифікати на 

право надання дорадчих послуг: 

«Чернігівська сільськогосподарська дорадча служба», «Центр сприяння розвитку громад» та 

«Чернігівська обласна аграрна палата». Також працює Секція науково-інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу області Північного міжрегіонального наукового центру НААН. 

Завдання 4. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 
6. Проведення інформаційно-роз’ясню-

вальної роботи серед членів особистих 

селянських, фермерських господарств та 

фізичних осіб – сільськогосподарських 

товаровиробників про конкуренттні 

переваги провадження їх діяльності у 

складі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. 

16.03.2021 в селах Киріївка та Волинка Сосницької територіальної громади Корюківського району 

проведено семінар з підприємницької діяльності «Сільськогосподарська кооперація – рушійна сила 

розвитку підприємництва у територіальній громаді». 

7. Часткове відшкодування сільськогоспо-

дарським обслуговуючим кооперативам 

вартості придбаної техніки та 

обладнання для виробництва, заготівлі 

У І півріччі 2021 року кошти з обласного бюджету на виконання заходів Комплексної Програми 

підтримки агропромислового комплексу області на 2021-2027 роки за напрямом часткового 

відшкодування сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам вартості придбаної техніки та 

обладнання не виділялись. 
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та переробки сільськогосподарської 

продукції з обласного бюджету. 

Завдання 5. Розвиток органічного землеробства та виробництва екологічно чистих продуктів харчування 
8. Сприяння розвитку органічного 

виробництв через фінансову підтримку 

органічного виробництва в області 

шляхом компенсації витрат на 

підтвердження відповідності виробниц-

тва органічної продукції (сировини). 

Комплексною програмою підтримки агропромислового комплексу області на 2021-2027 роки 

передбачена фінансова підтримка виробників органічної продукції. Відшкодування вартості 

сертифікації передбачається наприкінці року. 

9. Проведення для сільгоспвиробників 

семінарів, навчань з питань виробництва 

екологічно чистих продуктів та 

органічного землеробства. 

У лютому 2021 року проведено обласний форум «Органік Інвест» у змішаному режимі (офлайн і 

онлайн). В заході брали участь 10 виробників органічної продукції, фахівці Міністерства розвитку 

економіки та сільського господарства, ГО «Органічна Україна», ТОВ «Органік Стандарт». 

3.6. Розвиток споживчого ринку 

Завдання 1. Створення сприятливих умов для ефективного розвитку споживчого ринку 
1. Економічне обстеження інфраструктури 

споживчого ринку, зокрема, 

цивілізованих об’єктів торгівлі (у т.ч. 

мережевих). 

 

У зв’язку з ліквідацією та утворенням районних державних адміністрацій здійснення економічного 

обстеження інфраструктури споживчого ринку заплановано на ІІ півріччя 2021 року. 

2. Оцінка здійснення виїзного 

обслуговування мешканців малих та 

віддалених населених пунктів. 

Станом на 01.07.2021 за інформацією, наданою райдержадміністраціями, виїзне торговельне 

обслуговування налагоджено у  Корюківському районі – в 34 населених пунктах,  Ніжинському 

районі – в 87 населених пунктах, у Чернігівському районі – у 74 населених пунктах; не здійснюється, 

відповідно, у 5, 12 та 39. 

За інформацією, наданою 9 із 15 територіальних громад Н.-Сіверського та Прилуцького районів,  

виїзне обслуговування налагоджено у 116 населених пунктах,  не здійснюється – в 17. 

 

3. Аналіз цінової ситуації на споживчому 

ринку області, оприлюднення його 

результатів на офіційних вебсайтах 

облдержадміністрації, Департаменту 

розвитку економіки та сільського 

господарства облдержадміністрації. 

Щомісячно здійснювався моніторинг середніх рівнів цін на основні соціально-значущі товари та 

паливно-мастильні матеріали за даними органів статистики, інформація за результатами моніторингу 

розміщувалась на офіційних вебсайтах Чернігівської облдержадміністрації (в розділі «Галузева 

інформація»/ «Економіка регіону»/ «Моніторинг цін»), Департаменту економічного розвитку 

облдержадміністрації (в розділі «Цінова політика»/ «Інформація щодо цінового регулювання на 

споживчому ринку області»/ «Поточна цінова ситуація»). 
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Завдання 2. Підвищення рівня захисту прав населення на споживання якісних та безпечних для життя і здоров’я товарів і 

послуг 
4. Запобігання надходженню на 

споживчий ринок небезпечної, 

фальсифікованої, контрафактної 

продукції (товарів). 

У рамках здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів Головним 

управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області проведено 96 перевірок (у т. ч. 2 – 

планові) суб’єктів господарювання, порушення виявлені на 47 підприємствах (49,0 % від 

перевірених). Перевірено товарів (робіт, послуг) на загальну суму майже 1,5 млн грн, забраковано 

товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 140,0 тис. грн. За результатами перевірок на 26 осіб 

накладено адмінштрафи, до 16 суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські 

санкції, видано суб’єктам господарювання 26 приписів про припинення порушень прав споживачів. 

Розглянуто 541 звернення споживачів, з них задоволено 354, надано роз’яснень по 187. За 

результатами розгляду звернень споживачам повернуто кошти на загальну суму 152,8 тис грн. 

У сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини проведено 158 позапланових 

перевірок суб’єктів господарювання, за їх результатами видано 35 обов’язкових для виконання 

письмових вимог щодо усунення порушень законодавства, накладено адмінштраф на 235 осіб. 

5. Проведення перевірок відповідності 

характеристик продукції згідно з 

вимогами чинного законодавства 

України про державний ринковий наг-

ляд та вжиття у разі необхідності 

обмежувальних (корегувальних) заходів. 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в області проведено 10 планових перевірок 

характеристик продукції та 4 розпочато і призупинено на час проведення експертизи (випробування) 

перевірок характеристик продукції, також проведено 9 позапланових перевірок. Виявлено порушення 

законодавства у сфері ринкового нагляду у 73 одиниць продукції, її реалізацію призупинено до 

приведення у відповідність. Відносно продукції, щодо якої виявлені порушення, прийнято 217 рішень 

про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів. Винесено 3 постанови про накладення штрафних 

санкцій на загальну суму 136,0 тис. грн. 

Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області проведено 13 

планових та одну позапланову перевірок характеристик продукції. Перевірено 46 медичних виробів, з 

них у 14 виявлено факти невідповідності вимогам Технічних регламентів. Відносно продукції, щодо 

якої виявлені порушення, прийнято 14 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів. 

Суб’єктами господарювання рішення виконані, продукцію приведено у відповідність із 

встановленими вимогами. 

6. Сприяння впровадженню системи 

НАССР (система аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних 

точках) для забезпечення безпечності 

харчової продукції. 

Станом на 01.07.2021 для забезпечення безпечності харчової продукції систему НАССР розроблено 

662 (на 01.07.2020 – 349) операторами ринку. 

7. Інформаційно-методична підтримка 

громадян, суб‘єктів господарювання з 

питань дотримання законодавства про 

На веб сайті Головного управління Держпродспоживслужби в області постійно оновлювалась 

інформація для ознайомлення громадян та суб’єктів господарювання з питань дотримання 

законодавства про захист прав споживачів. В області функціонує консультаційно-інформаційна 
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захист прав споживачів. служба «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів. 

Проведено 3 семінари для представників громадських об’єднань споживачів та суб’єктів 

господарювання, по яких обговорені питання необхідності додержання вимог законодавства у сфері 

захисту прав споживачів; семінар та засідання «за круглим столом» щодо проблемних питань у сфері 

захисту прав споживачів і шляхів їх вирішення. 

Завдання 3.  Реалізація державної цінової політики 
8. Регулювання (встановлення) цін і 

тарифів відповідно до наданих 

повноважень. 

Протягом І півріччя 2021 року набрали чинності 5 розпоряджень голови облдержадміністрації з 

регулювання (встановлення) цін (тарифів), з них 2 є регуляторними актами, 3 – нерегуляторними 

актами. Водночас, визнані такими, що втратили чинність, 9 розпоряджень голови 

облдержадміністрації (6 регуляторних та 3 нерегуляторні акти). 

9. Здійснення аналізу результативності 

регуляторних актів щодо цінового 

(тарифного)  регулювання. 

Здійснено 8 відстежень результативності регуляторних актів з цінових питань, з них базових (перед 

набранням чинності) - 2, повторних - 4 та періодичних – 2.  

За результатами проведення одного повторного та періодичних відстежень результативності 

регуляторних актів маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін та стабілізацію цінової 

ситуації на ринку платних медичних послуг, на паливному ринку (вугілля, торф паливний кусковий), 

у результаті ще одного повторного відстеження зроблено висновок про недоцільність проведення 

подальших його відстежень (у зв’язку з прийняттям розпорядження про втрату його чинності). 

3.7. Стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва 

Завдання 1. Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів малого та середнього підприємництва 
1. Підтримка місцевих підприємницьких 

ініціатив. Популяризація кейсів 

успішних бізнес-практик. 

Створено тематичний розділ «Чернігівщина, купуй рідне» на сайті облдержадміністрації. 

Виготовлено знак-логотип «Чернігівщина, купуй рідне» для поширення та розміщення його в 

об’єктах торгівлі регіону та оприлюднено його на офіційному сайті облдержадміністрації. Проведено 

цикл семінарів, під час яких обговорювались питання щодо підтримки місцевих товаровиробників».  

22.05.2021 року вiдбувся XIX щорiчний обласний ярмарок «Що може жінка» в рамках обласної 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки. Метою заходу було: 

промоція успішного жіночого бiзнесу, реалiзацiя лiдерського потенцiалу жiнок, підвищення ролі та 

статусу жінок в усіх сферах життєдіяльності суспільства на принципах гендерної рівності. 

Виготовлено відеоматеріали циклу телепередач «Власна справа» та розміщено їх в ефірі КП 

«Телерадіоагентство «Новий Чернігів». 

2. Проведення публічного діалогу між 

місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування та 

підприємництвом. 

Запроваджено постійний діалог між владою та бізнес-колами шляхом періодичних зустрічей з 

представниками громадських об’єднань підприємців області на засіданнях обласної координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва та регіональної ради підприємців при облдержадміністрації, 

де обговорюються актуальні проблеми, з якими стикаються підприємці під час здійснення своєї 

господарської діяльності, заходи щодо усунення правових адміністративних, економічних та 



61 

№ 

п/п 

Зміст заходів Стан виконня заходів 

організаційних перешкод для поліпшення підприємницького клімату в регіоні, проєкти регуляторних 

актів. 

Крім того, діє Робоча група для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань 

діяльності фізичних осіб-підприємців, яка утворена при Чернігівській обласній державній 

адміністрації. Напрацьовані пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Податкового кодексу 

України, Законів України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг», «Про банки і банківську діяльність», реалізації державного 

ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції, які  були направлені центральним органам 

влади для ініціювання внесення змін до нормативно-правової бази (лист Офісу Президента України, 

голові Комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку, народним депутатам 

України). 

Облдержадміністрація делегувала представників від підприємницьких кіл області до робочих груп 

ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва при Президентові України за напрямками: 

критерії застосування реєстраторів розрахункових операцій та питання податкової оптимізації; 

цифровізація та розвиток підприємництва;  кадровий облік та соціальний захист; збалансування 

відповідальності ринкового нагляду. 

3. Забезпечення відкритості, прозорості та 

передбачуваності реалізації державної 

регуляторної політики в області, в тому 

числі застосування стандарту набору 

відкритих даних регуляторних органів. 

Вся інформація щодо реалізації регуляторної політики в області, оприлюднюється на офіційному 

вебсайті облдержадміністрації  (http://cg.gov.ua) в  рубриці “Регуляторна діяльність”. У І півріччі п.р. 

постійно оновлювались такі підрубрики: повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних 

актів, безпосередньо проєкти регуляторних актів та звіти про їх відстеження, які спрямовані на оцінку 

стану впровадження регуляторних актів і досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. За 

результатами проведеної роботи усі переглянуті регуляторні акти приводяться у відповідність до 

принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, тобто скасовуються або 

додаються відповідні зміни.  

Також на веб-сайті облдержадміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

розміщено “План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів облдержадміністрації на 2021 

рік” та “Реєстр чинних регуляторних актів обласної державної адміністрації” до яких, в разі 

необхідності, вносяться  доповнення. 

Завдання 2. Розширення доступу бізнесу до фінансово-кредитних ресурсів 
4. Забезпечення фінансування у формі 

фінансового кредиту найбільш 

ефективних інвестиційних проєктів 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, в тому числі 

мікрокредитування. 

В рамках реалізації обласної Програми розвитку малого підприємництва і  середнього 

підприємництва на 2021-2027 роки здійснювалась фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, яка, зокрема,  передбачена у  формі фінансового кредиту найбільш ефективних 

інвестиційних проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва, в тому числі 

мікрокредитування.  

Інвестиційною радою ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» 
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01.06.2021 прийнято рішення про надання фінансово-кредитної підтримки ФОП Скрипець О.С. на 

реалізацію інвестиційного проєкту «Надання послуг деревообробної промисловості за рахунок 

придбання автомобіля DAF FT XF 105 та напівпричіпа WILCOX» (м. Прилуки) на суму 1031,25 тис. 

грн (в т.ч. – 600,0 тис. грн. з обласного бюджету). 

5. Надання інформаційної допомоги щодо 

існуючих інструментів фінансово-

кредитної підтримки проєктів МСП на 

державному та  регіональному рівнях. 

В області здійснює свою діяльність Державна організація «Регіональний фонд підтримки 

підприємництва по Чернігівській області». Основним напрямком діяльності Фонду є надання 

фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проєкти в 

пріоритетних напрямках розвитку підприємництва, визначених обласною Програмою розвитку 

малого підприємництва і  середнього підприємництва на 2021-2027 роки та місцевими програмами. 

Для підвищення обізнаності суб’єктів господарювання щодо умов, форм та пріоритетних напрямків 

надання фінансової підтримки, а також базових критеріїв відбору, яким повинні відповідати 

підприємницькі проєкти, постійно оприлюднюється інформація на офіційних сайтах 

облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. 

6. Надання консультативної підтримки 

підприємцям, їх громадським об‘єд-

нанням щодо залучення міжнародної 

технічної допомоги. 

Центром підтримки підприємництва, інновацій та стартапів на базі Агенції регіонального розвитку 

Чернігівської області за підтримки Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації 

організовано цикл інформаційних онлайн-зустрічей регіональної проєктної МЕРежі, в рамках заходу, 

у співпраці з експертами проєкту SURGe, доносилась інформація про можливості залучення 

грандових коштів на вирішення нагальних проблем через громадські організації, особливості подання 

актуальних заявок, на які можна подаватися найближчим часом.  

Інформація щодо участі у конкурсних відборах на стажування менеджерів за кордоном регулярно 

доводиться до відома керівників підприємств, навчальних закладів, розповсюджується серед 

представників громадських організацій, об’єднань підприємців та розміщується на вебсайтах: 

облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій та “Інвестуйте в Чернігівщину”. 

Підприємці області мають доступ до всіх наявних в Україні інструментів програми ЄС COSME – 

Європейської мережі підприємств EEN та програми обміну досвідом Erasmus for Young Entrepreneurs, 

що реалізуються на базі регіональної торгово-промислової палати (ТПП) разом із Центром підтримки 

підприємництва в рамках програми Європейського банку реконструкції та розвитку. 

Здійснювалась підтримка експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва, а 

також їх виходу на ринок ЄС, зокрема: 

- в рамках програми COSME Європейська мережа підприємств (EEN), за допомогою Чернігівської 

ТПП, наявна можливість для підприємств області розмістити свої бізнес-пропозиції у відкритому 

доступі на сайті EEN та отримати контакти іноземних підприємств; 

- Чернігівська ТПП є партнером програми ERASMUS for Young Entrepreneurs в Україні, яка дає 

можливість підприємцям вчитися у досвідчених підприємців в інших країнах-учасницях програми ЄС 
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COSME. 

Завдання 3. Інформаційно-консультаційна допомога, розвиток інфраструктури підтримки МСП та забезпечення надання 

якісних публічних послуг 
7. Підвищення рівня інформаційного 

забезпечення та фінансової грамотності  

суб’єктів підприємництва; використання 

можливості безкоштовної онлайн-школи 

для підприємців “Дія. Бізнес”. 

В рамках виконання заходів обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 

2021-2027 роки, реалізовувались заходи щодо підтримки молодіжних підприємницьких ініціатив, 

професійної діяльності жінок-підприємниць, залучення до підприємництва жителів сільської 

місцевості, в т.ч. демобілізованих з зони АТО і ВПО з організацією навчальних майстер-класів. 

Протягом січня-червня 2021 року в рамках Програми організовано та проведено наступні заходи: 

-  8 семінарів для підприємців щодо практичних та законодавчих аспектів ведення власної справи; 

сільськогосподарської кооперації; розвитку сільського та зеленого туризму тощо; 

-  2 фінансові тренінги для молоді; 

-  Молодіжну школу бізнесу на тему: «Управління бізнесом: сучасні тренди і моделі»;   

- 10 вебінарів стосовно заходів з підтримки бізнесу на період карантину, правових аспектів 

трудового законодавства, актуальних змін у податковому законодавстві тощо. 

8. Проведення тематичних консультацій і 

практикумів з питань підприємницької 

діяльності зокрема “Днів юридичної 

допомоги”. 

Проведено тематичну консультацію «День юридичної допомоги» ДО «Регіональний фонд підтримки 

підприємництва по Чернігівській області» спільно з Департаментом економічного розвитку облдерж-

адміністрації в  с. Тупичів. 

9. Забезпечення функціонування Центру 

підтримки підприємництва, інновацій та 

стартапів. Організація та проведення 

тренінгів, мітапів, воркшопів, 

інкубаційних, акселераційних програм 

тощо. 

На базі Центру підтримки підприємництва, інновацій та стартапів (BusinesHubChernihivRegion) 

протягом І півріччя п.р. організовано проведення другої десятитижневої Інкубаційної програми 

розвитку підприємницької діяльності. 

Також щотижня проводились інформаційні онлайн-зустрічі регіональної проєктної МЕРежі за 

організації Центру підтримки підприємництва, інновацій та стартапів на базі Агенції регіонального 

розвитку Чернігівської області за підтримки Департаменту економічого розвитку 

облдержадміністрації. 

В рамках заходу співпраці з експертами проєкту SURGe поінформовано учасників про можливості 

залучення грандових коштів на вирішення нагальних проблем через громадські організації, 

особливості подання актуальних заявок, на які можна подаватися найближчим часом. 

3.8. Удосконалення системи надання адміністративних послуг 

Завдання 1. Підвищення якості надання та доступність адміністративних послуг 

1. Оптимізація діяльності  мережі ЦНАП, 

відповідно до загальнодержавних 

стандартів, здійснення  постійного 

моніторингу роботи ЦНАП. 

В області наразі забезпечено функціонування 32 ЦНАПів, створених в органах місцевого 

самоврядування (міських, селищних, сільських радах) – Батуринській, Бахмацькій, Бобровицькій, 

Борзнянській, Варвинській, Вертіївській, Городнянській, Ічнянській, Кіптівській, Козелецькій, 

Куликівській, Коропській, Корюківській, Линовицькій, Макіївській, Менській, м.Ніжин,                          
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м. Н.-Сіверській, Носівській, Остерській, Парафіївській, Іванівській, м. Прилуки, Ріпкинській, 

Семенівській,  Сновській, Сосницькій, Срібнянській, Талалаївській, Плисківській, Холминській,                   

м. Чернігів (серед яких 18 співпрацювало з  програмою U-LEAD з Європою); 

Процес трансформації центрів надання адміністративних послуг райдержадміністрацій, які діяли 

станом на 01.01.2020 у центри надання адміністративних послуг виконавчих комітетів міських та 

селищних рад в області вже завершено. 

2. Проведення інформаційно-консуль-

таційної підтримки органів місцевого 

самоврядування  щодо поширення 

практики утворення /модернізації 

ЦНАП та їх участі у проєктах/програмах 

подальшої розбудови мережі ЦНАП, в 

тому числі у програмі U-LEAD з 

Європою. 

Громади активно приймали участь в реалізації  Програми «U-LEAD з Європою», яка є однією з 

найбільших програм міжнародної технічної допомоги для України і направлена на  покращення 

якості надання адміністративних послуг для населення. Зокрема, адміністратори ЦНАП проходили  

онлайн-курси: «Навички фахівця сучасного ЦНАП», «Як створити сучасний ЦНАП» та «Як надавати 

адміністративні послуги», запроваджену програмою ЄС «U-LEAD з Європою» та Мінцифри. 

3. Сприяння впровадженню надання 

адміністративних послуг в електрон-

ному форматі через Єдиний державний 

портал електронних послуг «Дія». 

З метою  сприяння надання адміністративних послуг в електронному форматі всі 57 територіальних 

громад області здійснили підключення і наразі реалізують передачу інформації про реєстрацію/зняття 

з реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб до публічного сервісу «Реєстр 

територіальних громад». 

Крім того, для адміністраторів ЦНАП області надсилались інформаційні друковані та відео матеріали 

щодо популяризації надання адміністративних послуг в електронному форматі через Єдиний держав-

ний портал електронних послуг «Дія». 

3.9. Підвищення ефективності  використання рекреаційних ресурсів області 

Завдання 1. Формування позитивного іміджу області як привабливого регіону для туризму 

1. Представлення туристичного потенціалу 

області на регіональних та міжнародних 

спеціалізованих туристичних заходах. 

Представлено туристичний потенціал Чернігівщини на семінарі «Децентралізація та туризм: як 

громадам використати наявний туристично-рекреаційний потенціал» у м. Чернігів, який проходив у 

червні п.р в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

2. Організація та проведення промотурів 

для представників ЗМІ, тревел-блогерів, 

туристичних операторів та туристичних 

агенцій як з України, так  і з-за кордону. 

Через введення карантинних заходів проведення промоторів для представників ЗМІ, представників 

туристичної галузі не проводились. 

3. Організація та проведення регіональних, 

національних та міжнародних подій та 

заходів туристичного спрямування в 

12 березня 2021 року презентаційний семінар-практикум за темою «Дорога вина та смаку 

Чернігівщини як інструмент розвитку сільських територій».  

18 березня 2021 року проведено науково-практичну конференцію «Історико-культурна спадщина як 

https://courses.ulead.org.ua/
https://courses.ulead.org.ua/
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регіоні. сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації» разом із парком природи «Беремицьке». 

Разом із Львівською облдержадміністрацією проведено онлайн-семінар «Брендування малих міст – 

одна із важливих складових розвитку туризму». 

4. Розповсюдження туристично-

інформаційної поліграфічної та 

сувенірної продукції про туристичний 

потенціал області. 

Під час проведення та участі у семінарах та фестивалях туристичного спрямування забезпечено 

розповсюдження туристично-інформаційної поліграфічної та сувенірної продукції про регіоні. 

5. Забезпечення функціонування 

обласного туристичного порталу 

області. 

Забезпечено функціонування обласного туристичного сайту, зокрема здійсненр оплату послуг 

хостингу та послуг з технічної підтримки сайту chernihivregion.travel. 

Завдання 2. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та підвищення привабливості об’єктів історико-

культурної спадщини 

6. Знакування та маркування туристичних 

маршрутів, розробка та встановлення 

двомовних дорожніх вказівників, 

забезпечення інформаційного 

облаштування туристично-екскурсійних 

об’єктів, санітарних місць, закладів 

інфраструктури, туристично-

інформаційних центрів й пунктів тощо. 

В рамках покращення туристичного сервісу на основних туристичних об’єктах області подано 

пропозиції  Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації та Службі автомобільних 

доріг в Чернігівській області для розроблення та встановлення додаткових дороговказів на дорожніх 

шляхах до туристичних об’єктів. 

7. Облаштування  відпочинкових і 

сервісних зон на об’єктах історико-

культурних пам’яток та інших 

туристично-привабливих об’єктах. 

В рамках підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України у І півріччі 2021 року 

проводились роботи з облаштування нижньої частину парку ім. М.Коцюбинського (м.Чернігів, 

територія Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»). Виконано 

роботи: облаштувано доріжки клінкерною бруківкою; озеленено території, укладено рулонний газон з 

автоматичним поливом, відновлено фонтан, встановлено скульптурну композицію, облаштовано 

освітлення, системи відеоспостереження, встановлено лави, урни, велопарковки та інше. На порозі 

оновлення локації у нижній частині парку ім. М. Коцюбинського завершені.  

Завдання 3. Розвиток зеленого (екологічного), подієвого, активного та інших видів туризму, створення сучасних 

туристичних маршрутів та продуктів 

8. Підвищення кваліфікації спеціалістів 

відділів та управлінь, які опікуються 

розвитком туризму у громадах, 

музейних працівників, фахівців індустрії 

гостинності області. 

З прочатку 2021 року державні службовці Департаменту культури і туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації пройшли навчання за наступними програмами підвищення кваліфікації: 

- основи державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства України та залучення 

громадян до діяльності органів місцевої влади, висвітлення роботи органу влади в соціальних 

мережах;  
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- права людини для державних службовців; 

- загальна професійна програма для вперше призначених на посади державної служби категорії «В»; 

- навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації. 

9. Проведення семінарів-тренінгів у сфері 

сільського зеленого та інших видів 

туризму. 

25.05.2021 та 16.06.2021 спільно з ДО «Регіональний фондом підтримки підприємництва по 

Чернігівській області» проведено семінари на тему «Перспективи розвитку сільського та зеленого 

туризму Чернігівської області»  

10. Забезпечення туристичної складової під 

час проведення культурно-мистецьких 

свят та фестивалів в області. 

22 травня 2021 року туристичний потенціал Чернігівської області представлено на міжнародному 

історичному фестивалі «Вовча гора» у парку природи Беремицьке. 

3.10. Податково-бюджетна політика 

Завдання 1. Ефективність адміністрування податків, посилення фінансової дисципліни 

1. Забезпечення контролю за надход-

женнями до бюджету податків і зборів 

відповідно до макроекономічних 

показників розвитку по основних 

галузях економіки. 

Податковою службою області забезпечено контроль за надходженнями до бюджету податків і зборів. 

За січень-червень 2021 року до Зведеного бюджету надійшло 6697,7 млн грн, що на 30,0 % більше, 

ніж у відповідному періоді 2020 року, в т. ч. до Державного  бюджету – 3286,6 млн грн, до місцевих 

бюджетів – 3411,1 млн грн. 

Найбільший внесок в наповнення бюджетів усіх рівнів забезпечили підприємства промисловості – 

1663,0 млн грн або 24,8 % загальної суми збору), в тому числі обробної – 816,2 млн грн, добувної – 

499,8 млн грн, підприємств, які займаються виробництвом та розподіленням газу, води та 

електроенергії – 347,0 млн грн. Платниками податків галузі сільського господарства сплачено                        

1401,0 млн грн (20,9 % загальнообласної суми), підприємствами торгівлі та громадського харчування 

– 531,5 млн грн (7,9 %). 

2. Реалізація комплексу заходів, 

спрямованих на погашення податкового 

боргу. 

Станом на 1 липня 2021 року податковий борг становив 896,4 млн грн, що на 28,0 млн грн більше, ніж 

на початок року. У січні-червні 2021 року за рахунок проведеної роботи погашено 89,8 млн грн боргу, 

до зведеного  бюджету надійшло 58,9 млн грн, списано як безнадійний 30,9 млн грн боргу. 

У результаті вжитих до боржників заходів стягнуто з банківських рахунків 2,5 млн гривень. 

Надходження до державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу склали 37,6 млн грн. В 

податкову заставу описано майно боржників на суму 83,7 млн гривень. Від реалізації майна, що 

перебуває у податковій заставі, надійшло 1,2 млн грн. Станом на 01.07.2021 в судових інстанціях на 

розгляді перебувало 206 справ про стягнення податкового боргу з платників податків на 121,5 млн 

гривень. Судовими інстанціями  розглянуто на користь Головного управління ДПС в області 96 справ 

на 84,4 млн гривень. 

Завдання 2. Збалансованість місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів 
3. Прогнозування надходжень місцевих 

бюджетів на основі реальних прог-

Дохідна частина бюджету області на 2021 рік сформована на основі прогнозних макропоказників 

економічного і соціального розвитку регіону, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, 
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нозних макропоказників економічного і 

соціального розвитку області, фактич-

ного рівня відповідних надходжень. 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» і динаміки надходження податків, 

зборів та інших платежів за минулі  роки. 

До місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів) за січень-червень 2021 року надійшло 

5845,7 млн грн (у т. ч, до загального фонду 3588,0 млн грн, до спеціального 156,5 млн грн), що на                      

8,4% більше у порівнянні з січнем-червнем  2020 року. 

4. Першочергове направлення коштів на 

фінансування оплати праці та інших 

захищених статей видатків при 

збалансованому підході до 

фінансування інших видатків. 

Питання своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери і фінансування видатків 

енергоносіїв знаходиться під постійним контролем органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області. Питома вага зазначених видатків з оплати праці і енергоносіїв в місцевих  

бюджетах області складала 80,0 % від їх загальної суми, на захищені статті видатків припадає 90,0 % 

асигнувань. Станом на 01.07.2021 заборгованість з оплати праці складала 8,2 млн гривень. З метою 

вирішення проблемних питань місцевих бюджетів області розроблені та виконуються заходи щодо 

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни, які затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07 квітня 

2021 року№ 396 «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх 

виконання». 

Завдання 3. Ефективність проведення публічних закупівель 

5. Надання методично-консультативної 

допомоги розпорядникам бюджетних 

коштів області з питань проведення 

публічних закупівель. 

В межах повноважень надається постійна консультаційна та методологічна допомога з питань 

здійснення публічних закупівель розпорядникам бюджетних коштів області. 

Зміни до законодавства та роз’яснення центральних органів влади з питань публічних закупівель 

доводяться до розпорядників бюджетних коштів. 

6. Проведення семінарів-навчань з питань 

здійснення публічних закупівель. 

Проводяться навчання розпорядників бюджетних коштів області з питань публічних закупівель, в 

тому числі на базі Чернігівського регіонального Центру підвищення кваліфікації. Проведено 4 

семінари з питань проведення публічних закупівель, в тому числі в онлайн-режимі. Також проведено 

виїзний семінар для Сновської міської ради. 

4. Створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх територіальних громад 

Завдання 1. Оцінка соціально-економічного розвитку територіальних громад області 
1. Моніторинг показників соціально-

економічного розвитку територіальних 

громад. 

Опрацьовано інформацію та проведено моніторинг показників соціально-економічного розвитку 

територіальних громад за підсумками І квартулу п.р., розраховано рейтинг, підготовлено 

презентаційні матеріали. 

Завдання 2. Активізація співробітництва територіальних громад 
2. Аналіз стану реалізації договорів про 

співробітництво громад, сприяння 

укладанню нових договорів 

Громадами заключено 19 договорів про співробітництво територіальних громад. Мають досвід 

співробітництва 23 громади: Батуринська, Бобровицька, Варвинська, Вертіївська, Городнянська, 

Деснянська,  Кіптівська, Козелецька,  Коропська, Корюківська, Куликівська, Малодівицька, Менська, 
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міжмуніципального співробітництва. 

 

Ніжинська, Новгород-Сіверська,  Новобасанська, Олишівська, Остерська,   Семенівська, Сновська, 

Сосницька, Тупичівська,  Холминська. 

3. Проведення семінарів, конференцій, 

зустрічей, «круглих столів» з метою 

популяризації міжмуніципального 

співробітництва, презентація ресурсів 

дослідження  та концепцій проектів.  

13.01.2021 Чернігівський регіональний офіс U-LEAD провів онлайн-консультацію з розробки 

проєктних пропозицій із фахівцями Сосницької та Срібнянської селищної ради, Прилуцької міської 

ради; 8.02.2021 – онлайн-консультацію «Питання організації міжмуніципального співробітництва для 

Бобровицької та Новобасанської громад».  

04.03.2021 проведено семінар базі Чернігівського регіонального Центру підвищення кваліфікації 

щодо брендингу та маркетингу території на практичних прикладах.  

 06.05.2021 для представників територіальних громад області проведено онлайн-навчання «Залучення 

інвестицій для розвитку громад».  

25-26.05.2021– онлайн-навчання «Підготовка проєктних заявок на окремі конкурси».  

4. Консультативна та методична допомога 

територіальним громадам по розробці 

стратегії та планів (програм) соціально-

економічного розвитку територій. 

Постійно надається методична та консультативна допомога територіальним громадам з питань 

розроблення стратегічних документів та програм соціально-економічного розвитку. 

29 квітня для представників територіальних громад проведено семінар про основи партисипативного 

стратегічного планування. Під час навчання учасники дізналися загальні засади стратегічного 

планування та ознайомилися з нормативно-правовим забезпеченням стратегічного планування 

розвитку територій в Україні. Окремий блок - методологія розробки стратегій розвитку громад, під 

час якого слухачі почали опановувати основи соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу, 

аспекти формування SWOT-матриці, розглянули систему індикаторів та особливості впровадження й 

моніторингу реалізації стратегії розвитку та інші питання. Учасникам роз’яснено головні процедурні 

моменти громадського обговорення та ухвалення стратегії. 

7 червня представники 5 територіальних громад Чернігівщини (Бахмацька, Борзнянська, Дмитрівська, 

Понорницька та Талалаївська) взяли участь у кущовому семінарі «Основи партисипативного 

стратегічного планування», на якому ознайомились про загальні засади стратегічного планування та 

його нормативно-правове забезпечення, зміни в законодавстві. Також йшлося про узгодженість 

стратегічного та просторового планування, окремі процедурні аспекти стратегічної екологічної 

оцінки. Учасники навчання докладно познайомилися з наявною методикою розробки стратегій – 

починаючи від створення робочої групи до впровадження та моніторингу реалізації, засобами 

партисипації, що використовуються на всіх етапах. 

17 червня на онлайн-консультації фахівці робочої групи з розробки Стратегії розвитку Срібнянської 

громади до 2027 року спільно з експертом з розробки стратегій місцевого розвитку Програми «U-

LEAD з Європою» обговорили можливі пріоритетні напрямки. 

Завдання 3. Посилення  можливостей  територій з особливими потребами 

5. Надання консультаційної допомоги в 

розробці або актуалізації планів 

У співпраці з фахівцями Проекту  «Супровід урядових реформ в Україні (SURGe)» проводилась 

робота з 10 пілотними громадами у Чернігівській області на основі 4 функціональних типів територій. 
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соціально-економічного  розвитку 

громад. 

Проведено аналіз найкращих міжнародних практик щодо інструментів розвитку для сільських 

територій в несприятливих умовах та регіональних полюсів зростання. Розпочато проведення аналізу 

потенціалу цих двох функціональних типів територій у Чернігівській області. Розроблено початкові 

рекомендації щодо інструментів розвитку для цих функціональних типів територій. Проведено 

консультації зі стейкхолдерами та бенефіціарами для оцінки спроможності громад приймати 

обґрунтовані рішення щодо проектів публічного інвестування. Розпочато проведення оцінки 

навчальних потреб Чернігівської ОДА і АРР щодо проведення оцінки потреб, щодо застосування 

територіального підходу при плануванні і реалізації регіонального розвитку в області, щодо 

управління публічними інвестиційними проектами. 

6. Надання методичної допомоги в 

розробці проектів розвитку громад  з 

метою залучення  та ефективного 

використання публічних інвестицій, а 

також підготовці інвестиційних 

пропозицій та інвестиційних паспортів 

громад. 

Завдання 4. Розбудова потенціалу суб‘єктів державної регіональної політики 

7. Організація та проведення семінарів, 

тренінгів з актуальних питань державної 

регіональної політики, 

конверсаторіумів, тематичних зустрічей, 

лекцій для посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих 

рад. 

Близько 60 заходів, зокрема онлайн-семінарів, лекцій, тематичних зустрічей було проведено для 

посадових осіб місцевого самоврядування, для представників громад Чернігівщини та для депутатів 

місцевих рад, на яких розглядалися питання з актульаних питань діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад.  

5.  Посилення спроможності громадянського  суспільства 

5.1. Підвищення ефективності діяльності інститутів  громадянського суспільства 

Завдання 1. Інституційний розвиток організацій громадянського суспільства Чернігівщини 
1. Надання інформаційної підтримки 

організаціям громадянського 

суспільства. 

Надано підтримку (інформаційну, організаційну) організаціям громадянського суспільства: 

антикорупційній громадській спілці «Совість», громадській організації «Асоціація регіональних 

засобів масової інформації», обласній організації ветеранів України, Чернігівській обласній 

організації Національної спілки журналістів; обласному відділенню УСВА (воїнів-

інтернаціоналістів); громадській організації «Єдина родина Чернігівщини». 

2. Підтримка роботи Громадської ради при 

облдержадміністрації та інших 

консультативно-дорадчих органів.  

Залучення організацій громадянського 

суспільства до роботи у складі 

оргкомітетів, експертних та робочих 

груп, консультативно-дорадчих органів 

Облдержадміністрацією відповідно до чинного законодавства забезпечувалась співпраця та взаємодія 

з громадськими інституціями щодо реалізації державної політики. Забезпечувалась робота 

Громадської ради при облдержадміністрації.  24 лютого п.р. за участю голови облдержадміністрації 

відбулися збори членів Громадської ради при облдержадміністрації. Учасники зібрання обговорили 

підсумки роботи Громадської ради, термін повноважень якої  закінчився 15 квітня 2021 року.   

11 лютого 2021 року з ініціативи комітету Громадської ради при облдержадміністрації з питань 

охорони здоров'я відбулось засідання за «круглим столом» на тему «Проблемні питання та виклики 
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виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

системі охорони здоров'я в період пандемії СOVID-19 та перспективи розвитку і вдосконалення 

надання меддопомоги в 2021 році і на постковідний період взагалі». У засіданні взяли участь 

керівники структурних підрозділів облдержадміністрації: Управління охорони здоров’я та 

Департаменту соціального захисту населення, КНП «Чернігівська обласна лікарня», 

КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня», представники КНП «Чернігівська міська 

лікарня № 4», громадських організацій.  

16 лютого 2021 року головою облдержадміністрації підписано розпорядження № 87, яким створено 

ініціативну групу з формування Громадської ради та затверджено її склад. Загалом було подано 57 

заяв від інститутів громадянського суспільства щодо участі їх представників в установчих зборах. До 

участі в установчих зборах допущено 49. 18 травня 2021 року відбулись установчі збори з 

формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації. 

Розпорядженням голови облдержадміністрації № 726 від 7 червня 2021 року затверджено склад 

Громадської ради при облдержадміністрації – 35 осіб. 10 червня п.р. за участі голови 

облдержадміністрації відбулось перше засідання Громадської ради при облдержадміністрації. 

Головою Громадської ради обрано І.Москаленко, голову Федерації профспілкових організацій 

Чернігівської області.  

24 червня на другому засіданні Громадської ради обрано заступника голови Громадської ради, 

створено 13 комітетів, президію Громадської ради, прийняті Регламент та пропозиції до Положення 

про Громадську раду при Чернігівській облдержадміністрації.  

Представники організацій громадянського суспільства залучались до роботи у складі оргкомітетів, 

експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів. 

 

3. Проведення конкурсу проєктів, 

розроблених організаціями грома-

дянського суспільства, на виконання 

яких надається фінансова підтримка з 

обласного бюджету. Сприяння у 

реалізації громадських проєктів. 

Проведено підготовчі етапи конкурсу громадських проєктів, які фінансуються з обласного бюджету у 

2021 році. Сформовано рейтинг конкурсних пропозицій: 

1. Громадська організація «Коло мрій», проєкт: «Дорога Смаку Чернігівщини» як інструмент 

підтримки виробників локальних продуктів Чернігівської області» (175 балів). 

2. Громадська організація «Епоха Свідомості», проєкт: «Я - патріот» (156 балів). 

3. Громадська організація «ДЕСНЯНСЬКА ЛІГА НАТУРАЛІСТІВ», проєкт: «Екоздоров’я на 

рідних стежинах: здоров’я починається з колиски» (155 балів). 

4. Громадська організація «УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НОВГОРОД-

СІВЕРЩИНИ», проєкт: «Наше коріння: герої поруч» (152 бали). 

5. Громадська організація «Ніжинське археологічне товариство при НДУ ім. Миколи Гоголя», 

проєкт: «Українське коріння «Слова о полку Ігоревім» (139 балів). 

6. Громадська організація «ДЕСНЯНСЬКА ЛІГА НАТУРАЛІСТІВ», проєкт: «Пам’ятаємо минуле 

заради майбутнього» (131 бал); 
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7. Громадська організація «Асоціація регіональних засобів масової інформації», проєкт: «Вакцинація 

від COVID-19: комунікація імунізації населення у громадах» (128 балів). 

8.  

4. Сприяння організаціям громадянського 

суспільства у проведенні громадських 

моніторингів, здійсненні громадських та 

антикорупційних експертиз. 

 

Запитів на проведення громадських моніторингів, здійсненні громадських та антикорупційних 

експертиз від організацій громадянського суспільства у І півріччі п.р. не надходило. 

5.2. Покращення доступу громадськості до інформації 

Завдання 1. Розвиток та захист інформаційного простору 

1. Надання фінансової підтримки 

друкованим виданням «Сіверянський 

літопис», «Літературний Чернігів», 

«Живи з надією». 

За кошти обласного бюджету надано фінансову підтримку:  

- науковому журналу «Сіверянський літопис» – 60,0 тис. грн (забезпечено випуск 2 номерів  

загальним накладом 600 примірників); 

- літературному журналу «Літературний Чернігів» – 40,0 тис. грн (забезпечено випуск 2 номерів  

загальним накладом 600 примірників). 

-  

2. Сурдопереклад інформаційних передач 

філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська 

регіональна дирекція». 

 

Забезпечено оплату послуг із сурдоперекладу 1120 хв (40 випусків) інформаційних передач філії ПАТ 

«НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» (телеканал «UA: Чернігів»). 

3. Висвітлення діяльності 

облдержадміністрації та обласної ради 

друкованими ЗМІ, засобами 

телерадіомовлення та Інтернет-

виданнями. 

Забезпечено висвітлення діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному 

вебсайті облдержадміністрації, а також сторінці облдержадміністрації у соціальній мережі «Фейсбук» 

(з коментарями керівництва ОДА та експертів, інфографікою, фото- та відеоматеріалами). Крім того, 

здійснювалася розсилка новин на місцеві ЗМІ: телерадіокомпанії області, друковані ЗМІ, Інтернет-

видання. 

У рамках угод з висвітлення діяльності забезпечено виготовлення і трансляцію 27 телесюжетів 

загальним хронометражем понад 1100 хв в ефірі ТОВ «ТРК «ТІМ», ТОВ «ТРО «Ліга» та КП «ТРА 

«Новий Чернігів»; створення і ротацію 11 радіороликів в ефірі 7 загальнонаціональних радіостанцій 

на території м. Чернігів і прилеглих районів (загальний хронометраж в ефірі понад 92 хв); розміщення 

43 публікацій в Інтернет-виданнях (понад 42 тис. переглядів) та 9 публікацій у місцевих друкованих 

ЗМІ (загальна площа — 4,6 тис. см2); Забезпечено оприлюднення 2 регуляторних актів, прийнятих 

облдержадміністрацією. 
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4. Організація та проведення 

просвітницьких заходів (семінари, 

лекції, тренінгі тощо) з метою протидії 

та запобіганню загрозам в 

інформаційній сфері. 

 

Реалізація заходу запланована на ІІ півріччя 2021 року.  

5. Забезпечення випуску друком книг 

місцевих авторів, їх розповсюдження 

серед бібліотек області та поширення 

іншими шляхами. 

Реалізація заходу запланована на ІІ півріччя 2021 року. 

 

 


