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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

АПК – агропромисловий комплекс. 

АРР – агенція регіонального розвитку. 

АТО – адміністративно-територіальна одиниця. 

ВВП – валовий внутрішній продукт. 

ВПО – внутрішньопереміщені особи. 

ВРП – валовий регіональний продукт. 

ГАЕС - гідроакумулююча електростанція 

ГЕС ‒ гідроелектростанція 

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад. 

ДПП – державно-приватне партнерство. 

ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку.   

ЄС – Європейський Союз. 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство. 

ЗУ – Закон України. 

ЛАЗПСМ – лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. 

МСБ – малий і середній бізнес.  

МСП – мале та середнє підприємництво. 

МТД – міжнародна технічна допомога. 

НУО – неурядова організація. 

ОДА – обласна державна адміністрація. 

ОМС – органи місцевого самоврядування. 

ОТГ – об’єднані територіальні громади. 

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади. 

ПЗФ – природно-заповідний фонд. 

РДА – районна державна адміністрація. 

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. 

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування. 

ТПВ – тверді побутові відходи. 

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг. 
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1. ВСТУП 

Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (далі – 

Стратегія) охоплює ключові напрями розвитку. 

Стратегія враховує специфіку регіонального планування, особливості 

соціально-економічного розвитку регіону та спрямована на вирішення його 

нагальних проблем. 

Стратегія розроблена на підставі Законів України «Про засади державної 

регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», Національної 

доповіді «Цілі Сталого Розвитку до 2030 року», Указу Президента України від 

22 липня 2019 року №543/2019 «Про розвиток регіону українських Карпат», 

постанов Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №931 «Про 

затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального 

розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану 

заходів», від 11 листопада 2015 року №932 «Про затвердження Порядку 

розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а 

також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

зазначених регіональних стратегій і планів заходів», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 03 квітня 2019 року №232-р «Про схвалення Концепції 

розвитку гірських територій українських Карпат» та проєкту Державної 

програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 роки, наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31 березня 2016 року №79 «Про затвердження 

Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», 

схеми планування території Чернівецької області. 

Стратегія забезпечує системний та комплексний підхід з метою 

ефективного використання наявного потенціалу для подальшого розвитку 

області. Стратегія визначає стратегічні, операційні цілі та завдання щодо 

соціально-економічного розвитку Чернівецької області до 2027 року, з метою 

досягнення наступного стратегічного бачення. 

Чернівецька область – регіон можливостей для сталого розвитку та 

забезпечення якісно нового рівня життя. 

Просторове планування, підвищення конкурентоспроможності регіону, 

розвиток потенціалу гірських територій і людського капіталу, створення 

комфортних та безпечних умов проживання є метою Стратегії. 

Стратегія реалізується у два етапи: І-й – 2021 − 2023 роки, ІІ-й – 2024 − 

2027 роки. Перший етап, передбачений у Плані заходів з реалізації у 2021 – 

2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року (далі 

– План заходів) представляє перше зусилля перетворення поставлених 

стратегічних цілей в програми і проєкти з визначеними засобами реалізації і 

часовими рамками впровадження. 

Важливими умовами реалізації Стратегії, досягнення стратегічних цілей є 

стабілізація політичної ситуації в країні, припинення військових дій у східних 
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регіонах, відсутність агресивних дій з боку Російської Федерації, а також 

проведення ефективних економічних реформ органами державної влади. 

Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями 

Стратегії: 

– підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку 

сільського господарства, переробної промисловості та туризму (визначена на 

засадах смарт-спеціалізації); 

– просторове планування та розвиток інфраструктури; 

– створення комфортних та безпечних умов проживання на території 

Чернівецької області; 

– розвиток людського капіталу, як основа соціально-економічного 

зростання. 

Смарт-спеціалізація базується на ретельному аналізі регіональної 

економіки, суспільства та структури інноваційної діяльності. Метою аналізу є 

оцінка вже існуючих ресурсів регіону та перспектив щодо його подальшого 

розвитку. 

 
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

1. Підвищення 

конкурентоспроможност

і регіону шляхом сталого 

розвитку сільського 

господарства, переробної 

промисловості та 

туризму 

2. Просторове 

планування та 

розвиток 

інфраструктури 

області 

3. Створення 

комфортних та 

безпечних умов 

проживання на 

території 

Чернівецької 

області 

4. Розвиток 
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економічного 

зростання 
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розвитку 

територій 

3.1. Збереження 

природно-

заповідного фонду, 

збалансоване та 

раціональне 

використання надр 

4.1. Підвищення 

якості освіти та 

розвиток науки 

1.2. Підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції провідних 

галузей промисловості 
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текстильна, харчова) 
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1.3. Розвиток туризму та 

рекреації 

  4.3. Створення 

сприятливих умов 

для розвитку 

культури, 

молодіжної політики 

та спорту 

1.4. Формування 

сучасної системи 

підготовки кадрів для 

потреб регіональної 

економіки 
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Вибір наведених вище операційних цілей ґрунтувався на регіональних 

порівняльних перевагах і дієвому використанні визначених можливостей 

розвитку з метою скорочення слабких сторін і проблем розвитку, а також 

пом’якшення ризиків. 

Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти Плану заходів. 

Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, 

соціальних і екологічних цілей.  

Розробка Плану заходів є окремим важливим процесом стратегічного 

планування розвитку області, який відбувається через залучення широкого кола 

суб’єктів регіонального розвитку області. Окрім відповідальності за здійснення 

Стратегії, зацікавлені суб'єкти регіонального розвитку також братимуть участь 

у процесі перегляду та уточнення Плану заходів, який потрібно проводити 

кожні три роки перед наступним етапом реалізації Стратегії. 

Перегляд і оновлення Плану заходів слід робити для оцінки результатів, 

досягнутих на цей час, а також для постановки цілей реалізації на наступний 

період з урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених ресурсів 

розвитку з новими цілями розвитку області.  

Часові рамки Плану заходів – три роки, натомість стратегічні цілі, 

операційні цілі і завдання розробляються на тривалий термін, програми і 

напрями цього Плану заходів представляють собою дії з середньостроковою 

пріоритетністю, що складаються з проєктів регіонального розвитку. 

У ході процесу підготовки Плану заходів максимально широко 

використовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і 

оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням 

особливостей України. Перелік принципів та інструментів, які були 

використані для визначення сфер втручання, передбачав: 

інноваційна 

спрямованість 

визначення окремих напрямів та завдань регіональної 

стратегії з метою прийняття та впровадження нових 

технологічних рішень у певних видах економічної 

діяльності з урахуванням наявного інноваційного 

потенціалу регіону 

відкритість забезпечення залучення заінтересованих представників, 

зокрема суб'єктів підприємництва, науково-дослідних 

установ, закладів вищої освіти та громадських об'єднань, 

до процесу розроблення та реалізації регіональної стратегії 

паритетність створення рівних можливостей для висловлення позицій 

всіх сторін та забезпечення максимального врахування їх 

інтересів під час розроблення та реалізації регіональної 

стратегії 

координація взаємозв'язок та узгодженість регіональної стратегії з 

довгостроковими стратегіями, планами і програмами 

розвитку на державному, регіональному та місцевому 

рівнях 

доповнюваність забезпечення взаємозв'язку науки, освіти, виробництва, 

фінансових та людських ресурсів у розвитку інноваційної 
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діяльності 

диверсифікація можливість створення нових видів економічної діяльності 

у визначених галузях економіки 

вузька 

спеціалізація 

обмеження переліку видів економічної діяльності, вибір 

яких обумовлений перспективними можливостями регіону 

та які провадитимуться на внутрішньому і зовнішньому 

ринках 

З метою підготовки Плану заходів на офіційних веб-сайті обласної 

державної адміністрації було розміщено оголошення про збір проєктів та 

форма.  

У фазі розробки Плану заходів, проєктні ідеї були оцінені і зібрані в три 

тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План 

узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і 

можливостями для реалізації проєктних ідей, а самі проєктні ідеї перевірені на 

предмет відповідності Державній стратегії регіонального розвитку на період до 

2027 року.  

План заходів націлений на використання основних економічних 

можливостей, наявних у області, але також враховує оптимальні способи 

дотримання принципів сталого розвитку – соціальну інтеграцію, доступність і 

захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних 

ресурсів та надбань. 

Важливим є територіальний аспект визначених у кожній програмі сфер 

втручань, які спрямовані на забезпечення сталості економічного розвитку, 

зменшення дисбалансів розвитку територій та зокрема сільських і навколо міст, 

створення умов для збереження та подальшого розвитку людського потенціалу. 

До плану додається каталог проєктів у розрізі програм з додатковою 

інформацією про: цілі проєкту, орієнтовну кількість отримувачів вигод, 

очікувані результати, ключові заходи, джерела фінансування та ключових 

потенційних учасників.  

Реалізація проєктів кожної програми забезпечить досягнення протягом 

2021 – 2023 років визначених у Стратегії операційних цілей, а відтак, з 

урахуванням результатів, досягнутих у ході першого етапу, досягнення 

стратегічних цілей та забезпечення визначеної місії регіону, що полягає у 

максимальній реалізації наявного економічного потенціалу та забезпеченні на 

цій основі високої якості життя та безпечних умов проживання.  

Зміни чи доповнення до Плану вносяться у встановленому порядку за 

пропозиціями зацікавлених сторін регіонального розвитку з урахуванням 

результатів моніторингу ходу його виконання. 

Стратегія розроблена робочою групою, розширений склад, якої  

затверджений розпорядженням облдержадміністрації від 24 квітня 2019 року 

№409-р. Головним розробником Стратегії та  Плану заходів з її реалізації 

визначено Департамент регіонального розвитку обласної державної 

адміністрації, на який покладено організаційне, методичне та технічне 

забезпечення розроблення зазначених документів. 
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Розробка Стратегії та  Плану заходів з її реалізації стала інструментом 

налагодження партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною 

радою, районними державними адміністраціями, міськими та районними 

радами, об’єднаними територіальними громадами, вищими навчальними 

закладами, а також широким колом представників бізнесу, організацій 

громадянського суспільства. 

Зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів 

державного та місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги та 

суб’єктів господарювання дозволить забезпечити досягнення цілей та реалізації 

планів, визначених Стратегією. 

Забезпеченням впровадження Стратегії та Плану заходів з її реалізації має 

займатись відповідний орган з управління впровадженням, створений з 

представників органів влади та місцевого самоврядування, громадськості та 

бізнесу. Питання впровадження проєктів регіонального розвитку мають 

належати виключно до компетенції цього органу. 
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2. ПРОГРАМИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Програма 1. Підвищення конкурентоспроможності  

регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства,  

переробної промисловості та туризму 

Підвищення продуктивності регіону шляхом сталого розвитку сільського 

господарства, переробної промисловості та туризму передбачає цілеспрямовану 

підтримку інвестицій у впровадження інновацій, поліпшення менеджменту, 

безперервне навчання працівників й удосконалення виробничих процесів на 

основі технологічної модернізації.  

Для формування економіки на основі знань та зміцнення 

конкурентоспроможності регіону має бути забезпечено організаційне та 

просторове зміцнення інноваційного потенціалу, поширення інновацій та 

спрямування інформацій, технологій та інших інноваційних знань 

безпосередньо суб’єктам господарювання 

 

Стан та проблеми 

Аналіз валового регіонального продукту області за 2012–2017 роки 

свідчить про сталу тенденцію зростання у фактичних цінах. У 2017 році в 

області вироблено валового регіонального продукту на загальну суму               

28591 млн. гривень проти 13166 млн. гривень у 2012 році. Однак частка області 

в загальному обсязі валового регіонального продукту України становила 0,9–

1% і була найменшою серед регіонів України.  

Основною складовою валового регіонального продукту є валова додана 

вартість в основних цінах. Область за темпами зростання валової доданої 

вартості у 2017 році серед регіонів України займала 10 місце (у 2015 році – 12–

13, у 2016 році – 18–19), серед областей Карпатського економічного району –           

3 місце (у 2016 та у 2015 роках – 2 місце).  

Слід зазначити, що частина території Чернівецької області знаходиться в 

передгірській (між рікою Прут і краєм Карпат) і гірській (Буковинські Карпати) 

зонах. Основними сферами виробництва гірських територій є насамперед 

сільське господарство, рекреація та лісове господарство. 

Сільське господарство відіграє визначальну роль в економіці регіону. 

Виробництвом сільськогосподарської продукції в області займаються                         

190 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 

господарювання, 548 фермерських господарств та 175,0 тисяч особистих 

селянських господарств.  

Близько 80% валової продукції сільського господарства виробляється 

господарствами населення. Їм належить провідна роль у формуванні ринку 

картоплі, овочів, фруктів, ягід, м’яса, молока та яєць. 

Водночас, проблемним є питання заготівлі, збуту та переробки 

сільськогосподарської продукції в цій категорії господарств. Створення та 

розвиток обслуговуючих кооперативів дасть можливість організовано 

(великими товарними партіями) формувати, реалізовувати 

сільськогосподарську продукцію без посередників, використовувати більш 
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інтенсивні технології виробництва сільгосппродукції, здешевлювати її 

собівартість, забезпечувати населення більш дешевими продуктами харчування 

та просувати продукцію сільського господарства на міжнародний ринок. 

Важливе значення для розвитку сільського господарства має розвиток 

аграрної інфраструктури, до складу якої відносять тих операторів ринку, що 

безпосередньо обслуговують обмінні операції: аграрні товарні біржі, торгові 

доми, оптові ринки, ярмарки, аукціони. Саме ці елементи інфраструктури 

аграрного ринку повинні забезпечувати взаємодію суб'єктів цього ринку та 

вільне просування сільськогосподарської сировини і продовольства. 

Промисловий комплекс – традиційно одна з провідних сфер реального 

сектору економіки Чернівецької області. Галузь являється однією з найбільших 

за значенням у структурі валової доданої вартості регіону, частка якої 

становить у 2017 році 10,7%.  

Серед галузей промисловості пріоритетними цілями смарт-спеціалізації 

економіки чернівецької області визначено переробну (харчову, текстильну 

(легку) та деревообробну) промисловість. Негативними чинниками розвитку 

промислового комплексу є галузева та територіальна диспропорція 

промислового комплексу, недостатня інноваційна активність промислових 

підприємств, повільні темпи модернізації та технологічного переоснащення 

виробництва, тощо. 

Чернівецька область є мультикультурним регіоном, що має значний 

туристичний та рекреаційний потенціал, адже саме її територія – це перехрестя 

трьох історико-етнографічних районів (Буковина, Бессарабія, Гуцульщина). 

Крім того, регіон вважається південно-західним форпостом Київської Русі 

(України-Руси), співочою столицею країни та батьківщиною «Червоної рути», 

місцем проживання видатних історичних постатей. Основними проблемами 

розвитку туризму у нашому регіоні є незадовільний рівень інформаційно-

рекламного забезпечення туристичної діяльності області, незначний 

асортимент туристичної продукції, відсутність інфраструктурних комунікацій у 

рекреаційних зонах, тощо. 

Крім цього, основною проблемою, яка потребує розв’язання, є 

невідповідність підготовки кваліфікованих кадрів до сучасних потреб 

регіонального ринку праці. Ця ситуація зумовлена недостатньою співпрацею 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями та бізнес-

партнерами, перенасиченістю на ринку праці фахівців з окремих галузей вищої 

освіти, недосконалістю системи професійної орієнтації та кар’єрного 

консультування молоді і дорослих. 

У запропонованому Плані заходів Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 

1: «Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку 

сільського господарства, переробної промисловості та туризму». Досягнення 

цієї цілі у 2021 − 2023 роках передбачається реалізувати через 4 відповідні 

напрями та 52 проєкти.  

Програма 1 кореспондується з Програмою 2, яка направлена на досягнення 

Стратегічної цілі 2 «Просторове планування та розвиток інфраструктури 

області», Програмою 3, що направлена на досягнення Стратегічної цілі 3 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 12 

«Створення комфортних та безпечних умов проживання на території 

Чернівецької області», Програмою 4, що направлена на досягнення 

Стратегічної цілі 3 «Розвиток людського капіталу як основа соціально-

економічного зростання». 

 

Структура Програми 1. Підвищення конкурентоспроможності регіону 

шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної 

промисловості та туризму 

В основу Програми лягли 52 проєкти регіонального розвитку, відібрані та 

доопрацьовані членами робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації у 

2021 – 2023 роках, що надійшли від структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, 

виконавчого комітету Чернівецької міської ради, об’єднаних територіальних 

громад, установ та організацій Чернівецької області.  

Програма складається з чотирьох напрямів, які включають у себе: 

1. Створення сприятливих умов для сталого розвитку сільського 

господарства, в тому числі в гірських територіях. 

2. Підвищення конкурентоспроможності продукції провідних галузей 

промисловості (деревообробна, текстильна, харчова). 

3. Розвиток туризму та рекреації. 

4. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної 

економіки. 

 

Напрям 1.1. Створення сприятливих умов для сталого розвитку сільського 

господарства, в тому числі в гірських територіях 

Пріоритетним напрямком розвитку агропромислового комплексу є 

розвиток садівництва. Ґрунтово-кліматичні умови регіону надзвичайно 

сприятливі для вирощування плодово-ягідної продукції. Ситуація в 

тваринницькій галузі залишається складною та напруженою, скорочується 

поголів’я  ВРХ, у т.ч. корів. Однак, впродовж останніх років склалася тенденція 

щодо зростання в усіх категоріях господарств вирощування свиней та птиці.  

Напрям 1.1 включає 8 проєктів регіонального розвитку, що мають 

забезпечити: 

‒ розвиток сільськогосподарського виробництва шляхом створення 

інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільгосппродукції; 

‒ створення лабораторій щодо сертифікації якості продукції; 

‒ вдосконалення селекційної бази для сільськогосподарської галузі; 

‒ інтенсивний розвиток тваринництва в області; 

‒ формування сприятливого інвестиційного клімату в секторі сільського 

господарства області; 

‒ запровадження інноваційних методів сільського господарства. 

Очікувані результати: 

- нарощування виробництва валової продукції сільського господарства; 
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- збільшення ефективності сільськогосподарського виробництва; 

- зміцнення конкурентоспроможності аграрного сектору, в тому числі в 

гірських територіях; 

- зростання чисельності поголів’я худоби та птиці, підвищення їх 

продуктивності; 

- сприяння економічному розвитку сільської місцевості та зайнятості 

населення; 

- нарощування обсягів виробництва екологічно чистої продукції; 

- просування сільськогосподарської продукції, вирощеної 

індивідуальними товаровиробниками на ринок. 

Індикатори: 

- виробництво валової продукції сільського господарства на 100 га 

сільськогосподарських угідь; 

- обсяг будівництва та реконструкції існуючих потужностей для 

зберігання та переробки овочів і фруктів, а також утримання поголів’я худоби 

та птиці; 

- кількість створених кооперативів на селі та наданих дорадчих послуг. 

 

Напрям 1.2. Підвищення конкурентоспроможності продукції провідних 

галузей промисловості (деревообробна, текстильна, харчова) 

Однією з галузей реального сектору економіки, які справляють 

найбільший мультиплікативний ефект на соціально-економічний розвиток 

регіону є промисловість. 

Ефективність розвитку промислового комплексу є визначальною для низки 

показників економічного розвитку, зокрема таких як ВРП, зайнятість, 

надходження до бюджетів, інноваційна діяльність тощо. 

Напрям 1.2 включає 21 проєкт регіонального розвитку, що мають 

забезпечити: 

- посилення інноваційної складової розвитку промислового комплексу 

області;  

- забезпечення продукування валової доданої вартості у харчовій, 

текстильній, деревообробній промисловості;  

- інтенсивний розвиток виробництва у об’єднаних територіальних 

громадах; 

- подолання галузевої та територіальної диспропорції розвитку 

промислового комплексу, особливо в гірських територіях; 

- формування сприятливого інвестиційного клімату; 

- створення інституційної підтримки підприємництва. 

Очікувані результати: 

- забезпечення позитивної динаміки обсягів виробництва та реалізації 

продукції в цілому по промисловості та в тому числі харчовій, текстильній 

(легкій) та деревообробній промисловості; 

- нівелювання  галузевої та територіальної диспропорції розвитку 

промислового комплексу, зокрема зростання частки галузей переробної 

промисловості у структурі ВДВ та обсягів реалізації промислової продукції; 
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- активізація інноваційної та інвестиційної діяльності промислового 

комплексу області; 

- технологічне переоснащені та модернізація виробництва, створення 

нових виробничих потужностей; 

- створення сучасної індустріальної та інноваційної інфраструктури, нових 

робочих місць, особливо на території гірських, сільських  населених пунктів, 

тощо; 

- підвищення конкурентоспроможності продукції, ресурсо- та 

енергоефективності виробництва. 

Індикатори: 

- обсяг виробленої промислової продукції (індекс промислового 

виробництва); 

- обсяг реалізованої промислової продукції; 

- частка галузей переробної промисловості у структурі ВДВ та обсягів 

реалізації промислової продукції; 

- кількість інноваційно активних промислових підприємств; 

- обсяг інноваційних витрат у промисловості; 

- обсяг реалізованої інноваційної продукції; 

- обсяг інвестицій в основний капітал промислових підприємств; 

- кількість створених нових робочих місць у промисловості; 

- кількість новостворених виробництв на території гірських, сільських  

населених пунктів. 

- обсяг залучених іноземних інвестицій в область. 

- обсяг освоєних капітальних інвестицій підприємствами та організаціями 

області. 

- кількість підприємств, у розвиток яких вкладено іноземні інвестиції. 

- кількість міжрегіональних та міжнародних угод, що діють на території 

області. 

- обсяг експорту товарів та послуг у розрахунку на одну особу населення. 

- кількість країн-партнерів Чернівецької області. 

- кількість наданих консультацій Центром підтримки підприємництва та 

експорту суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності Чернівецької області. 

 

Напрям 1.3. Розвиток туризму та рекреації 

Вдале географічне розташування, сприятливі кліматичні умови, наявність 

багатьох компонентів рекреаційних ресурсів, багатої історико-культурної 

спадщини, тривале співіснування різних культур та традицій на відносно 

невеликій території, є чинниками розвитку туристичного та природно-

ресурсного потенціалу області. 

Напрям 1.3 включає 19 проєктів регіонального розвитку, що мають 

забезпечити: 

- створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного 

потенціалу, у тому числі в гірських територіях;  

- формування  інфраструктури для розвитку туризму (сільського, зеленого) 

в Карпатському регіоні; 
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- популяризація туристичного потенціалу області. 

Очікувані результати: 

- створення позитивного туристичного іміджу Буковини на  внутрішньому 

та міжнародному туристичних ринках;  

- забезпечення зростання конкурентоздатності туристичної пропозиції 

регіону;  

- формування регіонального інтернет-ресурсу про Буковину туристичну;  

- створення та впровадження єдиної туристично-інформаційної системи 

регіону з системою онлайн бронювання та оплати;  

- збільшення чисельності внутрішніх туристів;  

- збільшення обсягів продажу регіональних туристичних продуктів; 

- збільшення кількості туристичних маршрутів в області; 

- зростання кількості туристів «вихідного дня» в місті Чернівці; 

- збільшення обсягу потоку туристів в гірській місцевості та в 

Дністровському каньйоні. 

Індикатори: 

- кількість нових туристичних продуктів, в т.ч. у розрізі кожного району; 

- кількість туристів, які відвідують регіон, в т.ч. іноземних, внутрішніх, 

місцевих; 

- обсяг наданих туристичних послуг, в т.ч. на одного туриста, у літній та 

зимовий періоди за різними видами туристичних продуктів; 

- кількість новостворених туристичних та рекреаційно-оздоровчих 

об’єктів; 

- середньооблікова чисельність працівників туристичної галузі; 

- частка податкових надходжень від діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності в туристичній галузі; 

- кількість створених об’єктів туристичної інфраструктури (готелі, 

хостели, кафе, ресторани, туристичні бази, селянські садиби тощо); 

- кількість туристичних заходів проведених в області. 

 

Напрям 1.4. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб 

регіональної економіки 

Враховуючи наявні тенденції розвитку ринку праці заклади професійно-

технічної освіти області мають можливості щодо надання освітніх послуг 

випускникам загальноосвітніх шкіл, професійного навчання безробітних 

громадян. У Чернівецькій області функціонує 16 професійно-технічних 

навчальних закладів різних типів. На сьогодні, відслідковується тенденція 

скорочення попиту на ринку праці на працівників з вищою освітою, тоді як 

пропозиція на фахівців з робітничими  професіями, як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках праці, зростає. У середньому випускники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на 82% забезпечують ринок праці 

області кваліфікованими робітниками.  

Напрям 1.4 включає 4 проєкти регіонального розвитку, що має 

забезпечити: 
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- створення сприятливої кон’юнктури на обласному ринку праці, 

зменшення диференціації у сфері зайнятості населення, підвищення рівня 

зайнятості населення та зниження рівня безробіття; 

- формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб економіки 

області, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя;  

- удосконалення структури зайнятості населення шляхом підвищення 

якості робочої сили, розвитку її мобільності; організація внутрішньо обласної 

трудової міграції (насамперед маятникової) для підвищення рівня зайнятості 

населення із сільської місцевості. 

Очікувані результати: 

- утворення регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти 

‒ консультативно-дорадчих органів; 

- розширення автономії закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, зокрема розроблення і впровадження власних освітніх програм, 

отримання статусу неприбуткової організації із збереженням податкових пільг і 

отриманням фінансової автономії; 

- оптимізацію мережі закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

- запровадження гнучкої моделі здобуття повних і часткових 

професійних кваліфікацій; 

- забезпечення професійно-технічних закладів освіти сучасними 

інструментами і засобами навчання; 

- залучення роботодавців до програми матеріальної мотивації 

випускників професійних закладів освіти для подальшого працевлаштування на 

підприємстві (дільниці, бригади тощо); 

- матеріальне стимулювання роботодавцями молодих робітників при 

влаштуванні на підприємство при умові обов’язкового відпрацювання певного 

терміну за отриманою спеціальністю. 

Індикатори: 

- професійна самореалізація особи та реалізації принципу навчання 

впродовж усього життя; 

- зростання привабливості професійної (професійно-технічної) освіти, 

підвищенню її конкурентоспроможності та якості; 

- підвищення соціального статусу педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

- посилення співпраці закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти з роботодавцями та бізнес-партнерами; 

- задоволення потреб ринку праці регіону у кваліфікованих кадрах; 

- сталий розвиток економіки області. 
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Орієнтовний фінансовий план 
№ 

п/п 

Назва проєкту регіонального 

розвитку 

Вартість проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

1.1. Створення сприятливих умов для сталого розвитку сільського господарства, в 

тому числі в гірських територіях 

1 

Підтримка створення складських 

приміщень довготривалого 

зберігання продукції сільського 

господарства, комплексів із 

сортування та переробки продукції 

сільського господарства  

34000,00 30500,00 55000,00 119500,00 

2 
Підтримка створення лабораторій 

щодо сертифікації якості продукції  

1500,00 1000,00 2000,00 4500,00 

3 

Підтримка вдосконалення 

селекційної бази 

сільськогосподарської галузі  

8000,00 9500,00 9500,00 27000,00 

4 

Будівництво та реконструкція 

тваринницьких приміщень, 

закупівля високопродуктивних 

порід сільськогосподарських 

тварин. Розвиток племінної справи, 

відродження вівчарства в області. 

Механізація та автоматизація 

процесів у тваринництві.  

15000,00 15000,00 15000,00 45000,00 

5 

Розвиток індустріальної та 

ставкової аквакультури в 

Чернівецькій області  

400,00 300,00 300,00 1000,00 

6 

Розвиток кооперації в сільському 

господарстві, 

сільськогосподарських дорадчих 

служб та підтримка сімейних 

фермерських господарств  

1600,00 1600,00 1600,00 4800,00 

7 

Міжмуніципальне співробітництво 

територіальних громад «Яблуневої 

агломерації» Хотинського району в 

сфері переробки плодоовочевої 

продукції  

12000,00 16000,00 
 

28000,00 

8 
Створення біотехнологічного 

науково-дослідницького центру 

50000,00 50000,00 50000,00 150000,00 

1.2. Підвищення конкурентоспроможності продукції провідних галузей промисловості 

(деревообробна, текстильна, харчова) 

9 
Розбудова індустріального парку 

"Новодністровськ"  

100000,00 100000,00 50000,00 250000,00 

10 
Створення індустріального парку 

"Вікнянський"  

2000,00 4000,00 
 

6000,00 

11 

Розширення асортименту продукції 

ДП "Підприємство ДКВС України 

(№67)"  

1104,00 1104,00 1104,00 3312,00 

12 
Розширення мережі збуту продукції 

лісогосподарських підприємств  

20000,00 20000,00 20000,00 60000,00 
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13 

Розвиток паливно-енергетичного 

комплексу в Чернівецькій області, у 

тому числі підтримка розвитку 

переробки  низькосортної деревини 

7800,00 
  

7800,00 

14 
Виробництво брикетів у громадах 

області  

16500,00 4000,00 
 

20500,00 

15 

Підтримка розвитку "Кластера 

весільної індустрії" в Чернівецькій 

області  

1500,00 2000,00 2500,00 6000,00 

16 

Створення сучасних виробничих 

майданчиків на базі земельних 

ділянок типу «Brownfield» та 

«Greenfield»  

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

17 

Створення комплексного 

кооперативного  підприємства з 

виготовлення екологічно чистої 

молочної продукції у с.Багна 

Вижницької ОТГ  

190,00 200,00 200,00 590,00 

18 

Виробництво органічної продукції, 

збір та заготівля лісових ягід, 

грибів, лікарських рослин в 

гірських територіях  

5500,00 6000,00 
 

11500,00 

19 

Заготівля та переробка екологічно 

чистої м'ясо-молочної продукції 

СОК «Усть-Путильські делікатеси»  

2500,00 2500,00 
 

5000,00 

20 
Створення геопорталу даних 

Чернівецької області  

7000,00 7000,00 7000,00 21000,00 

21 

Інформаційне наповнення, 

підтримка функціонування та 

просування інвестиційного порталу 

Чернівецької області  

100,00 100,00 100,00 300,00 

22 Проведення інвестиційного форуму  300,00 300,00 300,00 900,00 

23 
Формування бренду області, у тому 

числі бренду виробника Буковини  

400,00 
  

400,00 

24 

Розробка Інвестиційних паспортів 

об’єднаних територіальних громад 

Чернівецької області  

100,00 100,00 100,00 300,00 

25 

Створення та розвиток Центру 

підтримки експортерів Чернівецької 

області  

300,00 300,00 300,00 900,00 

26 

Промоція інвестиційного 

потенціалу Чернівецької області. 

Впровадження стандартів залучення 

інвестицій та супроводу інвесторів. 

Стимулювання інвестиційної 

діяльності.  

200,00 200,00 200,00 600,00 

27 

Підтримка інвестиційної діяльності 

та підвищення експортного 

потенціалу місцевих виробників 

шляхом здійснення виставково-

ярмаркової діяльності, участі в 

300,00 300,00 300,00 900,00 
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форумах, бізнес-зустрічах на 

національному та міжнародному 

рівнях  

28 
Розробка локальних брендів громад 

області  

400,00   400,00 

29 
Розвиток інфраструктури 

підприємництва 

11016,17   11016,17 

1.3. Розвиток туризму та рекреації 

30 
Створення центру сталого туризму 

Карпатської конвенції  

8000,00 3000,00 3000,00 14000,00 

31 
Облаштування та маркування 

туристичних маршрутів області  

500,00 500,00 500,00 1500,00 

32 

Розвиток міжнародного маршруту 

«Стежками Ольги Кобилянської: 

Україна – Румунія» 

2000,00 1000,00 1000,00 4000,00 

33 

Облаштування та маркування 

велосипедного маршруту 

«Дністровські береги» 

100,00 500,00 500,00 1100,00 

34 

Створення туристично-

інформаційних центрів у громадах 

області  

1350,00 
  

1350,00 

35 

Паспортизація та встановлення 

дорожніх знаків європейського 

зразка до туристичних об’єктів 

громад області  

1300,00 500,00 
 

1800,00 

36 

Створення інноваційного 

туристично-інформаційного 

кластеру з власників садиб зеленого 

туризму в гірських територіях  

600,00 600,00 600,00 1800,00 

37 Горайця ‒ вершина громади  1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

38 
Реконструкція набережної у 

м.Новодністровськ  

6220,00 19390,00 19390,00 45000,00 

39 
Будівництво бізнес-готелю у 

м.Новодністровськ  

5000,00 15000,00 10000,00 30000,00 

40 

Розвиток бальнеологічного туризму 

у Вижницькій громаді на основі 

використання лікувально-

оздоровчих властивостей 

мінеральних джерел в с.Черешенька 

та м.Вижниця (ок. Рівня)  

2500,00 2500,00 
 

5000,00 

41 

Розбудова мережі закладів 

довготривалого проживання 

туристів у Вижницькій громаді  

500,00 10000,00 10000,00 20500,00 

42 
Відновлення роботи лижного парку 

в селі Горбова  

130000,00 100000,00 
 

230000,00 

43 

Будівництво санаторно-курортної 

зони в Путильському районі на базі 

еко-курорту «Хутір Тихий»  

3000,00 2000,00 2000,00 7000,00 

44 

Створення туристично-спортивного 

комплексу для дітей та молоді на 

горі Томна-Тікуль (Памір)  

50000,00 50000,00 
 

100000,00 
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45 

Створення санаторного 

(сірководневого-банного) 

комплексу в с. Селятин  

50000,00 50000,00 
 

100000,00 

46 Архітектурні перлини Буковини  244,00 2000,00 540,00 2784,00 

47 

Створення інтерактивної бази 

даних, що містить інформацію про 

туристичні та рекреаційні ресурси 

області  

500,00 500,00 500,00 1500,00 

48 

Формування позитивного іміджу 

Буковини як привабливої для 

туризму області  

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

1.4. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної 

економіки 

49 
Підвищення дієвості регіональної 

політики зайнятості  
— — — — 

50 

Сучасна система підготовки кадрів 

та розвиток системи освіти 

впродовж життя  

— — — — 

51 

Створення регіонального 

навчально-практичного центру 

підготовки кадрів та підвищення 

кваліфікації фахівців сфери послуг/ 

галузі туризму 

28000,00 3000,00 3000,00 34000,00 

52 

Розвиток регіонального навчально-

практичного центру підготовки 

робітничих кадрів та підвищення 

кваліфікації фахівців 

агропромислового комплексу  

200,00 200,00 200,00 600,00 

Всього по Програмі: 592724,17 535694,00 269734,00 1398152,17 

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, які включені до 

Програми 1. Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом 

сталого розвитку сільського господарства, переробної промисловості та 

туризму 

 
Напрям 1.1. Створення сприятливих умов для сталого розвитку сільського 

господарства, в тому числі в гірських територіях: 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.1.1. Розвиток сільськогосподарського виробництва шляхом 

створення інфраструктури для зберігання, сортування та 

переробки сільгосппродукції. 

Назва проєкту: Підтримка створення складських приміщень довготривалого 

зберігання продукції сільського господарства, комплексів із 

сортування та переробки продукції сільського господарства 

Цілі проєкту: Забезпечення якісного та довготривалого зберігання (або 

переробки) сільськогосподарської продукції. 

Продовження терміну реалізації продукції на 30-40%. 

Підтримка місцевих сільськогосподарських виробників. 

Реалізація жителям області екологічно-чистої продукції. 

Зменшення частки експортованої продукції для реалізації на 
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ринках області. 

Забезпечення низьких цін на соціальні види хлібобулочної 

продукції. 

Розвиток садівничої галузі. 

Створення додаткових робочих місць.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Будівництво зерносховищ (зерноелеваторів) в Заставнівському та 

Вижницькому районах; будівництво плодосховищ в Хотинському, 

Новоселицькому, Сокирянському, Глибоцькому районах; 

будівництво картопле-овочесховищ в Новоселицькому, 

Хотинському районах  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

850000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

В області всіма категоріями господарств щорічно виробляється 

близько 600 тис. тонн зернових та зернобобових культур 

(орієнтовно 200 тис. тонн у сільгосппідприємствах), у тому числі 

до 200 тис. тонн пшениці та понад 300 тис. тонн кукурудзи. Крім 

того, близько 600 тис. тонн картоплі (до 200 тис. тонн в 

сільгосппідприємствах), понад 200 тис. тонн овочів (більше                 

2,0 тис. тонн в сільгосппідприємствах) та майже 1 млн. тонн 

плодоягідної продукції (до 100 тис. тонн в сільгосппідприємствах).  

На даний час для зберігання сільськогосподарської продукції в 

області налічується: для зберігання зерна − 114 складських 

приміщень загальною ємністю  441,4 тис. тонн, з них 6 одиниць – 

склади-елеватори, потужністю 226,1 тис. тонн, які технологічно 

пов’язані із зберіганням та реалізацією зерна;  для зберігання 

овочів − 9 сховищ загальною ємністю 3,15 тис. тонн; для 

зберігання картоплі − 9 сховищ загальною ємністю 3,9 тис. тонн; 

для зберігання плодово-ягідної продукції − 58 сховищ ємністю 

59,47 тис. тонн (з яких 48 сховищ ємністю 52,97 тис. тонн – 

обладнані холодильниками та РГС устаткуванням). 

Однак, зазначеної кількості об’єктів інфраструктури не достатньо 

для зберігання вирощеної сільськогосподарської продукції, тому є 

необхідність ще в додатковому їх будівництві. Проєктом 

передбачено будівництво: 

4 одиниць зерносховищ (зерноелеваторів) загальною ємністю 

близько 20 тис. тонн, у т.ч. 3 зерноелеватори (із сушильним 

комплексом) силосного типу загальною ємністю 16,2 тис. тонн в 

Заставнівському районі та 1 зерноприймальний пункт з подальшим 

будівництвом елеватора на 3,2 тис. тонн у Вижницькому районі; 

2 овочесховищ ємністю 1,4 тис. тонн та 3 картоплесховищ 

ємністю 2,4 тис. тонн обладнаних холодильним обладнанням; 

5 сучасних сховищ із регульованим газовим середовищем та 

холодильним обладнанням для зберігання плодово-ягідної 

продукції загальною ємністю 9,2 тис. тонн.  

Очікувані 

результати: 

Завершення будівництва та реконструкції 4 зерносховищ 

(зерноелеваторів), що забезпечить додаткове зберігання 19,4 тис. 

тонн зерна сільгоспкультур, 1 картоплеовочесховища (з 

холодильним обладнанням) для додаткового зберігання 1 тис. тонн 

продукції, та 2 фруктосховищ (з регульованим газовим 

середовищем) ємністю 5  тис. тонн плодів, тощо. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Розробка відповідної документації на будівництво об’єктів 

зберігання/переробки сільгосппродукції та плодів.  
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Отримання дозволу на початок будівництва об’єктів 

зберігання/переробки сільгосппродукції та плодів.  

Проєктування об’єктів зберігання/переробки сільгосппродукції та 

плодів. 

Будівництво об’єктів зберігання/переробки сільгосппродукції та 

плодів (фундаментні роботи). 

Придбання відповідного обладнання та устаткування: компресори, 

теплообмінне обладнання для забезпечення необхідної вологості й 

повітрообміну, холодильної автоматики, РГС тощо. 

Закупівля контейнерів для зберігання продукції. 

Виконання інших робіт під час будівництва об’єктів 

зберігання/переробки сільгосппродукції та плодів, у т.ч. 

облаштування водовідведення та каналізації.   

Придбання високорепродуктивного насіння у наукових центрах 

України. 

Дотримання технологій посіву, догляду та вирощування 

зазначених зернових культур. 

Реконструкція та створення нових агрегатів комплексу сушильно-

очисних машин. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

34000,00 30500,00 55000,00 119500,00 

Джерела 

фінансування: 

Кошти інвесторів, власні кошти сільгосптоваровиробників, кошти 

державного бюджету. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Суб’єкти господарювання (сільгосптоваровиробники, господарства 

населення), інвестори.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.1.2. Створення лабораторій щодо сертифікації якості 

продукції. 

Назва проєкту: Підтримка створення лабораторій щодо сертифікації якості 

продукції  

Цілі проєкту: Забезпечення контролю за якістю сільськогосподарської продукції. 

Безпечність споживання продуктів харчування. Створення 

додаткових робочих місць.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

850000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Інтенсифікація сільського господарства (та садівництва) та 

виробництво сільськогосподарської  продукції, у т.ч. плодових 

культур, потребує відповідних технологій вирощування та 

інтегрованої системи їх захисту і ґрунтується на застосуванні 

високоселективних і помірно-токсичних препаратів, особливо 

хімічного походження. Контроль за асортиментом пестицидів, 

їхніми нормами витрат і строками застосування проводиться в 

недостатній мірі, оскільки, на даний час, Чернівецьку область 

обслуговує Тернопільська міжобласна КТЛ. Також, важливим є  

визначення вмісту мікроелементів та поживних елементів у 

вирощеній продукції. Відповідно, існує потреба у створенні в 
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області сучасної лабораторії із сертифікації якості 

сільськогосподарської продукції, одним із напрямком роботи якої 

буде проведення контрольно-токсилогічних досліджень 

сільськогосподарської продукції. 

Очікувані 

результати: 

Створення в м. Чернівці на базі Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернівецькій області лабораторії із 

сертифікації якості сільськогосподарської продукції до 2024 року, 

що забезпечить проведення в достатній мірі контролю за якістю 

сільськогосподарської продукції.    

Ключові заходи 

проєкту: 

Розробка відповідної документації на створення лабораторії із 

сертифікації якості сільськогосподарської продукції. Придбання 

хроматографа та іншого обладнання для проведення лабораторних 

досліджень. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1500,00 1000,00 2000,00 4500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Суб’єкти господарювання (сільгосптоваровиробники, господарства 

населення), Головне управління Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.1.3. Вдосконалення селекційної бази для 

сільськогосподарської галузі. 

Назва проєкту: Підтримка вдосконалення селекційної бази 

сільськогосподарської галузі 

Цілі проєкту: Вдосконалення селекційної бази сільськогосподарської галузі. 

Нарощення валового виробництва сільськогосподарської продукції 

в області. Створення конкурентоспроможних, перспективних та 

високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських та 

плодових культур. Вихід на всеукраїнський та міжнародний  

ринок. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Впровадження наукових розробок (сортів, гібридів 

сільгоспкультур та саджанців плодових культур) та технологій їх 

вирощування в сільгосппідприємствах і господарствах населення 

на території Чернівецької області та України. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

850000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

З метою забезпечення аграріїв та населення області якісним 

насінням сільськогосподарських культур та садивним матеріалом 

(чи проведення сортооновлення/сортозаміни) для отримання 

високих врожаїв та збільшення валового виробництва є потреба у 

вдосконаленні селекційної бази сільськогосподарської галузі, 

зокрема створення науково-дослідними установами області 

перспективних, конкурентоспроможних, високопродуктивних 

сортів і гібридів сільськогосподарської продукції та саджанців 

плодово-ягідних та горіхоплідних культур, районованих та 

адаптованих до природно-кліматичних умов Буковини, а також 

розробки технологій їх вирощування. Крім того, реалізація даних 

розробок за межі області та України, дозволить отримати 

додаткові надходження в бюджет області та створити додаткові 
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робочі місця. 

Очікувані 

результати: 

Впроваджененя новореєстрованих та перспективних сортів 

зернових культур, адаптованих до умов області, що дасть 

можливість підвищити урожайність і збільшити валовий збір зерна 

на 15-20% та становитиме приблизно 30-50 тис. тонн. Створення 2 

нових адаптованих до умов зони скоростиглих гібридів кукурудзи, 

використання яких дасть можливість підвищити урожайність на 

12-15% і збільшити валовий збір зерна на 60-80 тис. тонн.  

Створення та впровадження в садівничих господарствах області 

нових високопродуктивних сортів груші, які забезпечать 

урожайність 30-40 т/га; нових високопродуктивних сортів горіха 

грецького та технології їх вирощування.  

Зменшення пестицидного навантаження плодових насаджень на 

30-35%, збільшення врожайності на 12-15%. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення нових сортів груші, горіха грецького. Розробка 

технології вирощування сільськогосподарських культур, плодів та 

горіхоплідних. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

8000,00 9500,00 9500,00 27000,00 

Джерела 

фінансування: 

Кошти інвесторів, власні кошти сільгосптоваровиробників, кошти 

державного бюджету. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція 

НААН України, Придністровська дослідна станція садівництва 

Інституту садівництва НААН України, Українська науково-

дослідна станція карантину рослин НААН України, суб’єкти 

господарювання (сільгосптоваровиробники, господарства 

населення), інвестори.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.1.4. Інтенсивний розвиток тваринництва в області. 

Назва проєкту: Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень, 

закупівля високопродуктивних порід сільськогосподарських 

тварин. Розвиток племінної справи, відродження вівчарства в 

області. Механізація та автоматизація процесів у 

тваринництві. 

Цілі проєкту: 1. Збільшення виробництва м’яса, молока з подальшим 

ефективним  розвитком на основі інтенсифікації і технічного 

переоснащення, виробництво конкурентоспроможних продуктів 

харчування та якісної сировини для промисловості.  

2. Створення нового та збереження існуючого поголів’я племінних 

сільськогосподарських тварин.  

3. Створення нових робочих місць.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено будівництво і реконструкція 

тваринницьких приміщень із замкнутим циклом виробництва, що 

дасть можливість збільшити виробництво м’яса, молока та 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 25 

продуктів їх переробки. 

Очікувані 

результати: 

Створення 50 нових робочих місць. 

Збільшення виробництва м’ясної та молочної продукції.  

Збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення 

основних показників продуктивності. 

Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.  

Підтримка національного виробника. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Пошук інвестора. Розробка проєктної документації. Проведення 

будівельних робіт, монтаж мереж водопостачання та каналізації, 

монтаж обладнання. Закупівля та завезення тварин. Створення та 

удосконалення високопродуктивних стад овець, кіз, ВРХ. 

Проведення комплексної оцінки тварин. Відбір тварин, 

формування селекційних стад.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

15000,00 15000,00 15000,00 45000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти, позика в 

банку, кошти інвесторів. Державне відшкодування за будівництво і 

реконструкцію, відшкодування за придбане доїльне обладнання. 

Державна дотація за утримання і збереження поголів’я ВРХ, 

закупівлю племінного поголів’я сільськогосподарських тварин. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Господарства різних форм власності, Буковинська державна 

сільськогосподарська дослідна станція НААНУ, місцеві банки.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.1.4. Інтенсивний розвиток тваринництва в області. 

Назва проєкту: Розвиток індустріальної та ставкової аквакультури в 

Чернівецькій області 

Цілі проєкту: Виконання норматив ефективності рибогосподарської діяльності 

передбачених накзом Мінагрополітики від 30.01.2013 №45 «Про 

затвердження Зон аквакультури (рибництва) та 

рибопродуктивності по регіонам України».  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

Суб’єкти аквакультури та населення Чернівецької області 

Стислий опис 

проєкту: 

Дотримання норм ефективності рибогосподарської діяльності є 

однією із умов передачі водних об’єктів в оренду. Так, загальний 

обсяг вирощеної риби в Чернівецькій області за 2018 рік склав 

845,19 тонн на площі 1400,5 га (з показником розрахункової 

рибопродуктивності 603 кг/га), який вдвічі менший за 

прогнозований обсяг ‒ 1400,5 тонн передбачений наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

30.01.2013 №45 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) 

та рибопродуктивності по регіонах України». Побудовані ще в 

минулому столітті рибницькі господарства, потребують 

модернізації, запровадження новітніх ресурсноощадних 

технологій та новітніх підходів аквакультури.  
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Очікувані 

результати: 

Розвиток та створення нових індустріальних господарств з 

вирощування товарної риби.  

Збільшення кількості рибних господарств, що покращать свою 

технічну оснащеність. Підвищення показників виробничої 

потужності рибної продукції в Чернівецькій області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Забезпечення необхідним обладнанням для вирощування риби та 

кормами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які 

здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної 

риби в умовах аквакультури.   

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

400,00 300,00 300,00 1000,00 

Джерела 

фінансування: 

Місцеві бюджети та інші джерела фінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, суб’єкти аквакультури. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.1.5. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

секторі сільського господарства області. 

Назва проєкту: Розвиток кооперації в сільському господарстві, 

сільськогосподарських дорадчих служб та підтримка сімейних 

фермерських господарств 

Цілі проєкту: Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 

через зменшення виробничих витрат товаровиробників та 

впровадження нових виробничих, переробних та зберігаючих 

технологій. Підвищення товарності особистих підсобних 

господарств. Удосконалення процесу реалізації продукції, більш 

ефективне використання каналів її збуту, допомога у зміцненні 

позиції сільськогосподарських товаровиробників на аграрному 

ринку, адаптація до умов ринкової економіки за допомогою 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Здійснення 

державної політики, спрямованої на задоволення потреб 

особистих селянських та фермерських господарств (у т.ч 

сімейних), господарських товариств, інших сільськогосподарських 

підприємств усіх форм власності і господарювання, а також 

сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні 

практичних навичок прибуткового ведення господарства, розвиток 

сільської місцевості. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

909000 осіб 

 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено надання організаційної підтримки із 

створення сільськогосподарських кооперативів шляхом 

проведення навчань, семінарів, демонстраційних показів, дискусій, 

консультацій з питань створення кооперативів; поліпшення 

матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів, 

придбання технологічного та технічного обладнання для них.  
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Створення агроосель як осередків підприємництва, збільшення 

доходів сільських жителів і підвищення рівня зайнятості у селах. 

Крім того, передбачається підтримка сімейних фермерських 

господарств за різними державними та регіональними програмами. 

Також проєктом передбачається надання соціально-спрямованих 

дорадчих послуг за напрямами: 

- підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок  

прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва; 

- сприяння розвитку і стабільному функціонуванню 

інфраструктури аграрного ринку та сільського зеленого туризму; 

- інформаційно-дорадче забезпечення інноваційної моделі 

відтворення сільськогосподарського виробництва;  

- сприяння розв’язанню проблем сільського населення та 

комплексному розвитку сільської місцевості; 

- інформаційно-технічне забезпечення мережі 

сільськогосподарських дорадчих служб. 

Очікувані 

результати: 

Створення умов для подолання збитковості 

сільськогосподарського виробництва, підвищення ефективності 

його роботи, розширення сфери зайнятості та підвищення 

добробуту сільського населення, поліпшення інфраструктури 

сільських населених пунктів шляхом надання 

сільськогосподарських дорадчих послуг.          

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення відповідної роботи серед членів громад по створенню 

сільськогосподарських кооперативів. Надання фінансової 

підтримки сімейним фермерським господарствам за різними 

державними та обласними програмами. Ознайомлення із 

Статутами сільськогосподарського кооперативного підприємства, 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, об’єднання 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, правилами  

внутрішнього розпорядку. Реєстрація кооперативів. Надання 

консультацій.Проведення тематичних семінарів. Проведення 

круглих столів. Виступи на телебаченні і радіо. Публікації в 

газетах. Видання тематичних брошур та інформаційних листів. 

Проведення навчання для власників осель сільського зеленого 

туризму та стимулювання створення агросадиб в області. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1600,00 1600,00 1600,00 4800,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, місцеві бюджети, вступні внески членів 

кооперативу. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Сільські і селищні ради, сімейні фермерські господарства, 

сільськогосподарські дорадчі служби, районні державні 

адміністрації, обласна державна адміністрація, ГО «Буковинська 

асоціація сільськогосподарських  дорадчих служб», Буковинська 

державна сільськогосподарська дослідна станція. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання:  

1.1.6. Запровадження інноваційних методів сільського 

господарства. 

Назва проєкту: Міжмуніципальне співробітництво територіальних громад 

«Яблуневої агломерації» Хотинського району в сфері переробки 

плодоовочевої продукції 
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Цілі проєкту: Створення виробничих потужностей по переробці плодоовочевої 

продукції (сушка та виробництво яблучного пектину). 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька, Хмельницька, Тернопільська області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

50000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Хотинський район славиться яблуневими садами. Завдяки 

природнім ландшафтам тут сформувався особливий мікроклімат та 

сприятливі для садівництва ґрунти. На цій території Недобоївська, 

Клішковецька, Рукшинська та Хотинська об’єднані територіальні 

громади утворили унікальну для України «яблуневу» агломерацію. 

Загальна довжина цього утворення - 21 км, ширина від 2 до 4 км, 

чисельність населення понад 50 тисяч мешканців, 70% якого 

складають малі товаровиробники, що займаються вирощуванням 

фруктів. На сьогоднішній день на території «Яблуневої 

агломерації» наявні: інтенсивні плодові насадження (площа садів – 

11 тис.га, урожайність ‒ 200 тис. тон яблук), високотехнологічні 

холодильні фруктосховища (90 тис. тонн), сучасна сортувальна 

лінія (8 тон/год), цех з виробництва євротари; 2 га виробничої 

площі; газотранспортна мережа. Також розроблено концепцію 

розвитку підприємства, виготовлено проєктно-кошторисну 

документацію. Проєктом передбачається встановлення переробних 

потужностей для сушки та виробництва яблучного пектину, а саме: 

сертифікованої лінії сушки – 13 тис. тонн  (сушена продукція); лінії 

для виробництва пектину – 1 тис.тонн (яблучний пектин).  

Очікувані 

результати: 

Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, збільшення 

ланцюжків доданої вартості економічної діяльності у сільській 

місцевості шляхом створення виробничих потужностей по 

переробці плодоовочевої продукції. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення спільного комунального підприємства. 

Орієнтація Центру економічного розвитку яблуневої агломерації на 

вивчення для прогнозування ринку. 

Закупівля обладнання для сушки плодововочевої продукції та 

виробництва яблучного пектину. 

Налагодження каналів реалізації продукції переробки, пошук 

зовнішніх ринків збуту продукції. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

12000,00 16000,00 - 28000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Недобоївська, Рукшинська, Клішковецька сільські ради, Хотинська 

міська рада, Ставчанський професійно-технічний коледж, ТзОВ 

«Агромаркет». 

Інше: Розроблено концепцію розвитку інноваційного переробного 

підприємства. 

 

Номер і назва 

завдання:  

1.1.6. Запровадження інноваційних методів сільського 

господарства. 

Назва проєкту: Створення біотехнологічного науково-дослідницького центру  

Цілі проєкту: Створення науково-дослідницької, організаційно технічної, 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 29 

технологічної, юридично фінансової інфраструктури необхідної для 

впровадження наукових досліджень у галузі біотехнологій для 

застосування в тому числі в сільському господарстві. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область та Україна в цілому  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

100000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Конкурентоспроможність виробників товарів і послуг Чернівецької 

області безпосередньо залежить від якості і здатності до 

міжнародної конкуренції. Одним із ключових елементів такої 

спроможності є інноваційні науково-технологічні розробки та 

досягнення, та їх застосування в економічному обороті області. 

Включеність у міжнародну торгівлю та кооперацію, а також 

створення більшої доданої вартості, яка потрапляє в економіку 

області, призводить до підвищення обсягу ВРП на одного жителя 

області, і що головне – створює конкурентні та технологічні робочі 

місця ‒ основу для призупинення та в подальшому зворотної 

міграції. Сучасні науково-технологічні розробки в галузі 

біотехнологій можливі за умови наявності кластеру співпраці між 

науковими/університетськими закладами та лабораторіями, 

бізнесом, експертно-громадським середовищем. Створення 

демонстраційної ключової лабораторії, ідентифікація пріоритетних 

напрямків науково технологічних дослідження та проектування, 

створення організаційної та юридично-фінансової інфраструктури 

діяльності біотах-кластеру, стане зразком налагодження взаємодії 

науковців та підприємців заради сталого розвитку Буковини.  

Очікувані 

результати: 

Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, збільшення 

ланцюжків доданої вартості економічної діяльності, діючі науково 

технологічні лабораторії та дослідницькі групи, організований 

процес трансферу результатів наукових досліджень в економічний 

господарський оборот області та України.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення навчання експортно-орієнтованих підприємств та 

організацій з метою підвищення конкурентоспроможності 

продукції та презентування науково-дослідницьких установ 

області. Створення кластеру,  як комбінації наукових, виробничих і 

комерційних структур. Постійна співпраця наукових установ, 

бізнесових структур, громадських організацій з метою 

впровадження наукових досліджень в галузі біотехнологій та 

застосування їх в сільському господарстві. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

50000,00 50000,00 50000,00 150000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецький національний університет імені Юрій Федьковича, 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція 

НААН України, Придністровська дослідна станція садівництва 

Інституту садівництва НААН України, Українська науково-

дослідна станція карантину рослин НААН України, суб’єкти 

господарювання (сільгосптоваровиробники, господарства 

населення), інвестори. 
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Інше: - 

 

Напрям 1.2. Підвищення конкурентоспроможності продукції провідних галузей 

промисловості (деревообробна, текстильна, харчова): 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.1.  Посилення інноваційної складової розвитку 

промислового комплексу області. 

Назва проєкту: Розбудова індустріального парку «Новодністровськ» 

Цілі проєкту: 

 

Забезпечення позиціонування та зміцнення іміджу міста як в країні, 

так і за її межами, підвищення інвестиційної привабливості міста 

Новодністровськ, підвищення рівня ділової активності в місті, 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, 

покращення добробуту мешканців міста та підвищення соціальних 

стандартів, збільшення обсягу залучених у реальний сектор 

економіки міста інвестицій, залучення новітніх технологій 

виробництва товарів та послуг, а також створення 850 нових 

робочих місць для висококваліфікованих кадрів м.Новодністровськ 

та Сокирянського району. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

м. Новодністровськ та прилеглі населені пункти  Сокирянського 

району 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

43000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

З метою забезпечення розвитку промислового виробництва, 

підприємництва на інноваційній основі зареєстровано перший в 

Чернівецькій області індустріальний парк – «Новодністровськ», 

який включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків 

України за №16. Ініціатором створення індустріального парку 

«Новодністровськ» є Новодністровська міська рада. Індустріальний 

парк створено на території мікрорайону «Дністер», на земельній 

ділянці площею 15,36 га, на перетині 3-ох областей: Чернівецька, 

Вінницька та Хмельницька; 20 км до Молдови, 180 км до Румунії. 

На території індустріального парку планується розвивати 

приладобудування, забезпечити виробництво продукції легкої 

промисловості, переробку сільськогосподарської продукції. У 

відповідності до плану розвитку та стратегії індустріального парку 

«Новодністровськ» найближчими кроками розвитку є 

реконструкція та будівництво  І модуля виробничого корпусу 

загальною площею 9408 м.кв.: 

- вересень 2019 р. – грудень 2020 р. – розроблення та затвердження 

проєктно-кошторисної документації, реконструкція, будівництво та 

модернізація корпусу; 

- грудень 2020 р. – вересень 2021 р. – запуск виробничого процесу, 

створення 200 робочих місць. 

В подальшому планується поетапний ремонт виробничих площ, 

будівель та інфраструктури. 

Очікувані 

результати: 

 

Оптимізація розміщення продуктивних сил регіону та 

використання природних та технічних можливостей. 100% 

використання існуючих та розвиток додаткових індустріальних 

потужностей. Розміщення унікальних виробництв за рахунок 

впровадження нано-, IT- і комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Відродження системи професійно-технічного навчання.  Створення 
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не менше 850 робочих місць.  

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Створення сучасної промислової території з відповідною 

інфраструктурою для розвитку сучасних виробництв в різних 

сферах (виробництво електричного устаткування, автозапчастин, 

харчових продуктів, продукції легкої промисловості). 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

100000,00 100000,00 50000,00 250000,00  

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів – учасників 

індустріального парку.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Новодністровська міська рада, публічне акціонерне товариство 

«Гравітон», ТОВ «ВЕСТ БУКОВИНА» 

Інше: 

 

Виготовлено та погоджено містобудівну документацію, необхідну 

для проведення робіт щодо облаштування індустріального парку та 

під’єднання його до зовнішніх інфраструктурних мереж. Газова 

магістраль, електромережі, мережі водопостачання, 

водовідведення, зливні стоки та дороги вже є безпосередньо на 

території парку. 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.1.  Посилення інноваційної складової розвитку 

промислового комплексу області. 

Назва проєкту: Створення індустріального парку «Вікнянський» 

Цілі проєкту: Метою створення індустріального парку «Вікнянський» є 

залучення інвестицій, поліпшення інвестиційного іміджу ОТГ, 

створення нових робочих місць, забезпечення сприятливих умов 

для розвитку промислових підприємств та супутніх видів 

підприємницької діяльності. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вікнянська ОТГ 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

50000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Це великий інвестиційний проєкт, мета якого – розвиток 

сучасного промислового виробництва в Україні. Це єдина 

платформа, що дозволяє підприємцям отримати всі необхідні 

сервіси та зосередитись на розвитку компанії. Створення 

індустріального парку в с.Вікно Заставнівського району дасть 

можливість запропонувати  землі промислового призначення для 

оренди або купівлі, рішення під ключ та можливість спільних 

інвестицій у промислові проєкти. Для створення такого парку 

пропонується земельна ділянка площею понад 15 га.  Парк буде 

функціонувати на принципах раціонального використання земель, 

 забезпечення рівних і прозорих умов для резидентів парку та 

партнерських відносин «влада-бізнес». Пріоритетними для 

залучення інвестицій визначені підприємства наступних галузей: 

виробництво одягу, шкіри та інших матеріалів; виробництво 

меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування; 

логістика, сервісне обслуговування та інше. 

Очікувані 

результати: 

Відкриття індустріального парку «Вікнянський». Поліпшення 

інвестиційного іміджу ОТГ, створення нових робочих місць, 
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забезпечення сприятливих умов для розвитку промислових 

підприємств та супутніх видів підприємницької діяльності. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Розробка проєктно-кошторисної документації, проведення робіт з 

облаштування території індустріального парку, у т.ч. монтаж 

мереж водопостачання та каналізації.  

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2000,0 4000,00 -  6000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вікнянська сільська рада.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.1. Посилення інноваційної складової розвитку 

промислового комплексу області. 

Назва проєкту: Розширення асортименту продукції ДП «Підприємство ДКВС 

України (№67)» 

Цілі проєкту: Розширення асортименту продукції підприємства, збільшення 

обсягів випуску та реалізації вапнякової продукції. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Сокирянський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

43000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено придбання обладнання для навантаження, 

вивозу та переробки вапнякової продукції, що дозволить 

збільшити обсяги виготовленої продукції, розширити ринки її 

збуту. Попередні маркетингові дослідження та підписані угоди з 

споживачами дозволяють зробити висновки, що борошно 

вапнякове буде реалізуватися у не лише в межах регіону та 

протягом всього року, а не сезонно. Відділом організації 

виробництва опрацьовані технічні та економічні можливості 

підприємства, визначено виробничі площі, де буде розміщене 

устаткування.  

Очікувані 

результати: 

Збільшення обсягів випуску та реалізації вапнякової продукції, 

зменшення податкової заборгованості, покращення фінансового 

стану підприємства. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Придбання обладнання для навантаження, вивозу та переробки 

вапнякової продукції. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1104,00 1104,00 1104,00 3312,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, місцевий бюджет, бізнес, міжнародні донори. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

ДП «Підприємство ДКВС України (№67)», Сокирянська районна 

державна адміністрація. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

1.2.2. Забезпечення продукування валової доданої вартості у 

харчовій, текстильній, деревообробній промисловості. 

Назва проєкту: Розширення мережі збуту продукції лісогосподарських 

підприємств 

Цілі проєкту: Покращення фінансово-господарської діяльності підприємств. 

Створення додаткових робочих місць та забезпечення зайнятості 

працівників підприємств. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Деревообробна промисловість області має істотний ресурсний і 

виробничий потенціал та є важливою складовою економіки області, 

галузь формує 5,1% валової доданої вартості, що створюється у 

промисловості. Впродовж 2019 року відмічається низхідна 

динаміка виробництва у галузі деревообробки. У січні – серпні 

2019 року обсяги оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини зменшились на 6,6% порівняно із січнем – серпнем 2018 

року, в тому числі виготовлення виробів з деревини – на 13%, 

лісопильне та стругальне виробництво – на 2,2%. Разом з тим, 

зросли обсяги реалізації промислової продукції на 7,7%,  які у січні 

– серпні 2019 року становили 420,4 млн. грн. (січень – серпень 2018 

року – 390,4 млн.грн.). До основного кола промислових 

підприємств Чернівецької області та відповідно підприємств, які 

визначають потенціал розвитку галузі деревообробки входить 10 

державних лісогосподарських підприємств: ДП «Берегометське 

лісомисливське господарство», ДП «СЛАП «Карпатський 

держспецлісгосп», ДП «Вижницький держспецлісогосп АПК», ДП 

«Сокирянське лісове господарство», ДП «Чернівецьке лісове 

господарство», ДП «Сторожинецьке лісове господарство», 

Глибоцький держспецлісгосп АПК, ДП «Спеціалізоване 

лісогосподарське агропромислове підприємство «Сторожинецький 

держспецлісгосп», ДП «Путильське лісове господарство», ДП 

«Хотинське лісове господарство». Аналіз виробництва продукції 

деревообробної промисловості показує, що на погіршення 

виробничих показників галузі вагомий вплив має зниження 

виробництва основних видів продукції у натуральних величинах 

майже усіма державними лісогосподарськими підприємствами. 

Проєктом передбачається розширення мережі збуту продукції 

підприємств за рахунок пошуку інвесторів чи ринку збуту 

продукції.  

Очікувані 

результати: 

Покращення фінансово-господарської діяльності підприємств. 

Створення додаткових робочих місць та забезпечення повної 

зайнятості працівників підприємства.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Розширення мережі збуту продукції підприємств за рахунок пошуку 

інвесторів чи ринку збуту продукції. Розконсервація цехів 

переробки та провадження діяльності із заготівлі деревини у 

круглому виді. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

20000,00 20000,00 20000,00 60000,00 
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Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів, міжнародна 

технічна допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

ДП «Сокирянське лісове господарство», ДП «Хотинське лісове 

господарство», ДП «Берегометське лісомисливське господарство», 

ДП «СЛАП «Карпатський держспецлісгосп», ДП «Вижницький 

держспецлісогосп АПК», ДП «Чернівецьке лісове господарство», 

ДП «Сторожинецьке лісове господарство», Глибоцький 

держспецлісгосп АПК, ДП «Спеціалізоване лісогосподарське 

агропромислове підприємство «Сторожинецький 

держспецлісгосп», ДП «Путильське лісове господарство». 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.2. Забезпечення продукування валової доданої вартості у 

харчовій, текстильній, деревообробній промисловості. 

Назва проєкту: Розвиток паливно-енергетичного комплексу в Чернівецькій 

області, у тому числі підтримка розвитку переробки  

низькосортної деревини 

Цілі проєкту: 1. Забезпечення  енергетичними вилами палива  бюджетних установ, 

підприємств та населення. Стимулювання економічного зростання 

регіону через розкриття потенціалу сфери виробництва 

енергетичних видів палива  щепи, пилетів, брикетів.  

2. Підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках  

Чернівецької області через розширення ринків збуту: як 

внутрішнього, так і зовнішнього. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

300000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено придбання комплексу з виготовлення щепи 

та переробки низькосортної деревини (дров’яної деревини 

промислового використання) ДП Берегометське ЛМГ», 

забезпечення потреб у паливі бюджетних установ підприємств 

населення, тощо. 

Очікувані 

результати: 

1. Максимальне забезпечення  бюджетних установ, підприємств  та 

населення  енергетичними видами палива (щепа). Зменшення 

залишків низькосортної деревини, яка не має попиту, на складах  

лісогосподарських підприємств. Створення нових робочих місць. 

Ключові заходи 

проєкту: 

1. Проведення маркетингових досліджень зовнішнього та 

внутрішнього ринків збуту. 

2. Створення дорожньої карти розвитку ринку з виробництва 

енергетичних видів палива Чернівецької області. 

3. Проведення комплексу комунікаційних заходів (тренінги, круглі 

столи, презентації та ін.) для інформування СПД про можливості та 

напрямки розвитку бізнесу. 

Період здійснення: Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

7800,00 - - 7800,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

кошти інвесторів.  

Ключові потенційні Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна 
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учасники реалізації 

проєкту: 

рада, Чернівецька міська рада, районні та сільські ради. 

Інше: - 

 

Номер і завдання: 1.2.2. Забезпечення продукування валової доданої вартості у 

харчовій, текстильній, деревообробній промисловості. 

Назва проєкту: Виробництво брикетів у громадах області 

Цілі проєкту: Зміцнення енергонезалежності та економічний розвиток громад. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено модернізацію та осучаснення технічного 

парку комунальних підприємств з метою переробки відходів 

деревообробної галузі. Підприємцями у значній кількості 

продукується тирса, яка потребує утилізації, достатньо і інших 

деревних відходів – обрізаних гілок, щіпи. Постачання матеріалу 

для роботи брикетної лінії дасть змогу утилізувати непридатну для 

іншого використання сировину, забезпечити робочими місцями 

частину жителів громад. Реалізація проєкту дасть можливість 

створити робочі місця, забезпечить високоякісним енергетичним 

паливом котельні закладів соціальної сфери. Це в свою чергу 

призведе до економії бюджетних коштів. 

Очікувані 

результати: 

Виготовлення 800 тонн брикетів у рік, що еквівалентно 2400 куб.м. 

дров, для забезпечення якісного опалення закладів соціальної 

сфери. Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних 

підприємств. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів. 

Створення нових робочих місць. 

У результаті впровадження проєкту очікується за прогнозами 

розрахунку створення 20 робочих місць. В результаті збільшаться 

закупівельні ціни на гриби, дикоростучі лісові ягоди та лікарські 

рослини і доходи сільського населення від збору та реалізації 

зібраної продукції. Створяться економічно вигідні умови для само 

зайнятості населення в ОТГ та зросте мотивація населення до 

заготівлі дикоросів. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Придбання обладнання для запуску брикетної лінії: сушильно-

дробильний комплекс, екструдер, торцювальна машина, пакувальна 

машина, електрообладнання, розподільчі шафи, електрокабеля, 

накопичувальний бункер. Проведення монтажних 

пусконалагоджувальних робіт, облаштування системи вентиляції та 

витяжок.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

16500,00 4000,00 - 20500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та міський бюджети, міжнародна технічна допомога, 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Сільські ради та комунальні підприємства. 

 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

1.2.2. Забезпечення продукування валової доданої вартості у 

харчовій, текстильній, деревообробній промисловості. 

Назва проєкту: Підтримка розвитку «Кластера весільної індустрії» в 

Чернівецькій області 

Цілі проєкту: 3. Стимулювання економічного зростання регіону через розкриття 

потенціалу сфери виробництва весільного одягу. 

4. Підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках 

виробників весільної продукції Чернівецької області через 

розширення ринків збуту: як внутрішнього, так і зовнішнього. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

м. Чернівці, села Волока, Грушівка, Великий Кучурів, Коровія 

Глибоцького району   

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

25000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Чернівці та навколишні такі села як Волока, Грушівка, Великий 

Кучурів, Коровія є регіоном, що давно відомі в Україні та у країнах 

близького зарубіжжя своїм весільним потенціалом. Весільний 

бізнес особливо для даних сіл є одним з ключових факторів 

економічного розвитку їх громад. Але в умовах внутрішньої та 

зовнішньої конкуренції, протягом останніх років намітилися 

тенденції активного розвитку весільної сфери в сусідніх з 

Чернівецькою областю регіонах (Хмельницький, Львів), агресивної 

активності китайських та турецьких виробників на міжнародних 

ринках, виробники Чернівецької області зазнають значного 

зниження  продажів своєї продукції. В таких умовах для виробників 

весільних товарів і послуг важливо втримання першості на 

внутрішніх та зовнішніх ринках та забезпечення більшої 

можливості зростання на близьку перспективу. Найоптимальнішим 

варіантом для представників весільного бізнесу стало створення 

весільного кластеру. Такий підхід дозволить подолати спільні для 

всіх суб’єктів галузі проблеми, одночасно зберігши особисту 

незалежність ведення бізнесу.  

Очікувані 

результати: 

Максимальне збільшення обсягів реалізації весільної продукції на 

внутрішніх та зовнішніх  ринках. Створення нових робочих місць. 

Пропорційна фінансова підтримка проєктів та програм, що 

впроваджуються кластером (реклама, виставки, фестивалі тощо). 

Збільшення кількості виробників весільної продукції в регіоні. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення маркетингових досліджень зовнішнього та 

внутрішнього ринків збуту товарів весільної промисловості.  

Створення дорожньої карти розвитку ринку з виробництва 

весільного одягу Чернівецької області. 

Проведення комплексу комунікаційних заходів (тренінги, круглі 

столи, презентації та ін.) для інформування малих та мікро 

виробників швейної галузі про можливості та напрямки розвитку 

бізнесу. 

Допомога в проведені інформаційної кампанія з просування 

продукції виробників регіону, розробка дизайну та друк 

презентаційних матеріалів напрацьованих документів. Створення 

інтернет В2В та В2С платформ. 

Надання місцевим виробникам послуг з пошуку замовлень та 

супроводу виконання замовлень на міжнародних ринках,  підбір 
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спеціалістів із зовнішньої торгівлі. Оплата часткової праці 

менеджерської команди проєкту (адміністрування проєкту). 

4. Організація сталих поїздок пулу виробників, що готові виробляти 

одяг на замовлення за кордон і з за кордону в регіон. 

Розвиток весільного туризму.  

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1500,00 2000,00 2500,00 6000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

кошти інвесторів, вступні внески членів кластера. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна 

рада, Чернівецька міська рада, районні та сільські ради. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.3. Інтенсивний розвиток виробництва у об’єднаних 

територіальних громадах. Подолання галузевої та 

територіальної диспропорції розвитку промислового 

комплексу, особливо в гірських територіях. 

Назва проєкту: Створення сучасних виробничих майданчиків на базі 

земельних ділянок типу «Brownfield» та «Greenfield» 

Цілі проєкту: Cприяння територіальному розвитку, зміцнення економічного 

потенціалу, активізація інвестиційної діяльності, підвищення 

конкурентоспроможності області та територіальних громад шляхом 

створення сучасних підприємств, виробничих об’єктів на базі 

земельних ділянок типу «Brownfield» та «Greenfield».  

Забезпечення соціального розвитку шляхом створення нових 

високотехнологічних високооплачуваних робочих місць. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєктом передбачається відновити виробничу та господарську 

діяльність на території промислових зон, колишніх промислових 

підприємств; створити нові сучасні конкурентоспроможні 

виробництва на земельних ділянках типу «Brownfield» та 

«Greenfield»; встановити нові технологічні лінії з переробки 

сільськогосподарської продукції, виготовлення промислової 

продукції.  

Очікувані 

результати: 

 

Створення інноваційного виробництва, залучення іноземних та 

внутрішніх інвестицій у виробництво, виготовлення продукції з 

високим ступенем доданої вартості.  

Створення нових робочих місць, забезпечення розвитку малого і 

середнього підприємництва, розвиток сучасної виробничої та 

ринкової інфраструктури. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Підготовка майданчиків для будівництва та розташування 

промислових, виробничих комплексів, придбання та встановлення 

технологічного обладнання, підведення необхідних комунікацій 

для забезпечення виробничого процесу, облаштування території. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року  

Орієнтовна вартість 2021 2022 2023 Разом 
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проєкту, тис. грн.: 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, кошти міжнародних фінансових 

організацій, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація (структурні підрозділи), обласна 

рада, установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 

області», районні державні адміністрації, ОТГ, представники 

приватного бізнесу. 

Інше: - 

 

Номер і завдання: 1.2.3. Інтенсивний розвиток виробництва у об’єднаних 

територіальних громадах. Подолання галузевої та 

територіальної диспропорції розвитку промислового 

комплексу, особливо в гірських територіях. 

Назва проєкту: Створення комплексного кооперативного підприємства з 

виготовлення екологічно чистої молочної продукції у с.Багна 

Вижницької ОТГ 

Цілі проєкту: Виготовлення екологічно чистої молочної продукції та її реалізація 

на вітчизняному ринку.   

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вижницька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

19500 осіб  

 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєкт передбачає створення  міні-переробного підприємства у 

с.Багна задля виготовлення екологічно чистої молочної продукції 

та її реалізації на вітчизняному ринку.   

Очікувані 

результати: 

Створення місцевого бренду молочної продукції. 

Збільшення доданої вартості членів СОК. 

Зменшення рівня безробіття у районі. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Підготовка бізнес-плану зі створення та діяльності кооперативного 

підприємства. 

Проєктування, закупівля обладнання,  та введення в експлуатацію 

підприємства. 

Заходи з постійного проведення маркетингових робіт для 

просування  на ринки екологічно чистої продукції.  

Навчання членів кооперативу. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

190,00 200,00 200,00 590,00 

Джерела 

фінансування: 

Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

 

1.2.3. Інтенсивний розвиток виробництва у об’єднаних 

територіальних громадах. Подолання галузевої та 

територіальної диспропорції розвитку промислового 

комплексу, особливо в гірських територіях. 

Назва проєкту: Виробництво органічної продукції, збір та заготівля лісових 
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 ягід, грибів, лікарських рослин в гірських територіях 

Цілі проєкту: 

 

Створення сприятливих умов для розвитку виробництва органічної 

продукції, підвищення рівня зайнятості населення в сільській 

місцевості, збільшення реальних доходів господарств. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Конятинська, Селятинська, Усть-Путильська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

15000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

 

Відсутність орних земель не дає можливості займатися 

вирощуванням сільськогосподарської рослинницької продукції, 

тому основними напрямками діяльності місцевого населення є 

виробництво продукції тваринництва та побічного 

лісокористування. Велика кількість населення займається збором 

ягід та дикоросів, проте через відсутність умов для переробки 

сировини, змушені здавати оптовикам за низьку вартість. Оскільки, 

на території громади  відсутні будь-які промислові підприємства, 

села громади розташовані в гірській екологічно-чистій місцевості, 

то доцільно вважати, що органічне сільське господарство буде 

розвиватися саме тут. Проєктом передбачено закупівлю 

інфрачервоних  сушильних шаф, камери шокової заморозки, 

холодильної камери. СОК «Усть-Путильські делікатеси» закуплено 

холодильне обладнання (камери охолодження, шокової заморозки 

та зберігання). Відсутність лінії з заготівлі та переробки грибів, 

дикоростучих лісових ягід та лікарських рослин не дає можливості 

глибокої переробки даної продукції, що зменшує додану вартість. 

Очікувані 

результати: 

Створення нових робочих місць. Створення економічно вигідних 

умов для самозайнятості населення в ОТГ. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Придбання обладнання, прийняття на баланс основних засобів. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

5500,00 6000,00 - 11500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Селятинська, Конятинська, Усть-Путильська сільські ради, КП 

«Черемош-Сервіс», СОК «Усть-Путильські делікатеси». 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

 

1.2.3. Інтенсивний розвиток виробництва у об’єднаних 

територіальних громадах. Подолання галузевої та 

територіальної диспропорції розвитку промислового 

комплексу, особливо в гірських територіях. 

Назва проєкту: 

 

Заготівля та переробка екологічно чистої м'ясо-молочної 

продукції СОК «Усть-Путильські делікатеси» 

Цілі проєкту: 

 

Створення сприятливих умов для сталого розвитку сільського 

господарства, в тому числі в гірських територіях.   

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Усть-Путильська ОТГ 

Орієнтовна кількість 3000 осіб  
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отримувачів вигод: 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Відсутність орних земель не дає можливості займатися 

вирощуванням сільськогосподарської рослинницької продукції, 

тому основними напрямками діяльності місцевого населення є 

виробництво продукції тваринництва та заготівля дарів лісу. В 2018 

році в ОТГ створений СОК «Усть-Путильські делікатеси», в якому 

налічується 20 членів з 98 домогосподарств. Кооператив створено 

для виконання таких видів діяльності: допоміжна діяльність в 

рослинництві; організація заготівлі та збуту сільськогосподарської 

продукції (молока, м’яса); переробка грибів, дикоростучих лісових 

ягід, овочів та фруктів. На даний час в ОТГ і в районі відсутні  

молокопереробні та м'ясопереробні підприємства. Населення має 

можливість купити молоко та м'ясо лише в райцентрі. Актуальність 

даного проєкту полягає у запровадженні ефективного та якісного 

механізму виробництва молочної та м’ясної продукції та її продажу 

з перспективою відкриття нових робочих місць. Придбання лінії з 

заготівлі та переробки екологічно чистої м'ясо-молочної продукції 

буде ефективним не тільки для жителів ОТГ, а й для жителів інших 

наближених населених пунктів Чернівецької області та 

Білоберізької ОТГ Івано-Франківської області, яка межує з Усть-

Путильською ОТГ. 

Очікувані 

результати: 

 

Створення 20 робочих місць. У результаті збільшаться закупівельні 

ціни на сільськогосподарську продукцію і доходи сільського 

населення від реалізації сільськогосподарської продукції. 

Створяться економічно вигідні умови для вирощування худоби в 

ОТГ та зросте мотивація населення до вирощування худоби. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Підтримка створення складських приміщень довготривалого для 

зберігання, комплексів із сортування та переробки продукції 

сільського господарства. Виробництво органічної продукції та 

заготівля м'ясо-молочної продукції. Розвиток кооперації в 

сільському господарстві та сільськогосподарських дорадчих служб. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2500,00 2500,00 - 5000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

СОК «Усть-Путильські делікатеси», Усть-Путильська сільська 

рада. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва.  

Назва проєкту: Створення геопорталу даних Чернівецької області  

Цілі проєкту: Створення геопорталу даних для забезпечення процесу прийняття 

управлінських рішень керівниками органів влади та місцевого 

самоврядування, підприємцями та експертами, в тому числі щодо 

кількісного та якісного аналізу SMART-спеціалізації територій, 

створення механізму доступу до інформації та використання 

відкритих даних мешканцями області.  

Територія, на яку Чернівецька область 
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проєкт матиме 

вплив: 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проектом передбачено створення архітектури геопросторової бази 

даних, алгоритмів та програмно-технічного комплексу обробки 

первинних даних, закупівля послуг з моніторингу та актуалізації 

даних про  територію та об’єкти Чернівецької області за допомогою 

супутникового дистанційного зондування, розробка модулів 

аналітики та презентації результатів, інтеграція модулів, даних та 

картографічної документації в форматі геопорталу з онлайн-

доступом, навчання користувачів та постачальників даних, 

проведення інформаційної кампанії для мешканців області з метою 

просвітництва щодо використання відкритих даних та 

використання інструментів геопорталу.    

Очікувані 

результати: 

Зручний та функціональний портал геопросторових даних 

Чернівецької області.  

Повна та актуалізована текстова, цифрова, графічна та 

картографічна інформація про територію та об’єкти. 

Створений та налагоджений механізм/алгоритм верифікації та 

актуалізації даних, моніторингу території та архівування 

інформації. 

Створені та функціонуючі спеціалізовані модулі аналізу та 

представлення/візуалізації інформації.  

Навчені профільні користувачі, які використовують інструментарій 

та інформації порталу в щоденній роботі. 

Ознайомлені з можливостями порталу та корисністю відкритих 

даних мешканці області.  

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Створення архітектури геопросторової бази даних, алгоритмів та 

програмно-технічного комплексу обробки первинних даних, 

закупівля послуг з моніторингу та актуалізації даних про  

територію та об’єкти Чернівецької області за допомогою 

супутникового дистанційного зондування, розробка модулів 

аналітики та презентації результатів, інтеграція модулів, даних та 

картографічної документації в форматі геопорталу з онлайн- 

доступом, навчання користувачі та постачальників даних, 

проведення інформаційної кампанії для мешканців області з метою 

просвітництва щодо використання відкритих даних та 

використання інструментів геопорталу.    

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

7000,00 7000,00 7000,00 21000,00 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти 

міжнародних фінансових організацій, кошти суб’єктів 

підприємництва.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, обласна рада, управління 

Державної статистичної служби та Держгеокадастру України в 

Чернівецькій області, установа «Агенція регіонального розвитку 

Чернівецької області», спеціалізовані провайдери геопросторових 

та картографічних даних. 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва.  

Назва проєкту: Інформаційне наповнення, підтримка функціонування та 

просування інвестиційного порталу Чернівецької області 

Цілі проєкту: 

 

Забезпечення широкого доступу потенційних інвесторів до 

інформації про економічний та інвестиційний потенціал 

Чернівецької області, районів, об’єднаних територіальних громад; 

створення сприятливого інвестиційного клімату області, промоція 

інвестиційного потенціалу області.  

Сприяння залученню прямих іноземних інвестицій та 

налагодженню довгострокового співробітництва суб’єктів 

господарювання з національними та іноземними партнерами. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Підтримка функціонування інвестиційного порталу Чернівецької 

області, що передбачає наповнення його базою інвестиційних 

пропозицій (проєктів), вільних земельних ділянок, незадіяних 

виробничих приміщень, переліком експортоорієнтованих суб’єктів 

підприємницької діяльності області, що забезпечить доступ 

потенційного інвестора до інформації про інвестиційні можливості 

Чернівецької області.  

Очікувані 

результати: 

Електронна промоція інвестиційного потенціалу області.  

Налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання 

області та іноземними інвесторами.  

Скорочення ролі часової складової у процесі підбору інвестором 

об’єктів для впровадження інвестиційних проєктів.  

Залучення інвестицій в економіку області.  

Створення нових робочих місць та збільшення надходжень 

платежів до бюджету. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Наповнення Інвестиційного порталу актуальною інформацією про: 

інвестиційний потенціал області;  

бізнес-інфраструктуру області;  

регіональну підтримку інвестиційної діяльності;  

зовнішньоекономічну та інноваційну діяльність в області;  

забезпечення функціонування сервісу «Інтерактивна інвестиційна 

карта». 

Поширення інформації про роботу Інвестиційного порталу в 

засобах масової інформації та серед суб’єктів господарської 

діяльності.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

100,00 100,00 100,00 300,00 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, спонсорські кошти суб’єктів господарювання, 

міжнародна технічна допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація (структурні підрозділи), обласна 

рада, установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 

області», районні державні адміністрації, ОТГ, представники 
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приватного бізнесу, громадські організації. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва.  

Назва проєкту: Проведення інвестиційного форуму  

Цілі проєкту: Інформування учасників форуму про економічний та інвестиційний 

потенціал Чернівецької області.  

Широка презентація інвестиційних можливостей та проєктів 

області.  

Сприяння залученню прямих іноземних інвестицій у розвиток 

економіки області та налагодження довгострокового 

співробітництва з потенційними інвесторами.  

Забезпечення інформаційної та інституційної підтримки, а також 

маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Організація та проведення інвестиційного форуму, в рамках якого 

планується презентація інвестиційного потенціалу та можливостей 

Чернівецької області.  

Інвестиційний форум включатиме проведення тематичних 

панельних дискусій з актуальних питань залучення інвестицій у 

пріоритетні напрямки розвитку області, обговорення проблемних 

питань здійснення інвестиційної діяльності.  

В рамках форуму будуть організовані стенди та презентації, що 

демонструватимуть інвестиційний потенціал області, районів, 

об’єднаних територіальних громад.  

Очікувані 

результати: 

Формування позитивного інвестиційного іміджу Чернівецької 

області, налагодження нових взаємовигідних контактів суб’єктів 

господарювання області з вітчизняними та зарубіжними 

партнерами, міжнародними фінансовими організаціями, банками, 

інвестиційними фондами. 

Зростання обсягів залучених вітчизняних та іноземних інвестицій в 

область, розвиток малого та середнього бізнесу, створення нових 

робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Формування концепції проведення форуму. 

Визначення локації проведення форуму. 

Виготовлення презентаційних матеріалів. 

Запрошення та поселення учасників форуму.  

Проведення конференцій та круглих столів для представлення 

економічного, інвестиційного та експортного потенціалу області в 

рамках інвестиційного форуму. 

Виставка-презентація експортного потенціалу підприємств області, 

з метою підвищення рівня обізнаності про виробників Чернівецької 

області. 

Налагодження прямих контактів, проведення зустрічей у форматі 

«B2B». 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 
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Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

300,00 300,00 300,00 900,00 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, спонсорські кошти суб’єктів господарювання, 

міжнародна технічна допомога 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація (структурні підрозділи), обласна 

рада, установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 

області», Чернівецька торгово-промислова палата, Регіональний 

фонд підтримки підприємництва по Чернівецькій області, районні 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, 

міжнародні фінансові організації, дипломатичні місії, банки, 

інвестиційні фонди, представники приватного бізнесу, громадські 

організації. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва.  

Назва проєкту: Формування бренду області, у тому числі бренду виробника 

Буковини 

Цілі проєкту: Промоція Чернівецької області шляхом формування ефективної 

маркетингової політики та створення бренду області, у тому числі 

бренду виробника Буковини, впізнаваного за межами області та 

України.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Для забезпечення сталого розвитку регіону в умовах 

трансформаційних процесів в економіці, важливе значення має 

розробка ефективної стратегії територіального маркетингу. 

Наявність такої стратегії розробленої з залученням інноваційних 

підходів та урахуванням специфіки регіону дозволить підвищити 

конкурентоздатність, якість життя, залучити зовнішні та 

активізувати внутрішні ресурси, сформувати привабливий імідж.  

Створення бренду Чернівецької області та бренду виробника 

Буковини є одним з можливих успішних варіантів реалізації 

інноваційної маркетингової стратегії. В процес розробки бренду 

будуть залучені всі суб’єкти територіального маркетингу, що в 

результаті дозволить сформувати сильний бренд області та її 

виробників, який буде уособлювати собою не тільки історію, 

знання, досвід, але й натхнення та творчі імпульси; бренд – як 

інструмент удосконалення місцевої самосвідомості, інструмент 

консолідації, вираження, просування; бренд – як розуміння 

особливості, інакшості, неповторності. Аналіз європейського 

досвіду дозволяє стверджувати, що сильні територіальні та 

виробничі бренди, це цеглини у комплексну розбудову бренду 

держави та гарантія сталого розвитку регіону. 

Очікувані 

результати: 

Створення бренду Чернівецької області та бренду виробника 

Буковини. 

Створення комплексної системи візуальної ідентифікації бренду 

області та бренду виробника Буковини.  
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Проведення промоційних кампаній.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення робочої групи з формування бренду Чернівецької 

області та бренду виробників.  

Проведення аналізу наявного іміджу Чернівецької області. 

Розробка бренду області та виробника Буковини.  

Розробка візуальної ідентифікації бренду області та виробника 

Буковини.  

Проведення промоції бренду. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

400,00 - - 400,00 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, спонсорські кошти суб’єктів господарювання, 

міжнародна технічна допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація (структурні підрозділи), обласна 

рада, установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 

області», Чернівецька торгово-промислова палата, представники 

приватного бізнесу, громадські організації. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва.  

Назва проєкту: Розробка Інвестиційних паспортів об’єднаних територіальних 

громад Чернівецької області 

Цілі проєкту: Розробка інвестиційних паспортів ОТГ.  

Залучення вітчизняних та іноземних інвесторів за допомогою 

всебічної підтримки та широкого інформування щодо 

перспективних інвестиційних проєктів. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

361153 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проведення аналізу інвестиційної привабливості громади: 

характеристика території; 

виявлення основних конкурентних переваг та пріоритетних 

секторів економіки; 

створення каталогу інвестиційних пропозицій (розробка 

інвестиційних проєктів або ідей, пошук вільних земельних ділянок 

для інвесторів). 

Очікувані 

результати: 

Активізація інвестиційної діяльності в громадах; 

реалізація інвестиційних проєктів ОТГ; 

збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій у розвиток 

ОТГ. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Сприяння залученню інвестиційних коштів, у т.ч. міжнародних 

фінансових організацій у розвиток ОТГ; 

оптимізація співпраці органів місцевого самоврядування та бізнесу; 

виявлення переваг та пріоритетних секторів економіки ОТГ. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

100,00 100,00 100,00 300,00 
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Джерела 

фінансування: 

Місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація (структурні підрозділи), обласна 

рада, установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 

області», Чернівецька торгово-промислова палата, органи 

місцевого самоврядування. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва.  

Назва проєкту: 

 

Створення та розвиток Центру підтримки експортерів 

Чернівецької області 

Цілі проєкту: 

 

Сприяння виходу суб’єктів підприємництва регіону на нові 

зовнішні ринки збуту продукції. 

Створення сприятливих умов для активізації 

зовнішньоекономічних зв’язків області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Суб’єкти підприємницької діяльності області  

Стислий опис 

проєкту: 

 

З метою нарощування та реалізації експортного потенціалу регіону 

на зарубіжних ринках,  просування продукції підприємств області 

за кордоном  передбачається створення Центру підтримки 

експортерів Чернівецької області. 

Функціонування Центру сприятиме формуванню ефективної 

системи підтримки діючих експортерів, а також суб’єктів 

підприємництва області, які планують здійснювати експорт 

продукції.  

Очікувані 

результати: 

 

Промоція експортного потенціалу області. 

Налагодження та розширення партнерських відносин між 

регіональними та іноземними діловими колами. 

Активізація зовнішньоекономічної діяльності регіону та 

диверсифікація ринків збуту продукції товаровиробників.  

Розробка системи комплексного підходу до вирішення питань, 

пов’язаних з експортною діяльністю. 

Збільшення обсягів експорту продукції та послуг.  

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва області у 

встановленні  нових ділових контактів та пошуку потенційних 

бізнес-партнерів за кордоном. 

Вивчення експортних можливостей продукції регіональних 

виробників на зарубіжних ринках. 

Консультування та безпосередня допомога експортерам у виході на 

зовнішні ринки. 

Висвітлення експортних можливостей області на міжнародних 

форумах, семінарах, конференціях тощо. 

Організація та проведення круглих столів, семінарів, конференцій з 

питань експорту. 

Оновлення каталогу експортноорієнтованих підприємств області.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 2021 2022 2023 Разом 
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проєкту, тис. грн.: 300,00 300,00 300,00 900,00 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, спонсорські кошти суб’єктів підприємництва.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, установа «Агенція регіонального 

розвитку Чернівецької області», районні державні адміністрації, 

ОТГ, суб’єкти господарювання регіону, громадські організації. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва.  

Назва проєкту: Промоція інвестиційного потенціалу Чернівецької області. 

Впровадження стандартів залучення інвестицій та супроводу 

інвесторів. Стимулювання інвестиційної діяльності. 

Цілі проєкту: Формування сприятливих умов для поліпшення інвестиційного 

клімату. 

Зростання інвестиційної активності підприємств, ділових та 

фінансових структур.  

Залучення прямих іноземних та внутрішніх інвестицій для 

розв’язання на цій основі найголовніших проблем і завдань 

соціально-економічного розвитку Чернівецької області. 

Формування нових стандартів у роботі з інвесторами.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Промоція інвестиційного потенціалу області необхідна для 

формування позитивного іміджу серед потенційних інвесторів та 

розповсюдження інвестиційних пропозицій регіону серед цільової 

аудиторії. 

Участь представників бізнес-середовища та обласної виконавчої 

влади у міжнародних виставках, форумах з інвестиційних питань в 

Україні та за кордоном, на яких є можливість презентувати 

інвестиційний потенціал області, розповсюдження інформаційних 

та презентаційних матеріалів про конкурентні переваги 

Чернівецької області серед потенційних інвесторів. 

Виготовлення презентаційних матеріалів (українською та 

іноземними мовами).  
Очікувані 

результати: 

Зростання загального обсягу іноземних інвестицій в економіку 

Чернівецької області та створення її позитивного інвестиційного 

іміджу. 

Налагодження нових ділових контактів з потенційними 

інвесторами. 

Створення умов для сталого розвитку області, підвищення рівня 

життя населення, подолання безробіття. 

Підвищення обізнаності міжнародної економічної спільноти 

стосовно інвестиційного потенціалу Чернівецької області. 

Збільшення кількості реалізованих інвестиційних проєктів на 

території області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Впровадження стандартів залучення та супроводу інвесторів. 

Підготовка та виготовлення інформаційних та презентаційних 
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матеріалів (інвестиційні паспорти, брошури, буклети, інше). 

Участь в інвестиційних, бізнес-форумах, виставково-ярмаркових 

заходах як в Україні, так і за кордоном. 

Надання та розповсюдження інформації щодо інвестиційної 

привабливості Чернівецької області. 

Формування бази даних земельних ділянок, виробничих площ та 

об’єктів незавершеного будівництва, інвестиційних проєктів 

українською та англійською мовами. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

200,00 200,00 200,00 600,00 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна 

допомога, кошти бізнес-кіл області. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація (структурні підрозділи), обласна 

рада, установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 

області», Чернівецька торгово-промислова палата, представники 

приватного бізнесу, громадські організації. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва.  

Назва проєкту: Підтримка інвестиційної діяльності та підвищення експортного 

потенціалу місцевих виробників шляхом здійснення 

виставково-ярмаркової діяльності, участі в форумах, бізнес-

зустрічах на національному та міжнародному рівнях 

Цілі проєкту: Підвищення рівня організації презентаційної діяльності. 

Розвиток зовнішніх економічних зв’язків, популяризація продукції 

місцевих товаровиробників, підвищення інвестиційної 

привабливості, налагодження ділових стосунків із закордонними 

партнерами, диверсифікація ринків збуту. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Участь у виставково-ярмарковій діяльності, у форумах, бізнес-

зустрічах на національному та міжнародному рівнях дозволяє  

позиціонувати область серед потенційних інвесторів, формувати 

партнерські договірні відносини із інвесторами, посередниками, 

споживачами, іншими господарюючими суб'єктами ринку. 

Виставкова діяльність є одним із найважливіших елементів 

просування товарів та послуг регіонального виробника. Завдяки 

участі у виставках відбувається формування та підтримання 

позитивного іміджу області, як в Україні, так і у світі.  

Очікувані 

результати: 

 

Виконання передбачених проєктом заходів забезпечить: 

- активізацію інвестиційної діяльності; 

- залучення іноземних інвесторів; 

- збільшення обсягу вкладених інвестицій в економіку області; 

- підвищення конкурентоспроможності регіону; 

- забезпечення надання належної інформації потенційним 

інвесторам всіма доступними засобами; 
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- реалізацію інвестиційних проєктів у пріоритетних сферах 

економіки району; 

- розширення ринків збуту продукції місцевих товаровиробників. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Збір, систематизація і оприлюднення інформації про проведення 

виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей закордоном. 

Залучення місцевих виробників до участі у різнопланових 

виставково-ярмаркових заходах, форумах, бізнес-зустрічах. 

Розробка дизайну експозиції області, презентація експозиції області 

у вітчизняних та міжнародних виставкових центрах. 

Виготовлення рекламних інформаційних матеріалів, придбання 

сувенірної продукції для забезпечення учасників виставок. 

Транспортування, оренда матеріалів та обладнання, забудова 

виставкової площі, облаштування виставкових площадок та їх 

обслуговування. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

300,00 300,00 300,00 900,00 

Джерела 

фінансування: 

 

Обласний бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти 

міжнародних фінансових організацій, кошти суб’єктів 

підприємництва.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація (структурні підрозділи), обласна 

рада, установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької 

області», Чернівецька торгово-промислова палата, представники 

приватного бізнесу, громадські організації. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва. 

Назва проєкту: Розробка локальних брендів громад області 

Цілі проєкту: Формування позитивного іміджу громади, підвищення 

інвестиційної привабливості. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

У сучасному суспільстві бренд потрібен кожному місту, яке 

стрімко розвивається і зацікавлене в розвитку туристичної 

індустрії. Бренд міста розглядають як сукупність усталених 

цінностей, що відображають неповторні оригінальні споживчі 

характеристики даного міста і спільноти, які широко відомі, 

отримали суспільне визнання і користуються стабільним попитом 

споживачів. На основі власної багатої культури, рекреаційного 

потенціалу можна створити регіональний портрет та позитивний 

імідж регіону. Промоція громад, виокремлення з-поміж інших 

населених пунктів регіону шляхом просування його локальних 

унікальних особливостей допоможе покращити інвестиційний 

клімат у громадах.  

Очікувані 

результати: 

Підвищення інвестиційної і туристичної привабливості території 

області. 

Ключові заходи Формулювання сутності брендів; розробка та реалізація 
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проєкту: 

 

стратегічного плану просування брендів; розробка логотипів 

громад; розробка брендбуків; моніторинг результатів промоції 

брендів. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

400,00 - - 400,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради. 

 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

 

1.2.4. Формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Чернівецькій області. Створення інституційної підтримки 

підприємництва. 

Назва проєкту: Розвиток інфраструктури підприємництва 

Цілі проєкту: 

 

Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпшення якості їх надання; покращення якості надання 

адміністративних послуг населенню; розширення співпраці та 

взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

 

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) на сьогодні є 

однією з найкращих організаційних форм надання послуг та 

взаємодії влади і громади. У зв’язку з необхідністю покращення 

умов надання адміністративних послуг населенню області, 

створення зручних і доступних умов для отримання громадянами 

послуг є одним з основних завдань, які мають вирішувати органи 

державної влади та місцевого самоврядування. Проєктом 

передбачено розвиток інфраструктури підприємництва, у тому 

числі будівництво та модернізація ЦНАПів. 

Очікувані 

результати: 

 

Покращення доступності та якості надання адміністративних 

послуг, зменшення на 15% терміну надання адміністративної 

послуги. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Будівництво, реконструкція приміщень та матеріально-технічне 

забезпечення ЦНАПів; організація та впровадження електронного 

супроводу надання послуг; створення порталів послуг, тощо. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна 

вартість проєкту, 

тис.грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

11016,17 - - 11016,17 

Джерела 

фінансування: 

Державний, місцевий бюджети.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради, районні державні адміністрації. 
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Інше: - 

 

Напрям 1.3. Розвиток туризму та рекреації: 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу, у тому числі в гірських територіях. 

Назва проєкту: Створення центру сталого туризму Карпатської конвенції  

Цілі проєкту: Створення інфраструктури взаємодії з учасниками мережі 

впровадження заходів Стратегії та Протоколу про сталий туризм 

Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, 

виконання міжнародних угод України, запровадження принципів 

сталого туризму в діяльності всіх учасників галузі туризму області.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Актуальність проєкту обумовлена необхідністю забезпечити 

раціональне використання наявного природно-ресурсного 

потенціалу та історико-культурної спадщини для провадження 

туристичної діяльності на території громад області у відповідності 

до принципів та методик сталого туризму, а також вимог як 

Протоколу про сталий туризм так і Карпатської конвенції загалом.  

Очікувані 

результати: 

Підготовлені та адаптовані навчальні, методичні та інформаційні 

документи зі сталого туризму для використання суб’єктами галузі 

туризму в повсякденній роботі. 

Виконання вимог положень, Стратегії, Протоколу про сталий 

туризм Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. 

Навчені експерти галузі туризму, готові до повсякденної діяльності 

із застосування положень Конвенції та принципів і рішень для 

сталого туризму територій. 

Підвищення інвестиційної привабливості та економічної 

спроможності території. 

Формування попиту на внутрішній туристичний продукт. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Формування та навчання команди центру сталого туризму. 

Створення мережі партнерів та експертів галузі туризму області. 

Підготовка та адаптація навчальних, методичних та інформаційних 

матеріалів зі сталого туризму для використання суб’єктами галузі 

туризму в повсякденній роботі. 

Навчання методикам, сучасним рішенням та практикам зі сталого 

туризму.  

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

8000,00 3000,00 3000,00 14000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

кошти інвесторів.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада, Вижницький туристично-інформаційний 

центр, громадські організації, підприємці галузі туризму, українські 

та міжнародні експерти. 

Інше: - 

 

Номер і назва 1.3.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 52 

завдання: рекреаційного потенціалу, у тому числі в гірських територіях. 

Назва проєкту: Облаштування та маркування туристичних маршрутів області 

Цілі проєкту: Створення нового туристичного продукту. 

Створення об’єктів інфраструктури туристичних маршрутів. 

Просування та реклама місцевих туристичних продуктів. 

Створення банку даних про ресурси різних видів туризму.  

Створення нових робочих місць. 

Оздоровлення учасників туристичного руху. 

Поліпшення екологічної ситуації. 

Збільшення кількості населення, яке віддає перевагу здоровому 

способу життя. 

Додаткові надходження до бюджету 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено утримання існуючих, знакування і 

маркування нових туристичних шляхів та маршрутів, проєктування 

та облаштування стоянок для авто-, велотуристів, оглядових 

майданчиків, рекреаційних місць вздовж автомобільних доріг та 

поблизу туристично-привабливих об’єктів, забезпечення 

інформаційного облаштування об’єктів історико-культурної 

спадщини у складі регіональної та національної мереж туристично-

екскурсійних маршрутів.  

Розробка туристичних маршрутів надасть можливість акцентувати 

увагу не тільки туристів, а й краян на туристичній привабливості 

території, переконати місцевих жителів у можливості заробітку в 

сфері велосипедного та зеленого туризму, активізувати 

популяризацію унікальної природи, культурно-історичних пам’яток 

області, підвищити якість туристичного обслуговування та рівня 

безпеки подорожей самоорганізованих груп туристів, створити бази 

маршрутів, їх маркування та знакування на території області. 

Очікувані 

результати: 

Розширення ринку туристичних послуг області шляхом 

розроблення та впровадження у 2021 – 2023 роках нових 

туристичних продуктів. 

Створення нових туристичних маршрутів. 

Підготовка карт туристичних маршрутів. 

Друк двомовного путівника.  

Виготовлення та встановлення інформаційних щитів на знакованих 

туристичних маршрутах, облаштування туристичних стоянок, 

оглядових майданчиків та встановлення альтанок. 

Покращення якості туристичних послуг в області. 

Розширення мережі туристично-інформаційних центрів.  

Розвиток пішохідного, велосипедного та інших видів туризму. 

Збільшення туристичних потоків на територію області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення туристичної та рекреаційної інфраструктури на 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (туристично-

інформаційні пункти і центри, прокладання та облаштування 

екологічних стежок та місць відпочинку тощо). 

Розробка, знакування, облаштування туристичних маршрутів. 

Встановлення вказівних знаків, виготовлення і встановлення 
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інформаційних щитів про туристичні маршрути. 

Виготовлення картографічного матеріалу. 

Виготовлення стоянок біля відомих історико-архітектурних 

об’єктів на туристичних маршрутах. 

Виготовлення промоційної продукції з метою поширення 

інформації про туристичні маршрути. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

500,00 500,00 500,00 1500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Відділ з питань туризму обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради.  

Інше: - 

 

Номер і завдання: 1.3.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу, у тому числі в гірських територіях. 

Назва проєкту: Розвиток міжнародного маршруту «Стежками Ольги 

Кобилянської: Україна – Румунія» 

Цілі проєкту: Популяризація творчості видатної письменниці Ольги 

Кобилянської, покращення інфраструктури Глибоцького району.   

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область (Україна), Сучавський повіт (Румунія) 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

1500000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено відновлення музею-садиби О. Кобилянської 

у с.Димка, покращення інфраструктури району, збільшення 

туристичного потоку відвідувачів музею. 

Очікувані 

результати: 

Покращення інфраструктури району за маршрутом Чернівці -

Димка-Глибока-Тереблече.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Розроблення та розповсюдження рекламної продукції. 

Інформування в засобах масової інформації.  

Підготовка та проведення щорічних культурних фестивалів у музеї-

садибі Ольги Кобилянської.  

Залучення до відвідування музею-садиби українських та іноземних 

екскурсійних груп. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2000,00 1000,00 1000,00 4000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет та кошти недержавних організацій. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Глибоцька районна державна адміністрація, управління культури 

обласної державної адміністрації та громадські організації України, 

Румунії та Європи. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу, у тому числі в гірських територіях. 

Назва проєкту: Облаштування та маркування велосипедного маршруту 
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«Дністровські береги» 

Цілі проєкту: Рекламування та просування місцевих туристичних продуктів. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вікнянська ОТГ 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

3223 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Велосипедний туризм має свої переваги порівняно з іншими 

видами туризму. Велосипед є дуже зручним засобом пересування, 

він дає мандрівнику можливість із досить значною швидкістю 

долати великі відстані, познайомитися під час короткої подорожі з 

регіоном, відвідати цікаві об’єкти, розташовані один від одного на 

значні відстані. Проєктом передбачено створення туристичного 

велосипедного маршруту понад річкою Дністер «Дністровські 

береги», підготовка карти велосипедного маршруту, виготовлення 

та встановлення інформаційних щитів уздовж веломаршруту, 

виготовлення та встановлення велосипедних стоянок та альтанок.   

Очікувані 

результати: 

Створення нового туристичного продукту.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Розробка, знакування, облаштування велосипедного маршруту, 

встановлення вказівних знаків, виготовлення та встановлення 

інформаційних щитів про туристичний маршрут; виготовлення 

картографічного матеріалу; облаштування велостоянок біля 

історично цікавих місць на маршруті; виготовлення промоційної 

продукції з метою поширення інформації про велосипедні 

маршрути.   

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

100,00  500,00 500,00 1100,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вікнянська сільська рада.  

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу, у тому числі в гірських територіях. 

Назва проєкту: Створення туристично-інформаційних центрів у громадах 

області  

Цілі проєкту: Розвиток місцевої історико-туристичної індустрії. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Актуальність проєкту обумовлена необхідністю забезпечити 

раціональне використання наявного природно-ресурсного 

потенціалу та історико-культурної спадщини для провадження 

туристичної діяльності на території громад області та формування 

позитивного іміджу області. Проєктом передбачено проведення 
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інвентаризації природних та історико-культурних туристичних 

об’єктів на території громад, розробку туристичних та 

екскурсійних маршрутів за різними напрямами з урахуванням 

проведеного аналізу (інвентаризації), придбання обладнання і 

технічне оснащення туристично-екскурсійних маршрутів, 

встановлення туристичних знаків, інформаційних щитів і 

покажчиків, забезпечення виконання санітарно-технічних та 

екологічних норм, апробацію і реєстрацію туристичних маршрутів, 

розробку, видання та поширення інформаційно-поліграфічної 

продукції (буклети, путівники тощо). 

Очікувані 

результати: 

Створення умов для змістовного й активного дозвілля мешканців та 

гостей громади. 

Покращення благоустрою населених пунктів громади. 

Підвищення інвестиційної привабливості та економічної 

спроможності території, туристична промоція громади. 

Формування попиту на внутрішній туристичний продукт. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення  та забезпечення туристично-інформаційних центрів; 

закупівля спеціалізованого програмного забезпечення ArcGIS та 

додаткового програмного забезпечення для створення мобільного 

додатку; імпорт та візуалізація туристичних об'єктів, маршрутів та 

туристичної інфраструктури з використанням технології 

програмування та веб-картографування в середовищі 

геоінформаційних систем (ArcGIS, QGIS та інших); налаштування 

мобільного додатку «Інтерактивна туристична карта». 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1350,00 - - 1350,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

кошти інвесторів.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради, громадські організації, інвестори. 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу, у тому числі в гірських територіях. 

Назва проєкту: 

 

Паспортизація та встановлення дорожніх знаків європейського 

зразка до туристичних об’єктів громад області 

Цілі проєкту: Покращення туристичної інфраструктури громад. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Розвиток маршрутно-пізнавальний є надзвичайно перспективним 

напрямом діяльності на сьогодні, адже в Чернівецькій області є 

велика кількість природних та історико-культурних ресурсів, які з 

точки зору ведення туристичного бізнесу є привабливими. 

Територія області має значний туристичний потенціал: сприятливі 

кліматичні умови, природне різноманіття, особливо значна 

кількість джерельних вод, культурно-історичні та природні 

пам’ятки, великі потенційні можливості для розвитку зеленого 
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туризму, який передбачає розвиток сільських територій, 

збереження етнокультурної спадщини, пошук додаткових джерел 

доходу, створення нових робочих місць. 

Очікувані 

результати: 

 

Підвищення туристичної привабливості громад як на обласному, 

так і на всеукраїнському рівні. Створення більш комфортабельних 

умов на туристичних об’єктах громади. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Визначення та розроблення макету туристичних знаків; узгодження 

місця розташування туристичних знаків вздовж транскордоних 

коридорів; прокладання екотуристичних маршрутів на туристичній 

територій; підвищення рівня обізнаності автотуристів про 

туристичний потенціал області. 

Період здійснення:  Квітень 2021 року – серпень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1300,00 500,00 - 1800,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти).  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради. 

Інше:   

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.1 Створення сприятливих умов для розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу, у тому числі в гірських територіях. 

Назва проєкту: Створення інноваційного туристично-інформаційного кластеру 

з власників садиб зеленого туризму в гірських територіях 

Цілі проєкту: Розвиток туризму та рекреації.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Громади в гірських територіях є центром для організації 

туристичних та екскурсійних мандрівок в Карпати. Однак  низький 

рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури, 

відсутність туристично-інформаційних знаків та вказівників вздовж 

центральних доріг, недостатня кількість обладнаних місць 

короткочасного відпочинку вздовж автомобільних доріг, 

велосипедних зупинок, супутнього сервісу, незадовільний стан 

пам’яток історико-архітектурної спадщини, низька якість та 

недостатній асортимент туристичних послуг негативно впливають 

на зростання потоку туристів. Відсутність єдиної системи 

інформування потенційних клієнтів та рекламної промоції, низька 

якість транспортної інфраструктури, закладів харчування та 

проживання, недостатній рівень знань та досвіду у власників садиб 

зеленого туризму щодо надання якісних туристичних послуг 

викликає необхідність створення комплексної системи розвитку 

туристичної галузі в громадах в гірських територіях шляхом 

створення інноваційного кластеру з власників садиб зеленого 

туризму. 

Очікувані 

результати: 

Збільшення бюджетів громад на 10%, створення нових робочих 

місць. Зростання самозайнятості населення. Сприяння розвитку 

сільського зеленого туризму. 
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Ключові заходи 

проєкту: 

 

Проведення навчальних семінарів для власників сільських садиб. 

Розвиток мережі закладів прийому та активного відпочинку 

туристів. 

Забезпечення якісної промоції туристичного потенціалу регіону.  

Проведення маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень 

та опитувань у галузі туризму. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

600,00 600,00 600,00 1800,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

кошти інвесторів.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Приватні підприємці в сфері туризму, міські, селищні та сільські 

ради, громадські організації, інвестори. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу, у тому числі в гірських територіях. 

Назва проєкту: Горайця – вершина громади. 

Цілі проєкту: Розвиток зеленого туризму, залучення інвестицій, створення 

нових робочих місць, ефективне використання та збереження 

зелених зон. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Великокучурівська ОТГ 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

10000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено створення вело-, мото-, лижних трас, зон 

відпочинку із спортивними майданчиками. Проєкт спрямований 

на збереження та облагородження зелених зон, земель та лісових 

насаджень, які перебувають в комунальній власності громади, 

створення додаткових робочих місць, залучення жителів громади 

до здорового способу життя. 

Очікувані 

результати: 

Створення нових робочих місць, збільшення туристичного 

потенціалу, надходження коштів до бюджету громади, ведення 

здорового способу життя. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Прокладання вело-, мото- та лижних маршрутів (трас), створення 

спортивних майданчиків та зон відпочинку. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Разом  

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, спонсорські кошти та інші 

джерела фінансування. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Великокучурівська сільська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу, у тому числі в гірських територіях. 
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Назва проєкту: Реконструкція набережної у м.Новодністровськ 

Цілі проєкту: Покращення привабливості території для розвитку туризму в 

регіоні. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Новодністровська ОТГ (м. Новодністровськ, с. Ломачинці), 

Сокирянська ОТГ, Вашковецька ОТГ, населені пункти 

Сокирянського району Чернівецької області, а також населені 

пункти Муровано-Куриловецького району Вінницької області та 

Новоушицького району Хмельницької області, які межують з 

м.Новодністровськ. 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

35000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

У м. Новодністровськ створено індустріальний парк. Наразі 

гостро постає питання необхідності приваблення нових та 

утримання в місті існуючих висококваліфікованих працівників 

для забезпечення підприємств міста фаховою робочою силою. 

Внаслідок впровадження проєкту додатково виникають умови для 

залучення інвестицій у туристичний бізнес. Річковий маршрут 

Хотин-Бакота-Новодністровськ є популярним серед жителів 

нашого краю, але водночас, не досить відомий на державному 

рівні. Цей вид туризму розвивається виключно любителями. У 

свою чергу залучення професіоналів дозволить популяризувати 

цей маршрут серед усіх верств населення, яким раніше водний 

туризм був не доступний. Створення відповідної туристичної 

інфраструктури також стане інструментом у збільшенні робочих 

місць для населення міста. Благоустрій території та зони 

відпочинку по вул. Дністровська набережна також вирішить 

проблему виникнення стихійних смітників у місцях масового 

скупчення людей.  

Очікувані 

результати: 

Розвиток інфраструктури, залучення інвестицій у туристичний 

бізнес.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Виділення земельної ділянки для проведення робіт з улаштування 

елементів благоустрою.  

Підготовка проєктних завдань.  

Розроблення плану розміщення елементів благоустрою. 

Узгодження плану розміщення елементів благоустрою з 

управлінням Національного природного парку «Хотинський» та 

Басейновим управлінням водних ресурсів річок Прут та Сірет. 

Укладення дорожнього полотна від ГЕС-1 до затоки, включно з 

веслувальною базою, зі встановленням усіх необхідних елементів 

благоустрою (освітлення, паркувальні місця, системи збирання і 

вивезення відходів тощо), спорудження невеликого готелю, 

прокладення пішохідних доріжок в місто через ліс та інше. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

6220,00 19390,00 19390,00 45000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та міський бюджети, міжнародні донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Новодністровська міська рада. 

Інше: - 

https://dpbuvr.gov.ua/
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Номер і назва 

завдання: 

1.3.2. Формування інфраструктури для розвитку туризму 

(сільського, зеленого) в Карпатському регіоні. 

Назва проєкту: Будівництво бізнес-готелю у м.Новодністровськ 

Цілі проєкту: - Покращення туристичної інфраструктури міста. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Новодністровська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

35000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

 

Сучасний готель покликаний створити комфортабельні умови для 

ночівлі туриста і надати йому ряд додаткових послуг. Цим вимогам 

в повній мірою може відповідати готельна будівля, яка створюється 

з умовою можливості надання значної кількості послуг своїм 

гостям. Будівля готелю є багатофункціональною спорудою і 

містить технологічно складне обладнання. Будівництво місця 

тимчасового проживання необхідне для покращення туристичної 

привабливості Новодністровської громади. Додатково це створює 

умови для проживання осіб, направлених у відрядження для 

виконання робіт на будівництві Дністровської ГАЕС. Також в 

Новодністровську відсутнє місце для проведення прес-конференцій 

та інших заходів, спрямованих на покращення інвестиційної 

привабливості краю. Тож будівництво такого комплексу із 

облаштуванням конференц-холу та забезпеченням комфортними 

умовами проживання вирішить цю проблему. 

Очікувані 

результати: 

70 місць для проживання; можливість проведення офіційних і 

ділових зустрічей, тренінгів, навчань, семінарів. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Розробка тендерної документації та проведення тендеру. 

Очищення території від кущів, чагарників тощо. 

Виконання підготовчих земельних робіт. 

Проведення будівельно-монтажних робіт з улаштування покриття 

пішохідних доріжок та місця для стоянки автотранспорту. 

Придбання та монтаж устаткування та елементів благоустрою. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

5000,00 15000,00 10000,00 30000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів, бізнес.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Новодністровська міська рада. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання 

1.3.2. Формування інфраструктури для розвитку туризму 

(сільського, зеленого) в Карпатському регіоні. 

Назва проєкту: Розвиток бальнеологічного туризму у Вижницькій  громаді, на 

основі використання лікувально-оздоровчих властивостей 

мінеральних джерел в с.Черешенька та м.Вижниця (ок. Рівня) 

Цілі проєкту: Створення нових туристичних послуг на території Вижницької 

громади; створення додаткових робочих місць. 

Територія, на яку Вижницька ОТГ 
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проєкт матиме 

вплив: 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

20000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Суть інвестиційного проєкту полягає у новому освоєнні території  

с.Черешенька та м.Вижниця (околиця Рівня) з метою облаштування 

бюветів мінеральних джерел. На основі наявних на сьогодні даних 

можливо з впевненістю стверджувати про унікальність цього 

мінерального ресурсу, на основі якого в громаді можливо 

розбудувати лікувально-оздоровчу інфраструктуру рівня курорту 

державного значення. Проєктом передбачено будівництво бюветів 

джерел мінеральних вод в с.Черешенька та м.Вижниця (околиця 

Рівня) та благоустрій прилеглих територій. 

Очікувані 

результати: 

Створення сприятливих умов для потоку туристів,  у тому числі 

іноземних. Збільшення числа зайнятого населення шляхом 

створення додаткових робочих місць.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Виготовлення Медичного (бальнеологічного) висновку (щодо 

природних лікувальних ресурсів), а саме: прогнозна оцінка, 

доклінічні дослідження, клінічні випробування. Облаштування 

бюветів та благоустрій прилеглих територій. 

Період здійснення:   Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2500,00 2500,00 - 5000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада, Інститут медичної реабілітації та 

курортології міністерства охорони здоров’я України. 

Інше: - 

 

Номер і завдання: 1.3.2. Формування  інфраструктури для розвитку туризму 

(сільського, зеленого) в Карпатському регіоні. 

Назва проєкту: Розбудова мережі закладів довготривалого проживання 

туристів у Вижницькій громаді 

Цілі проєкту: Збільшення кількості ліжко-місць для тривалого комфортного 

перебування туристів. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вижницька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

20000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

На даний момент готельна мережа в громаді не в повній мірі 

задовольняє туристичний попит, як за кількістю, так і якістю 

пропозицій. Проєктом передбачено будівництво нових закладів 

довготривалого прийому туристів на території громади. 

Очікувані 

результати: 

Збільшення кількості туристів у громаді, що перебувають більше 

ніж одну добу. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Вивчення туристичного ринку, визначення потреби щодо 

модернізації та розбудови готельної мережі. 

Визначення ділянок розміщення нових готелів. 

Будівництво нових закладів довготривалого прийому туристів. 
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Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

500,00 10000,00 10000,00 20500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та міський бюджети, міжнародна технічна допомога, 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада, Вижницький туристично-інформаційний 

центр, інвестори туристичної сфери. 

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.2. Формування інфраструктури для розвитку туризму 

(сільського, зеленого) в Карпатському регіоні. 

Назва проєкту: Відновлення роботи лижного парку в селі Горбова 

Цілі проєкту: Надання послуг із зимових видів спорту та розваг. 

Популяризація можливостей туристично-рекреаційного комплексу 

області на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках. 

Залучення туристичних потоків у регіон та інвестиційних коштів. 

для розвитку туристичної інфраструктури області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Гірськолижний курорт Горбова – це сучасний рекреаційний центр, 

розташований всього в 15 кілометрах від обласного центру – м. 

Чернівці. Його історія почалася ще в 2005 році. За весь час свого 

існування тут були створені всі умови для чудового відпочинку. На 

курорті була введена система штучного покриття схилів снігом. 

Горбова є прекрасним варіантом для активного сімейного 

відпочинку, так званого «міського катання». Особливо подобається 

тут початківцям лижникам і сноубордистам. Бажаючі взяти участь 

в додаткових снігових розвагах можуть відвідати каток і сноутюби. 

Багатьом гостям Горбова дуже подобається, що курорт 

розташований в безпосередній близькості від Чернівців. Цей проєкт 

дав серйозний поштовх для розвитку туризму у Герцаївському 

районі. Аналіз ринку послуг зимових спортивно-оздоровчих розваг 

показує наявний великий попит на ці послуги та велику кількість 

осіб, які люблять активно відпочивати взимку. 

Очікувані 

результати: 

Створення екологічно чистої, туристично привабливої зони, 

інфраструктури. Створення 120 нових робочих місць. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Реалізація проєкту передбачає будівництво: 3 канатних 4-х 

крісельних доріг та 3 витягів; 3 ресторанів з інфраструктурою та 

кафе-колиби; 2 готельних комплексів з інфраструктурою; 2 

адміністративних будівель; 1 відкритого льодового майданчика; 5 

гірськолижних трас. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

130000,00 100000,00 - 230000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Обласна державна адміністрація, Острицька сільська рада, 

громадські організації. 
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проєкту: 

Інше: Свідоцтво про право власності від 04.09.2006, договір оренди землі 

на 49 років. Площа доступної ділянки: 45.2019 га, з них 6 га 

рівнинна для будівництва інфраструктурних об’єктів. Кадастрове 

цільове призначення: землі сільськогосподарського призначення – 

44,42 га; землі фізкультури та спорту – 0,7742 га. Площа приміщень 

всього – 296,1 м2. 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.2. Формування  інфраструктури для розвитку туризму 

(сільського, зеленого) в Карпатському регіоні. 

Назва проєкту: Будівництво санаторно-курортної зони в Путильському районі 

на базі еко-курорту «Хутір Тихий» 

Цілі проєкту: Розвиток території Буковинських Карпат Путильського району як 

санаторно-курортної, туристичної зони.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Путильський район  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

26000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєкт передбачає розбудову еко-курорту «Хутір Тихий» до рівня 

санаторно-курортної зони. Еко-курорт «Хутір Тихий» ‒ діючий 

комплекс зі сформованою позитивною репутацією. На території 

комплексу є свердловини із мінеральними водами, які мають 

лікувальний ефект для внутрішнього та зовнішнього використання, 

що підтверджено лабораторними та клінічними дослідженнями 

Українським НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України. Планується розширення інфраструктури комплексу, а 

саме побудова лікувального корпусу, СПА-центру, готелю, 

ресторану, облаштування джерел з мінеральними водами, 

технічних будівель. 

Очікувані 

результати: 

Розвиток території Путильського району як санаторно-курортної, 

туристичної зони. Використання мінеральних вод для 

оздоровлення.  

Розвиток галузей економіки, які стануть альтернативою 

лісозаготівельній галузі.  

Створення робочих місць, покращення матеріального становища 

місцевого населення.  

Зменшення трудової міграції місцевого населення.  

Популяризація туристичного напрямку в регіоні. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Побудова якісних доріг (з дотриманням світових стандартів якості 

та безпеки гірських доріг), що сполучають район з м.Чернівці та 

м.Івано-Франківськ. 

Забезпечення комфортного транспортного сполучення. 

Створення умов (законодавчої бази) для забезпечення регіону 

якісним мобільним зв’язком різних операторів та швидкісним 

інтернетом. 

Надання пільгового довготривалого кредитування (інвестиції) для 

побудови санаторно-курортного комплексу (лікувального 

комплексу, готелю, спа-центру, ресторану) на базі еко-курорту 

«Хутір Тихий».  

Створення сприятливих податкових умов для розвитку санаторно-

курортного комплексу на початку діяльності. 
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Надання пропозицій щодо створення нормативно-правової бази для 

захисту регіону від вирубки лісу, а також збереження та 

покращення екологічності довкілля. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

3000,00 2000,00 2000,00 7000,00 

Джерела 

фінансування: 

Бізнес, міжнародна технічна допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Еко-курорт «Хутір Тихий», Путильська районна державна 

адміністрація. 

Інше: Еко-курорт «Хутір Тихий» побудований у зовсім невідомому місці 

для туристичної сфери. Попри проблеми із дорогами, відсутністю 

кадрів та державної підтримки зміг стати туристично привабливим 

для гостей з усієї України та іноземців, що лише підтверджує факт 

про актуальність розвитку такого місця.  

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.2. Формування інфраструктури для розвитку туризму 

(сільського, зеленого) в Карпатському регіоні. 

Назва проєкту: Створення туристично-спортивного комплексу для дітей та 

молоді на горі Томна-Тікуль (Памір) 

Цілі проєкту: Розвиток території Буковинських Карпат Путильського району як 

санаторно-курортної, туристичної зони.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

100000 осіб 

 

Стислий опис 

проєкту: 

Гора Томна-Тікуль (Памір) – одна із складових туристично–

рекреаційної галузі Чернівецької області. Аналізуючи її 

туристично–рекреаційний потенціал, необхідно акцентувати увагу 

на наявність на території інвестиційно – привабливих факторів, 

зокрема: оздоровчих, природних, географічних та історичних. 

Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури за рахунок 

залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та збільшення числа 

внутрішніх та в’їзних туристів повинно стати ефективним 

інструментом економічного зростання громади. Селятинська ОТГ 

маючи стратегічно важливе культурне, політичне, економічне та 

прикордонне розташування може стати вагомим туристично-

відпочинковим та курортним районом Західної України. Реалізація 

проєкту стане поштовхом для галузевого розвитку, формування та 

впровадження механізмів соціально-економічної самодостатності 

місцевої територіальної громади, через розвиток сільського 

зеленого туризму. Для обслуговування туристично-спортивного  

комплексу для дітей та молоді будуть створені додаткові робочі 

місця. Стануть доступними ті послуги, які відсутні на території 

Путильського району. Для відкриття туристично-спортивного  

комплексу для дітей та молоді планується використати будівлі 

колишньої військової частини (двоповерховий 8-ми квартирний і 

одноповерхові жилі будинки, готель (4 трикімнатні квартири), 

казарма, гаражі, складські і підземні приміщення; площа приміщень 

- 1430 кв.м.), які є комунальною власністю Селятинської сільської 
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ради, та земельну ділянку площею 17 га. На ділянці знаходиться 5 

кулеподібних споруд (купола) діаметром 30-50 метрів. 

Очікувані 

результати: 

Формування конкурентоспроможного туристичного продукту, 

покращення туристичного іміджу області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Облаштування: мотузкового парку, завдяки вигідному 

природньому розташуванню дерев; кінного двору; безпечної м’якої 

ігрової зони для дітей, штучного дитячого басейну та ігрового 

майданчика з гірками та гойдалками; лижних та санних трас в 

зимовий час; території для розташування наметового містечка з 

місцями для розведення вогню; кемпінгового майданчику для 

сімейних автофургонів з можливістю підключення до існуючої 

електромережі; двох спортивних майданчиків для міні-футболу та 

волейболу; кімнат для відпочинку до проєктованого комплексу. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

50000,00 50000,00 - 100000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Селятинська сільська рада, 

Путильська районна державна адміністрація. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.2. Формування інфраструктури для розвитку туризму 

(сільського, зеленого) в Карпатському регіоні.  

Назва проєкту: 

 

Створення санаторного (сірководневого-банного) комплексу в 

с. Селятин 

Цілі проєкту: Розвиток зеленого туризму в сільській місцевості. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Селятинська ОТГ  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Створення санаторного (сірководневого-банного) комплексу стане 

чудовим прикладом для наслідування у напрямку впровадження 

інноваційного механізму сільського розвитку, розвитку зеленого 

туризму в сільській місцевості, раціонального використання 

природно-ресурсного потенціалу на території, розвитку 

соціального та людського капіталу. Унікальністю даного проєкту 

являється відсутність конкуренції, недостатньо заповнений сегмент 

туристично-рекреаційних послуг; кліматичні та надзвичайно 

сприятливі екологічні умови з мальовничими краєвидами, що 

створюють сприятливі умови для розвитку зеленого туризму; 

умови для активних форм відпочинку. Проєктом передбачено 

створення конкурентоспроможного комплексу, надання якісних 

туристичних послуг, підвищення показників зайнятості населення в 

сільській місцевості. 

Очікувані 

результати: 

 

✓ Створення умов для змістовного й активного дозвілля мешканців та 

гостей; підвищення інвестиційної привабливості та економічної 

спроможності території, туристична промоція громади; 

формування попиту на внутрішній туристичний продукт; створення 

нових робочих місць. 
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Ключові заходи 

проєкту: 

Розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації, 

проведення будівельних робіт, введення об’єкту в експлуатацію.  

Період здійснення:  Лютий 2021 року – листопад 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

50000,00 50000,00 - 100000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

кошти інвесторів.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Селятинська сільська рада.  

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.3. Популяризація туристичного потенціалу Чернівецької 

області. 

Назва проєкту: Архітектурні перлини Буковини 

Цілі проєкту: Підвищення туристичної привабливості регіону.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область    

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди: 

Всі туристи – гості м.Чернівці 

Стислий опис 

проєкту: 

Будівля Чернівецького обласного краєзнавчого музею збудована у 

1878 році і є пам’яткою архітектури місцевого значення. У 2008 

році відреставровано фасад будівлі з боку вул. О.Кобилянської. У 

2011 році – з боку вул. С. Гакмана. З боку вул. М.Гоголя потребує 

реставраційного ремонту. Великий двір будівлі, за умови 

проведення ремонту стане чудовою локацією для проведення 

виставок, показу кінофільмів, проведення концертів тощо. А 

встановлення у ньому 3D-копій архітектурних перлин Буковини: 

бувшої резиденції митрополитів Буковини і Далмації, міської 

ратуші, Чернівецького обласного музично-драматичного театру, 

головпоштамту, будівлі художнього музею, Національного банку, 

будівель ОДА, обласної філармонії, залізничного вокзалу, собору 

Св. Духу, інших церков та монастирів Буковини. Всього 18 

об’єктів архітектурної і культурної спадщини. 

Очікувані 

результати: 

Створення туристичного і культурного об’єкту з метою 

ознайомлення з архітектурними об’єктами Буковини.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Проєктування робіт з ремонту (реставраційного). Ремонт 

(реставраційний) фасаду з боку вул. М.Гоголя та внутрішнього 

дворику; замощення великого двору; виготовлення та монтаж 3D-

моделей архітектурних об’єктів; презентація нового туристичного 

об’єкту «Архітектурні перлини Буковини» та ще однієї культурної 

локації.  

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

244,00 2000,00 540,00 2784,00 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Чернівецький обласний краєзнавчий музей, туристичні компанії.  
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проєкту: 

Інше: -  

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.3. Популяризація туристичного потенціалу Чернівецької 

області. 

Назва проєкту: 

 

Створення інтерактивної бази даних, що містить інформацію 

про туристичні та рекреаційні ресурси області 

Цілі проєкту: 

 

Просування і реклама історико-культурних та природних 

туристичних об’єктів області у мережі Iнтернет. Можливості 

формування нових маркетингових каналів просування та збуту 

туристичого продукту. Збільшення доходів області від туризму, в 

тому числі міжнародного. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Користувачі мережі Iнтернет 

Стислий опис 

проєкту: 

Сучасна індустрія туризму дозволяє використати різноманіття 

нових комп’ютерних технологій, таких як програмні продукти та 

використання глобальних комп’ютерних мереж. Туристична 

діяльність на ринку залежить від кількості та якості зображень, 

описів, засобів комунікацій і передачі інформації, які 

характеризують туристичний продукт та послуги. Тому мережеві 

інформаційні технології є перспективним напрямом розвитку 

інформаційних технологій у туризмі. Розвиток туристично-

рекреаційної сфери області передбачає просування і рекламу 

місцевих туристичних продуктів, які на сьогодні неможливі без 

застосування всесвітньої мережі Iнтернет, яка здатна забезпечити 

можливості використання інформаційних ресурсів туризму, 

наприклад, отримання довідкової та документальної інформації з 

інформаційних фондів. У мережі можна визначити не лише місце 

розташування туристичного об’єкта на місцевості, але і з’ясувати 

як пройти або проїхати до місця призначення, як відшукати 

конкретні об’єкти і вулиці. Для цього туристичні об’єкти повинні 

бути внесені в електронні мапи, що можуть змінюватись у 

потрібному для споживача масштабі.  

Проєкт передбачає проведення польових досліджень з визначення 

координат усіх туристичних об’єктів природного та історико-

культурного значення у районах області та створення електронної 

бази даних об’єктів туризму області та заповнення на її основі 

картографічних  Iнтернет -платформ. 

Очікувані 

результати: 

Створення інтерактивної бази даних, що містить інформацію про 

туристичні та рекреаційні ресурси області, придатні для 

використання у сфері туризму та курортів, у тому числі об’єкти 

культурної спадщини та природно-заповідного фонду, 

рекомендовані для відвідування туристами та формування 

національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів. 

Забезпечення інформаційного супроводження реалізації державної 

політики у сфері туризму та курортів. 

Опис історико-культурних та природних туристичних об’єктів 

області. 

Визначення на місцевості географічних координат об’єктів. 
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Створення електронної бази даних туристичних об’єктів області. 

Розроблення інтерактивної карти туристичних об’єктів області. 

Видання рекламних матеріалів 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення робіт для складання туристичного опису об’єктів. 

Визначення на місцевості географічних координат об’єкта. 

Професійні фото і відеозйомка об’єктів. 

Створення електронної бази даних туристичних об’єктів області з 

географічною прив’язкою. 

Аналіз та обрання найкращої Інтернет-платформи для створення 

інтерактивної карти. 

Розроблення  інтерактивної карти туристичних об’єктів області. 

Реклама створеної продукції. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

500,00 500,00 500,00 1500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Відділ з питань туризму обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.3.3. Популяризація туристичного потенціалу Чернівецької 

області. 

Назва проєкту: Формування позитивного іміджу Буковини як привабливої для 

туризму області 

Цілі проєкту: Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу Чернівецької 

області під час провадження ярмаркової, фестивальної та 

виставкової діяльності. 

Представлення туристичного потенціалу області, просування 

туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках. 

Організація та проведення регіональних виставок, конференцій, 

фестивалів, семінарів та інших заходів у тому числі із питань 

сільського туризму. 

Проведення рекламних турів для представників туристичних 

компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених 

організацій. 

Підвищення ефективності веб-ресурсу «Буковина туристична». 

Розробка та видання туристичних карт, схем, путівників, брошур, 

буклетів, компакт-дисків, USB-флеш-накопичувачів, книг, фільмів, 

відеороликів для розповсюдження серед гостей, жителів області, 

навчальних закладів. 

Встановлення інформаційних щитів щодо розташування 

туристичних об’єктів із правилами безпечного поводження та 

номером виклику рятувальних служб 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Метою проєкту є підвищення ефективності використання 

туристично-рекреаційного потенціалу області на основі презентації 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 68 

туристичних об’єктів, підвищення рівня туристичної 

конкурентоспроможності через розвиток туристичної 

привабливості області, у тому числі шляхом залучення до участі у 

регіональних, національних та міжнародних виставках 

представників туристичного бізнесу, готельно-ресторанного 

господарства, санаторно-курортних закладів, закладів культури та 

мистецтва. Залучення туристів і реклама Чернівецької області дасть 

можливість збільшити економічний ефект функціонування 

туристичної галузі. Кількість туристів та час їх перебування у 

межах певної території, направлення туристичних потоків, 

відвідування місць для відпочинку, ознайомлення з природною та 

історико-культурною спадщиною регіону, а також супутні 

рекреаційні заняття, як місцевого населення так і приїжджих із 

інших регіонів України, а також з-за кордону, дасть можливість 

пропагувати на туристичному ринку національного та 

міжнародного значення новий конкурентоспроможний продукт.  

Сплата податків від туристичних фірм, що реалізуватимуть цей 

туристичний продукт підвищить економічний рівень області. 

Презентування природної та історико-культурної спадщини у плані 

створення туристичних маршрутів виконуватиме просвітницьку, 

виховну, освітню, екологічну функції. 

Очікувані 

результати: 

Підвищення економічного рівня області.  

Покращення якості туристичних послуг в області. 

Представлення туристичного потенціалу області, просування 

туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках. 

Розширення мережі туристично-інформаційних центрів.  

Збільшення туристичних потоків на територію області. 

Реклама створеної туристичної продукції. 

Розвиток інформаційно-комунікаційної сфери у межах території. 

Пропагування здорового способу життя та активних видів 

відпочинку через реалізацію масових заходів. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Організація та участь у міжнародних, вітчизняних, туристичних 

виставкових форумах та презентаційних заходах в Україні та за 

кордоном. 

Організація та проведення в області туристичних заходів і 

фестивалів, в тому числі із сільського туризму. 

Організація регіональних виставок, конференцій, фестивалів, 

семінарів та інших заходів в тому числі із питань сільського 

туризму.  

Проведення рекламних турів для представників туристичних 

компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених 

організацій. 

Впровадження логотипу, бренду «Буковина туристична», 

здійснення заходів щодо його просування на туристичному ринку. 

Підвищення ефективності веб-ресурсу «Буковина туристична». 

Розробка та видання туристичних карт, схем, путівників, брошур, 

буклетів, компакт-дисків, USB-флеш-накопичувачів, книг, фільмів, 

відеороликів для розповсюдження серед гостей, жителів області, 

навчальних закладів. 

Проведення заходів з відзначення в області Всесвітнього Дня 

туризму та Дня туризму в Україні. 

Встановлення інформаційних щитів щодо розташування 
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туристичних об’єктів із правилами безпечного поводження та 

номером виклику рятувальних служб. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Відділ з питань туризму обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради. 

Інше:  - 

 

Напрям 1.4. Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної 

економіки: 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.4.1. Створення сприятливої кон’юнктури на обласному 

ринку праці, зменшення диференціації у сфері зайнятості 

населення, підвищення рівня зайнятості населення та 

зниження рівня безробіття. 

Назва проєкту: Підвищення дієвості регіональної політики зайнятості 

Цілі проєкту: Посилення: 

- ролі профорієнтаційної роботи в забезпеченні балансу між 

попитом та пропозицією робочої сили; 

- формування ринку робочої сили з метою адаптації змісту 

професійного навчання до потреб сучасного ринку праці; 

- стимулювання заінтересованості роботодавців до професійного 

навчання працівників на виробництві; 

- підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та 

регулювання трудової міграції; 

- професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних 

на ринку праці професій та спеціальностей; 

- забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій 

незайнятому населенню; 

- мотивації до легальної зайнятості; 

- підтримка заінтересованості роботодавців у працевлаштуванні 

на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), 

насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально 

вразливих верств населення; 

- сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням 

осіб з інвалідністю; 

- проведення ефективного співробітництва учасників соціального 

діалогу – органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

організацій роботодавців і професійних спілок. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Основними показниками, які характеризують сферу зайнятості 

регіону, залишається рівень зайнятості населення та рівень 

безробіття. За даними Державної служби статистики України 

кількість робочої сили (у віці 15-70 років) області становила 422,1 
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тис. осіб, що на 1,6% більше,  порівняно з січнем – червнем 2018 

року. Рівень участі населення у робочій силі, збільшився на 1,1 

відсоткових пункти і склав 63,2% (по Україні – 63,2%). 

Чисельність зайнятого населення (у віці 15-70 років) становила  

391,7 тис. осіб та збільшилась на 2,0% , в порівнянні з січнем – 

червнем 2018 року. Рівень зайнятості збільшився на 1,2 

відсоткових пунктів і становив 58,6% (по Україні – 57,9%). За 

рівнем зайнятості область посіла 8 місце серед регіонів України.  

Чисельність безробітного населення, (у віці 15-70 років) 

визначеного за методологією МОП, склала 30,4 тис. осіб та 

зменшилась на 3,2%. Рівень безробіття, визначений за 

методологією МОП, зменшився на 0,4 відсоткових пункти і склав 

7,2% (по Україні – 8,5%). За рівнем безробіття область посіла 6 

місце серед регіонів України.  

Моніторинг ринку праці свідчить про те, що відсутність 

взаємозв’язку між процесом професійного навчання, розвитком 

ринку праці й розвитком економіки призводить до зростання 

невідповідності між обсягами, кваліфікаційною структурою 

професійного навчання, кон’юнктурою ринку праці та потребою 

економіки в робітничих кадрах. 

Основні фактори, які негативно впливають на стан ринку праці та 

зайнятості населення області: 

- нестача працівників традиційних робітничих професій і потреба в 

робітничих кадрах за професіями, що вимагають високого 

кваліфікаційного рівня; 

- продовжує існувати «тіньова» зайнятість населення; 

- низький рівень працевлаштування молоді. 

За видами економічної діяльності найбільша кількість вакансій в 

області знаходилась на підприємствах переробної промисловості 

(23,5%), сільського господарства, лісового господарства та 

рибного господарства (12,1%), оптової та роздрібної торгівлі 

(11,4%). 

Впродовж січня-серпня 2019 року соціальними послугами обласної 

служби зайнятості скористалася 12,6 тис.осіб, яка мали статус 

безробітного, що на 5,1% (на 678 осіб) менше, ніж у січні-серпні 

2018 року. Також послугами щодо пошуку роботи скористалося 

7505 осіб без надання статусу безробітного. 

Навантаження на одне вільне робоче місце на одну особу станом 

на 1 вересня 2019 року склало 3 особи, що на одну особу більше, 

ніж станом на 1 вересня 2018 року. 

Залишається на ринку праці області і професійно-кваліфікаційний 

дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Зокрема, якщо 

співвідношення попиту та пропозиції для службовців, керівників, 

менеджерів склало 7 осіб, то для кваліфікованих робітників з 

інструментом кількість вакансій перевищує кількість безробітних, 

які перебувають на обліку в службі зайнятості. 

Рівень працевлаштування безробітних (працевлаштованих за 

направленням служби зайнятості та шляхом укладання ЦПУ) у 

січні- серпні 2019 року склав 26,2%, що на 1,4 відсоткових пунктів 

менше, ніж у січні-серпні 2018 року.  

Впродовж звітного періоду працевлаштовано на нові робочі місця 

з компенсацією єдиного соціального внеску 138 безробітних, в 
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тому числі 42 безробітних, які потребують додаткових гарантій 

держави у працевлаштуванні. Роботодавцям з коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття компенсовані фактичні витрати у 

розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на суму 1713,1 тис.грн. 

З метою створення нових робочих місць та для сприяння 

самозайнятості населення Чернівецької області 49 безробітних, які 

виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, отримали 

одноразово виплату допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності на суму 1755,7 тис.грн. Середній 

розмір одноразової виплати допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності склав 35,8 тис.грн. 

В умовах децентралізації надзвичайно важливим є продовження 

активної співпраці з об’єднаними територіальними громадами 

(ОТГ). З початку 2019 року послуги обласної служби зайнятості 

інформаційно-консультаційного змісту отримали 2192 мешканця 

об’єднаних територіальних громад. 

В області впроваджуються електронні сервіси з використанням 

інтернет-технологій щодо надання соціальних послуг громадянам 

та роботодавцям. З початку 2019 року засобами Skype-зв'язку 

проведено 73 відеопрезентацій роботодавців та робочих місць. 

Створено 468 електронних кабінетів роботодавців та 234 

електронних кабінетів шукачів роботи. Проведено 10 міні-ярмарок 

вакансій, 72 презентації навчальних закладів та презентації 

навчальних закладів ДСЗ (ЦПТО ДСЗ), 42 презентації 

роботодавця, 13 професіографічних екскурсій. 

На сьогодні ринок праці розвивається за рахунок малого та 

середнього бізнесу. На цей час області обліковується більше 60 

тис. суб’єктів господарської діяльності – платників податків, з них 

15 тис. юридичних та 44 тис. фізичних осіб - підприємців. 

Очікувані 

результати: 

Підвищення якості робочих місць за умовами та оплатою праці у 

результаті реалізації інноваційно-інвестиційної політики; 

зменшення обсягів нелегальної «тіньової» зайнятості; підвищення 

престижності робітничих професій; задоволення потреб всіх 

соціальних груп та вікових категорій населення в отриманні 

доступних профорієнтаційних послуг належної якості; підвищення 

рівння зайнятості населення; створення умов для реалізації 

конституційних прав громадян на вільний розвиток особистості, 

працю, вільний вибір професії та професійний розвиток. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Підвищення результативності співпраці з роботодавцями щодо 

кількісного зростання та якісного наповнення бази вакансій та 

забезпечення їх потреб в укомплектуванні вільних робочих місць; 

сприяння забезпеченню зайнятості соціально-вразливим 

категоріям населення, у тому числі особам з інвалідністю, 

учасникам антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним 

особам, в першу чергу шляхом адресного та індивідуального 

підходу до кожної особи, враховуючи їх професійний досвід, 

попит на робочу силу в регіоні; організація професійного навчання 

зареєстрованих безробітних з урахуванням пріоритетів розвитку 

Чернівецької області та потреб роботодавців області у робочій 

силі;  подальше розгортання громадських робіт та інших робіт 
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тимчасового характеру з метою повернення  безробітних та інших 

категорій громадян до продуктивної праці, враховуючи суспільну 

корисність цих робіт; проведення профорієнтаційної роботи з 

молоддю щодо орієнтації на вибір та оволодіння робітничими 

професіями; надання інформаційно-роз’яснювальних послуг з 

метою співпраці із соціальними партнерами задля повернення 

безробітних до активної зайнятості, мотивації населення області до 

легальної зайнятості та виконання суспільно важливих програм та 

проєктів та інші. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- - - - 

Джерела 

фінансування: 

Не потребує додаткового фінансування. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецький обласний центр зайнятості та його філії, роботодавці 

області, в тому числі і фізичні особи - підприємці, які 

використовують працю найманих працівників, професійно-

технічні та інші учбові заклади, соціально-вразливі категорії 

населення, молодь. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.4.2. Формування сучасної системи підготовки кадрів для 

потреб економіки області, у тому числі розвиток системи 

освіти впродовж життя. 

Назва проєкту: Сучасна система підготовки кадрів та розвиток системи освіти 

впродовж життя 

Цілі проєкту: Підвищення рівня адаптивності, практичних знань, умінь та 

навичок студентської молоді щодо професійної реалізації та 

подальшого працевлаштування в умовах сучасного ринку праці, а 

також розвиток системи освіти впродовж життя. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Соціально-економічні процеси зумовлюють структурні зміни в 

економіці та зростаючий попит на нові навички, а тому вимагають 

пристосування системи формування замовлення на підготовку 

фахівців та прогнозування змісту освіти відповідно до вимог часу. 

Формування замовлення на підготовку фахівців без врахування 

потреб ринку праці та особистих талантів і покликань спричиняє 

такі проблеми,як: неефективне витрачання коштів платників 

податків; безробіття випускників закладів професійної освіти; 

незадоволений попит на робітничі кадри підприємств, низька 

якість підготовки кадрів; відсутність мотивації до праці; низька 

продуктивність праці; відтік працездатної молоді за кордон з 

метою пошуку роботи за спеціальністю; сповільнення 

економічного зростання; соціально-економічне розшарування 

населення. 

Заклади професійно-технічної освіти мають різне спрямування і 

готують сотні професій для різних галузей економіки. В області за 

галузевим спрямуванням професійно-технічні навчальні заклади 
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області розподіляються: 2 – для будівництва; 2 – для 

промисловості; 5 – агропромислового профілю; 2 – для сфери 

послуг; 2 – для транспорту, 2 – громадського харчування. 

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться за 79 професіями. 

На сьогодні, відслідковується тенденція скорочення попиту на 

ринку праці на працівників з вищою освітою, тоді як пропозиція на 

фахівців з робітничими  професіями, як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках праці, зростає.   

Безперервна освіта і самоосвіта – провідні чинники побудови 

людиною професійної кар’єри. Перспективи кар’єрного зростання 

пов’язані, насамперед, з підвищенням рівня професійної 

майстерності. Зацікавленість працедавця в кваліфікованих кадрах 

узгоджується з правом працівника на професійну підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації. Вирішувати ці проблеми 

покликана система додаткової освіти і професійного навчання. 

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

мають інтенсивний і короткостроковий характер. 

Принцип «освіта через усе життя» діє у всіх цивілізованих країнах. 

Кожна людина сьогодні відчуває брак певних знань і має потребу в 

їх регулярному оновленні. До професійної перепідготовки і 

підвищення кваліфікації прагнуть як професійно успішні люди, так 

і безробітні громадяни, які стали такими через неможливість 

працевлаштування або відсутність необхідної кваліфікації. 

Соціологічні дослідження показують, що в сучасних умовах 

зростає число людей, що продовжують освіту і засвоюють нові для 

них професії і кваліфікації. Це пояснюється багатьма причинами: 

швидко застарівають отримані людиною професійні знання; 

колись популярні професії стають незатребуваними; людина 

втрачає інтерес до вибраної професії; людина прагне підвищити 

якість професійних знань і побудувати кар’єру; людина підвищує 

свою конкурентоспроможність за допомогою здобуття додаткової 

спеціальності або кваліфікації.  

Очікувані 

результати: 

Eфективна мережа закладів професійно-технічної освіти, яка 

забезпечить максимальне врахування особистих талантів та 

покликань майбутніх фахівців; реальні потреби економіки у 

професійних кадрах, їх кількісні та якісні характеристики, а також 

підвищить якісну складову професійної підготовки робітників.  
Ключові заходи 

проєкту: 

Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; запровадження гнучкої моделі здобуття повних і часткових 

професійних кваліфікацій; залучення роботодавців до програми 

матеріальної мотивації випускників професійних закладів освіти 

для подальшого працевлаштування на підприємстві (дільниці, 

бригади тощо); матеріальне стимулювання роботодавцями 

молодих робітників при влаштуванні на підприємство при умові 

обов’язкового відпрацювання певного терміну за отриманою 

спеціальністю; радикальні перетворення та оновлення вищої освіти 

як системи: гнучкість, врахування інтересів споживачів, орієнтація 

на парадигму «освіта для всіх», зміцнення зв’язків з іншими 

ступенями та формами освіти; розширення доступу до вищої 

освіти на засадах справедливості – «вища освіта не для вибраних, а 

для здібних»; підхід вищої освіти до парадигми «освіта протягом 

усього життя»; підвищення уваги до підготовки спеціалістів у 
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нових технологічних та управлінських областях; зменшення 

чисельності випускників ВНЗ та ПТНЗ, які звернулись за 

послугами до центрів зайнятості. 
Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- - - - 

Джерела 

фінансування: 

Не потребує додаткового фінансування. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Професійно-технічні та інші учбові заклади, соціально-вразливі 

категорії населення, молодь. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

1.4.3. Удосконалення структури зайнятості населення шляхом 

підвищення якості робочої сили, розвитку її мобільності; 

організація внутрішньо обласної трудової міграції (насамперед 

маятникової) для підвищення рівня зайнятості населення із 

сільської місцевості. 

Назва проєкту: Створення регіонального навчально-практичного центру 

підготовки кадрів та підвищення кваліфікації фахівців сфери 

послуг/ галузі туризму  

Цілі проєкту: Формування кадрового резерву, організація його навчання з метою 

набуття та поглиблення професійних знань, володіння іноземними 

мовами, правової підготовки, користування новітніми технологіями 

організації туризму й обслуговування в туристичних комплексах, 

створення умов для самоосвіти й самовдосконалення. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька 

області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

4000000 осіб   

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачається створення сучасної навчально-

матеріальної бази, якісне професійно-теоретичне та професійно-

практичне  навчання, організаційно методичне та фінансово-правове 

забезпечення підготовки кадрів для сфери послуг/ галузі туризму. 

Реалізація  проєкту сприятиме охопленню всіх районів області 

відкриттям навчально-практичних пунктів центру, підвищенню 

якості професійної підготовки, перепідготовці незайнятого 

населення, підвищенню кваліфікації, стажуванню та 

працевлаштуванню для всіх вікових груп, в першу чергу для молоді 

в сільській місцевості.  

Очікувані 

результати: 

Створення сучасної учбової інфраструктури для набуття необхідних 

практичних навиків майбутніми працівниками сфери послуг/ галузі 

туризму. 

Відкриття нових професій/спеціальностей та створення умов для 

підготовки кадрів для сфери послуг/туризму сфери послуг/ галузі 

туризму в навчальних закладах області. 

Створення в населених пунктах на сільських територіях 

матеріальної бази для поліпшення професійної підготовки у сфері 

послуг/ галузі туризму, в тому числі сільського «зеленого» туризму. 

Підготовлені кадри за спеціальностями, на які існує попит в галузі 
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послуг/ туризму області. 

Забезпечення працевлаштування молоді в сільській місцевості. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення учбового готелю, ресторану, садиби сільського зеленого 

туризму, ТІЦ, медпункту на базі діючого навчального закладу. 

Відкриття регіонального навчально-практичного центру підготовки 

кадрів та підвищення кваліфікації фахівців сфери послуг/ галузі 

туризму. 

Пошук відповідних партнерів та приміщень у районах області для 

відкриття навчально-практичних пунктів центру та їх 

облаштування. 

Відкриття нових професій та стимулювання підготовки кадрів за 

спеціальностями  сфери послуг/ галузі туризму. 

Інформаційна та профорієнтаційна кампанія залучення до навчання 

в центрі та місцевих відділеннях підготовки кадрів та підвищення 

кваліфікації фахівців сфери послуг/ галузі туризму. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

28000,00 3000,00 3000,00 34000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти підприємців та 

навчальних закладів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Відділення Центрів занятості в Чернівецькій області, обласна 

державна адміністрація, підприємства, організації, установи  сфери 

послуг/ галузі туризму, навчальні заклади області.  

Інше: - 

Номер і назва 

завдання: 

1.4.3. Удосконалення структури зайнятості населення шляхом 

підвищення якості робочої сили, розвитку її мобільності; 

організація внутрішньообласної трудової міграції (насамперед 

маятникової) для підвищення рівня зайнятості населення із 

сільської місцевості. 

Назва проєкту: Розвиток регіонального навчально-практичного центру 

підготовки робітничих кадрів та підвищення кваліфікації 

фахівців агропромислового комплексу 

Цілі проєкту: Відкриття нових професій та створення умов для підготовки 

робітничих кадрів. 

Створення в навчальних пунктах на сільських територіях 

матеріальної бази для поліпшення професійної підготовки у сфері 

сільського господарства та сільського «зеленого» туризму. 

Стимулювання підготовки робітничих кадрів за спеціальностями, на 

які існує попит в аграрному секторі області. 

Підтримка працевлаштування молоді в сільській місцевості. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Сільські території області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

100000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачається створення сучасної навчально-

матеріальної бази, якісне професійно-теоретичне та професійно-

виробниче  навчання на базі провідних підприємств АПК області, 

необмеженість за віком слухачів, постійний набір та відкриття 

навчальних груп протягом року, скорочений термін (до 6,5 місяців) 
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Програма 2. Просторове 

планування та розвиток інфраструктури області 

Просторове планування – це шлях до сталого та гармонійного розвитку 

територіальних громад та області в цілому, а також це розроблення і 

впровадження в практичну діяльність органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб містобудівної 

та індивідуальне навчання, розгалужена система навчальних пунктів 

у м.Чернівцях та районах області, співпраця зі службою зайнятості 

та провідними с/г підприємствами щодо працевлаштування 

слухачів, забезпеченість першим робочим місцем. Реалізація  

проєкту сприятиме охопленню всіх районів області відкриттям 

навчально-практичних пунктів центру, їх комп’ютеризації, 

підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, 

перепідготовці незайнятого населення, підвищенню кваліфікації, 

стажуванню робітників та фахівців агропідприємств із 

використанням технологічних і виробничих інновацій, співпраці із 

службою зайнятості щодо надання дотацій роботодавцям на 

створення нових робочих місць. 

Очікувані 

результати: 

Розвиток регіонального навчально-практичного центру підготовки 

робітничих кадрів та підвищення кваліфікації фахівців АПК 

сприятиме відкриттю нових професій та створенню відповідних 

умов для професійно-практичної підготовки конкурентоспроможних 

на ринку праці, висококваліфікованих робітників за професіями: 

тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А1 (трактори та с/г 

машини), А2  (потужні трактори), В1 (комбайни), D1 (екскаватори), 

G1 (бульдозери), E1 (навантажувачі), електрогазозварники, слюсарі, 

токарі, оператори котельні, робітничі професії у сфері «зеленого»  

туризму, тощо.  

Підвищення кваліфікації фахівців сільськогосподарського 

виробництва, фермерів, спеціалістів з овочівництва, садівництва, 

лісництва, тваринництва, спеціалістів ветмедицини, 

землевпорядників та ґрунтознавців, тощо. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Пошук відповідних приміщень у районах області для відкриття 

навчально-практичних пунктів центру та їх облаштування. 

Відкриття нових професій та стимулювання підготовки робітничих 

кадрів за спеціальностями, на які існує попит в аграрному секторі 

області. Налагодження співпраці із сільськогосподарськими 

підприємствами. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

200,00 200,00 200,00 600,00 

Джерела 

фінансування: 

Місцеві бюджети, власні кошти. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, підприємства, організації, 

установи АПК, фермерські господарства, суб’єкти 

сільськогосподарського виробництва та об’єднання (асоціації) 

фермерів. 

Інше: - 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 77 

документації, яка є інструментом регулювання планування, забудови та іншого 

використання територій. 

Розвиток інфраструктури є однією з цілей щодо покращення транспортно-

експлуатаційних характеристик доріг та забезпечення безпеки дорожнього 

руху, а також реалізація потенціалу вдалого географічного розташування 

міжнародного аеропорту «Чернівці». 

 

Стан та проблеми 

У Чернівецькій області 11 районів, 2 міста обласного підпорядкування,             

9 міст районного значення, 8 селищ міського типу та 398 сіл. Результати 

моніторингу свідчать, що 95% генеральних планів розроблені в 1960 ‒                  

1980 роках, які  протягом 2013 року, за відповідними рекомендаціями 

Мінрегіону були актуалізовані.  

Розроблено Схему планування території Чернівецької області, яка є 

основою містобудівної документації регіону та визначає пріоритетні напрямки 

розвитку господарського комплексу адміністративних одиниць області. Також 

розроблено та затверджено Схему планування території Вижницького району 

та Рукшинської ОТГ.  

Затверджено коригування генеральних планів м м.Чернівці та 

Новодністровськ. 

Виготовлено та затверджено генеральні плани у Вижницькому районі 

(м.Вижниця, с.Багна, с.Чорногузи, с.Мигове, с.Слобода-Банилів, с.Середній 

Майдан), Герцаївському районі (с. Остриця), у Глибоцькому районі (с.Валя 

Кузьмина, с.Тарашани та с.Привороки, с.Кам’янка, с.Димка), у 

Кельменецькому районі (с.Вороновиця, с.Росошани), в Кіцманському районі 

(с.Суховерів, с.Дубівці), у Новоселицькому районі (с. Магала, с. Буда, 

с.Остриця, с.Прут, с.Ванчиківці та с.Ванчинець), у Сторожинецькому районі 

(сіл Великий Кучурів та Годилів Великокучурівської ОТГ), у Хотинському 

районі (с.Зарожани, с.Атаки, с.Недобоївці).  

Розробляються генеральні плани: с.Майдан, с.Іспас, смт Берегомет 

Вижницького району; с.Вартиківці, с.Слобода, с.Іванівці Кельменецького 

району; с.Білоусівка, с.Василівка, с.Ломачинці, с.Ожеве, с.Розкопинці, 

с.Волошкове Сокирянського району; с.Ставчани Хотинського району та 

с.Рукшин, с.Гордівці, с.Пригородок, с.Рашків, с.Чепоноси Рукшинської 

об’єднаної територіальної громади Хотинського району. 

Укладено угоду про розроблення генеральних планів забудови: смт 

Лужани, с.Мамаївці Кіцманського району та с.Драниця, с.Зелений Гай, 

с.Маршинці, с.Костичани, с.Подвірне, с.Бояни, с.Мамалига, с.Рідківці 

Новоселицького району. 

Органи місцевого самоврядування повинні активізувати розроблення 

містобудівної документації (в першу чергу схем планування територій районів, 

генеральних планів населених пунктів та зонінгу територій) як інструмента 

стратегічного планування та оперативного управління територіями, їх 

резервування для майбутніх містобудівних потреб з врахуванням вимог 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 78 

містобудівного, земельного, санітарного, екологічного, природоохоронного, 

протипожежного законодавства.  

У межах області проходить відгалуження Тернопіль – Чернівці – Порубне 

та Чернівці – Мамалига від міжнародного транспортного коридору Балтійське 

море – Чорне море (Ягодин – Ковель – Луцьк –  Тернопіль – Хмельницький – 

Вінниця –  Умань – порти Чорного моря), а також міжнародна автомагістраль 

Е–85, яка на ділянці Тернопіль – Чернівці – Порубне співпадає з міжнародним 

транспортним коридором; державні національні автомобільні дороги Н–03 

«Житомир – Чернівці» та Н–10 «Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – 

Мамалига»; регіональні автомобільні дороги Р–62 «Верховина  –  Усть-Путила  

– Сторожинець  – Чернівці» та Р–63 «Від автомобільної дороги Н–03 Даньківці 

– Вартиківці – КПП Сокиряни» та інші територіальні дороги. Протяжність 

автомобільних доріг загального користування на території Чернівецької області 

складає 2890,9 км. 

Транспортний комплекс області складають автомобільний, залізничний, 

авіаційний та електричний (тролейбусний). Найбільший обсяг перевезень 

пасажирів здійснюється автомобільним транспортом.  

Залізничний транспорт упродовж останніх років утримує 2–3% 

пасажиропотоку області. Загальна протяжність залізниць становить 585,9 км. 

КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» ім.Леоніда Каденюка має зручне 

географічне розташування у місті Чернівцях. Протягом 2019 року 

функціонували щоденні авіарейси авіакомпанії МАУ «Чернівці-Київ-Чернівці», 

а також на весняно-літній період за маршрутами регулярні авіарейси до Італії 

«Чернівці-Бергамо», до Туреччини авіарейси «Чернівці-Анталія та до Єгипту 

Шарм-ель-Шейх–Чернівці. Проводяться роботи щодо можливого відкриття 

нових авіарейсів. 

Чернівецька область має спільну ділянку державного кордону з Румунією 

та Молдовою. Загальна протяжність державного кордону зони діяльності 

Чернівецької обласної митниці складає 373,2 км (170 км – з Молдовою,              

203,2 км – з Румунією). В області знаходиться 5 пунктів пропуску 

міжнародного автомобільного сполучення («Порубне-Сірет», «Мамалига-

Криве», «Росошани-Брічень», «Кельменці-Ларга», «Сокиряни-Окниця»);             

4 пункти пропуску міжнародного залізничного сполучення («Мамалига-Крива», 

«Кельменці-Ларга», «Сокиряни-Окниця», «Вадул-Сірет-Вікшани»); 1 пункт 

пропуску повітряного сполучення («Чернівці»); 1 пункт пропуску 

міждержавного автомобільного сполучення («Вашківці-Гріменкеуць»);                    

5 місцевих пункти пропуску («Дяківці-Раковець», «Красноїльск-Вікову де Сус», 

«Біла Криниця- Климоуци» піший перехід, «Шепіт-Ізвоареле Сучевей» піший 

перехід, «Руська – Ульма»). На даний момент вказані місцеві пункти пропуску 

не фукціонують. Пунктом 1 Угоди (у формі обміну томами) між Кабінетом 

Міністрів України і Урядом Румунії від 31 серпня 2012 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року №656, 

передбачено відкриття пункту пропуску «Руська-Ульма» для міжнародного 

сполучення. Пунктом 5 цієї Угоди передбачено також, що у випадку створення 

необхідних умов для відкриття пункту пропуску «Шепіт-Ізвоареле Сучевей», 
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українська та румунська сторони дипломатичними каналами узгодять питання 

щодо відновлення його роботи. 

Основними проблемами розвитку інфраструктури є незадовільний 

технічний стан доріг області та низький рівень їх технічного оснащення, 

зниження кількості замовлень на виконання перевезень вантажів 

автомобільним транспортом, фізичне і моральне старіння виробничої бази 

залізничного транспорту, міського електротранспорту. 

Програма 2 відповідає Стратегічній цілі 2 «Просторове планування та 

розвиток інфраструктури області». Досягнення цієї цілі у 2021 − 2023 роках 

передбачається реалізувати через два відповідні напрями та 41 проєкт. 

Програма 2 кореспондується з Програмою 1 «Підвищення 

конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського 

господарства, переробної промисловості та туризму», Програмою 3, що 

направлена на досягнення Стратегічної цілі 3 «Створення комфортних та 

безпечних умов проживання на території Чернівецької області», Програмою 4, 

що направлена на досягнення Стратегічної цілі 3 «Розвиток людського капіталу 

як основа соціально-економічного зростання». 

 

Структура Програми 2. Просторове планування та розвиток 

інфраструктури області 

Програма включає 41 проєкт регіонального розвитку, що відібрано та 

доопрацьовано членами робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації у 

2021 – 2023 роках, та надійшло від структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, районних державних адміністрацій, виконавчого комітету 

Чернівецької міської ради, об’єднаних територіальних громад, установ та 

організацій Чернівецької області. Програма складається з двох напрямів: 

2.1. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку 

територій. 

2.2. Забезпечення розвитку інфраструктури регіону. 

 

Напрям 2.1. Просторове планування: сучасний підхід до планування 

розвитку територій 

Просторовий розвиток в контексті державної регіональної політики 

спрямований на вирішення таких завдань як планування регіонального 

розвитку з мінімізацією навантаження на природне середовище; узгодження 

державної, регіональної і місцевої інфраструктурної політики для створення 

рівних умов життя на всій території країни, розширення можливостей регіонів, 

міст і районів у соціально-економічному розвитку.  

Напрям 2.1 включає 4 проєкти регіонального розвитку, що мають 

забезпечити: 

- розробка та оновлення Схеми планування території області, у тому числі 

гірських територій; 
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- раціональне розташування зон житлової та громадської забудови, 

виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-

культурних та інших зон і об’єктів. 

Очікувані результати: 

- перспективний та гармонійний розвиток територій, врегулювання питань 

планування, забудови та іншого використання територій, цільове призначення 

земель; 

- конкурентна перевага громади у залученні системного інвестора, а в 

наслідок і економічного розвитку території; 

- створення умов для запровадження реального спроможного місцевого 

самоврядування; 

- захист економічних та соціальних прав в сфері використання земельних 

ресурсів під час планування та розвитку територій (забудови).  

- використання оновленої містобудівної документації під час підготовки 

програм соціально-економічного розвитку, охорони земель, довкілля та 

здоров’я населення, розвитку соціальної, інженерно-транспортної та 

туристичної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини. 

Індикатори: 

- кількість громад, що мають генеральні плани; 

- розвиток територій, у т.ч. вирішення питань планування, забудови та 

іншого використання територій, цільове використання земель; 

- визначення інвестиційно-привабливих територій та варіанти їх 

можливого використання для залучення інвесторів, а також, надходження 

коштів до місцевих бюджетів; 

- створення умов для запровадження реального спроможного місцевого 

самоврядування. 

 

2.2. Забезпечення розвитку інфраструктури регіону 

На сьогоднішній день Чернівецька область займає неоднозначну позицію у 

транспортній системі України. З одного боку, прикордонне становище робить 

область потенційно привабливим транспортним коридором, і нині вона має, в 

цілому, налагоджене транспортне сполучення з Польщею, Румунією та 

Молдовою. З іншого боку, область знаходиться на периферії транспортних 

потоків національного рівня.  

Напрям 2.2 включає 37 проєктів регіонального розвитку, що має 

забезпечити: 

- забезпечення будівництва (ремонту) та належного утримання основних 

транзитних коридорів області; 

- розбудова прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску через 

державний кордон; 

- розвиток логістичної інфраструктури та забезпечення високої якості та 

швидкості обслуговування внутрішніх, зовнішніх та транзитних перевезень; 

- реалізація потенціалу міжнародного аеропорту «Чернівці» імені Леоніда 

Каденюка; 
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- забезпечення на території області доступного та широкого спектру 

телекомунікаційних послуг та послуг зв’язку; 

- підвищення рівня благоустрою населених пунктів та створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення. 

Очікувані результати: 

- забезпечення стабільної роботи всіх видів транспорту; 

- покращення технічного стану доріг загального користування державного 

та місцевого значення; 

- підвищення комфорту та рівня безпеки пасажирських перевезень; 

- покращення залізничного сполучення з сусідніми містами і 

туристичними центрами; 

- відкриття регулярних авіаперевезень, у т.ч. лоукостами, з іншими 

транспортними хабами, в т.ч. зарубіжними; 

- підвищення якості автостанційних послуг на території області; 

- інтеграція регіону в європейську транспортну систему; 

- забезпечення адресного та своєчасного надання усіх видів соціальної 

допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій населенню області та 

внутрішньо переміщеним з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (АТО/ООС) 

особам;  

- забезпечення соціального захисту ветеранів, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, осіб, які брали участь в АТО/ООС та учасників бойових дій, 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

-  реалізація заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки 

окремих категорій громадян  «Турбота», залучення благодійної допомоги для 

вирішення проблем найбільш незахищених верств населення та заходів 

комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх 

сімей. 

Індикатори: 

- обсяги вантажо- та пасажирообороту; 

- рівень соціального захисту населення. 

 

Орієнтовний фінансовий план 
№ 

п/п 

Назва проєктної ідеї  Вартість проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

2.1. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку територій 

1 
Коригування Схеми планування 

території Чернівецької області  

7900,00 
  

7900,00 

2 
Ведення містобудівного 

кадастру Чернівецької області  

540,00 495,00 765,00 1800,00 

3 

Впровадження інноваційних 

технологій у сферу ведення 

містобудівного кадастру  

500,00 
  

500,00 

4 
Інвентаризація земель та 

впровадження ГІС-технологій, 

23225,00 9275,00 1875,00 34375,00 
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розробка генеральних планів 

населених пунктів області  

2.2. Забезпечення розвитку інфраструктури регіону 

5 

Будівництво моста через р. 

Прут на км 9+510 автомобільної 

дороги Т-26-06 /Н-03/ ‒ 

Новоселиця ‒ Герца ‒ КПП 

«Дяківці»  

100000,00 100000,00 111000,00 311000,00 

6 

Будівництво автомобільної 

дороги Р-62 Криворівня ‒ Усть-

Путила ‒ Старі Кути ‒ Вижниця 

‒ Сторожинець ‒ Чернівці на 

ділянці км 19+350 - км 19+950  

 
100000,00 150000,00 250000,00 

7 

Капітальний ремонт 

автомобільної дороги Т-26-06 

/Н-03/ ‒ Новоселиця ‒ Герца ‒ 

контрольно-пропускний пункт 

"Дяківці" на ділянці км 9+678 ‒ 

км 15+068  

  
100000,00 100000,00 

8 

Капітальний ремонт 

автомобільної дороги Т-26-01 

Чернівці ‒ Вашківці ‒ Путила ‒ 

контрольно-пропускний пункт 

"Руська" з під'їздом до 

контрольно-пропускного 

пункту "Шепіт" на ділянці 

112+714 - км 115+714  

60000,00 59803,40 150000,00 269803,40 

9 

Капітальний ремонт 

автомобільної дороги Т-26-01 

Чернівці ‒ Вашківці ‒ Путила ‒ 

контрольно-пропускний пункт 

"Руська" з під'їздом до 

контрольно-пропускного 

пункту "Шепіт" на ділянці км 

138+130 – км 138+430  

17599,76 
  

17599,76 

10 

Реконструкція автомобільної 

дороги Т-26-01 Чернівці ‒ 

Вашківці ‒ Путила ‒ 

контрольно-пропускний пункт 

"Руська" з під'їздом до 

контрольно-пропускного 

пункту "Шепіт" на ділянці км 

115+714 – км 120+714  

 
100000,00 100000,00 200000,00 

11 

Ремонт автомобільної дороги 

М-19 Доманове (на Брест) ‒ 

Ковель ‒ Чернівці ‒  Тереблече 

(на Бухарест) на ділянці км 

448+350 – км 454+300, км 

457+600 – км 482+300, км 

495+941 – км 500+174, км 

500+174 – км 501+981 

(окремими ділянками)  

150000,00 200000,00 200000,00 550000,00 
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12 

Ремонт автомобільної дороги 

М-19 Доманове (на Брест) ‒ 

Ковель ‒ Чернівці ‒ Тереблече 

(на Бухарест) на ділянці км 

510+711 – км 514+080, км 

516+763 – км 518+700, км 

519+400 – км 521+757 

(окремими ділянками)  

80000,00 73260,00 
 

153260,00 

13 

Ремонт автомобільної дороги Р-

63 /Н-03/ ‒ Вартиківці ‒ 

контрольно-пропускний пункт 

«Сокиряни» з під'їздами до 

КПП «Росошани» та КПП 

«Кельменці» (окремими 

ділянками)  

100000,00 150000,00 150000,00 400000,00 

14 

Капітальний ремонт 

автомобільної дороги Т-26-08 

Сторожинець – КПП 

"Красноїльськ" на ділянці км 

21+354 – км 28+694  

75000,00 56414,55 
 

131414,55 

15 

Капітальний ремонт моста 

через р. Прут на км 11+675 

автомобільної дороги Т-26-07 

Кіцмань – Сторожинець – 

Глибока – Опришени з під'їздом  

до ст. Вадул Сірет  

37500,00 
  

37500,00 

16 

Будівництво пішохідного 

переходу через річку Сірет із 

можливістю проїзду автомобіля 

швидкої допомоги в смт 

Берегомет Вижницького району  

3000,00 3000,00 
 

6000,00 

17 

Будівництво, ремонт, 

реконструкція автомобільних 

доріг на території Вижницької 

громади  

17000,00 21000,00 14000,00 52000,00 

18 
Ремонт автомобільних доріг на 

території Острицької громади  

2100,00 
  

2100,00 

19 
Ремонт автомобільних доріг на 

території Глибоцької громади  

11142,00 11142,00 5544,00 27828,00 

20 

Будівництво залізобетонного 

мосту через річку Сірет у 

с.Йорданешти  

10000,00 10000,00 
 

20000,00 

21 

Капітальний ремонт 

автомобільної дороги 

О26081/М-19 Репужинці – 

Хрещатик у Заставнівському 

районі   

20000,00 
 

20000,00 

22 

Розвиток логістично-

транспортного потенціалу 

області шляхом проведення 

будівництва об’їзних доріг у 

населених пунктах області  

8000,00 10000,00 12000,00 30000,00 
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23 

Будівництво автомобільного 

мосту через р.Дністер в 

урочищі Вигнанка с.Мосорівка 

Заставнівського району 

Чернівецької області до с.Устя 

Борщівського району 

Тернопільської області  

80000,00 120000,00 40000,00 240000,00 

24 

Ремонт автомобільних доріг на 

території Кострижівської 

громади  

500,00 500,00 500,00 1500,00 

25 

Капітальний ремонт 

автомобільних доріг на 

території Новоселицької 

громади  

7750,00 1450,00 
 

9200,00 

26 

Капітальний ремонт доріг з 

відновленням берегоукріплення 

в гірських територіях  

185400,00 185400,00 400,00 371200,00 

27 

Будівництво, реконструкція та 

ремонт автомобільних доріг і 

мостів на території 

Селятинської громади  

27500,00 27500,00 30000,00 85000,00 

28 

Ремонт автомобільних доріг у 

населених пунктах 

Сокирянського району  

7394,39 2373,13 833,27 10600,80 

29 

Капітальний ремонт 

автомобільних доріг на 

території Сокирянської громади  

3500,00 3500,00 3500,00 10500,00 

30 

Капітальний ремонт 

автомобільних доріг на 

території Вашковецької 

громади  

250,00 250,00 250,00 750,00 

31 

Капітальний ремонт 

автомобільних доріг на 

території Чудейської громади  

2500,00 2500,00 2500,00 7500,00 

32 
Будівництво пункту пропуску 

"Руська – Ульма"  

5005,00 15000,00 25000,00 45005,00 

33 
Будівництво пункту пропуску 

"Шепіт –  Ізвоареле Сучевей"  

5005,00 15000,00 25000,00 45005,00 

34 

Відновлення та подальший 

розвиток транс’європейських і 

місцевих автозалізничних 

сполучень через територію 

Чернівецької області з 

побудовою логістичних центрів  

75000,00 85000,00 80000,00 240000,00 

35 

Інноваційний розвиток 

інфраструктури на основі 

функціонування транспортно-

туристичного хабу на території 

Мамаївської громади  

500,00 500,00 500,00 1500,00 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 85 

36 

Реконструкція аеродромного 

комплексу та будівництво 

нового пасажирського 

аеровокзалу в аеропорту 

"Чернівці" для необмеженої 

експлуатації літаків категорії 

ІКАО4С  

1085400,00   1085400,00 

37 

Забезпечення якісного доступу 

до мережі Інтернет у всіх 

закладах дошкільної, середньої, 

середньо-спеціальної освіти, 

медичних закладах, 

комунальних закладах та 

інституціях, органах місцевого 

самоврядування та державної 

влади Чернівецької області, в 

т.ч. з можливістю встановлення 

безкоштовного WI-FI для їхніх 

відвідувачів 

12100,00 11200,00  23300,00 

38 

Облаштування систем 

вуличного освітлення в 

населених пунктах області  

7709,21 6848,75 3000,00 17557,96 

39 
Облаштування парків, скверів у 

населених пунктах області  

42550,00 21100,00 12741,00 76391,00 

40 

Завершення газопостачання 

семи населених пунктів 

Заставнівського району  

10000,00 10000,00 15000,00 35000,00 

 41 

Забезпечення доступності 

споруд для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та 

інших маломобільних груп 

населення  

270,00 
  

270,00 

 
Всього по Програмі: 1641740,60 593033,88 273408,27 4928760,47 

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, які включені до  

Програми 2. Просторове планування та розвиток інфраструктури області 
 

Напрям 2.1. Просторове планування: сучасний підхід до планування розвитку 

територій: 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.1.1. Розробка та оновлення Схеми планування території 

Чернівецької області, у тому числі гірських територій. 

Назва проєкту: Коригування Схеми планування території Чернівецької 

області. 

Цілі проєкту: Визначення стратегії розвитку Чернівецької області та шляхи її 

реалізації. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 
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Стислий опис 

проєкту: 

 

Розробка раціональної планувальної організації території регіону в 

частині: забезпечення оптимальних умов проживання населення, 

раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей 

господарського комплексу, охорони навколишнього середовища, 

збереження об’єктів культурної спадщини, захисту територій від 

небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, створення 

транспортної та інженерної інфраструктури. 

Очікувані 

результати: 

 

Зміни меж адміністративно-територіального устрою області. 

Залучення інвесторів та туристів. 

Будівництво регіональних сміттєпереробних підприємств. 

Розвиток інфраструктури, переробної промисловості та туризму. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Регулювання процесами використання території області, 

планування та забудова. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

7900,00  - - 7900,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та обласний бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація. 

Інше: - 

 

Номер і завдання: 2.1.2. Раціональне розташування зон житлової та громадської 

забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, 

оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів. 

Назва проєкту: Ведення містобудівного кадастру Чернівецької області 

Цілі проєкту: Своєчасне взаємоузгодження державних, громадських та приватних 

інтересів під час планування і забудови територій. Оптимізація та 

прискорення процесу проведення моніторингу забудови, контролю 

у сфері містобудування, прогнозування розвитку територій, 

визначення напрямів сталого розвитку територій. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного 

кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке 

базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням 

центрального сховища даних (з включенням до єдиної системи 

інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, містобудівних 

кадастрів районного та міського рівня та іншої, обумовленої 

законодавством інформації) і визначенням єдності організаційних, 

технічних та технологічних принципів будування 

геоінформаційних підсистем різного рівня.  

Ведення містобудівного кадастру має здійснюватися службами 

містобудівного кадастру шляхом формування і актуалізації 

інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного 

рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації 

відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів 

містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та 
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органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови 

території та результатів містобудівного моніторингу. 

Очікувані 

результати: 

Реалізація містобудівного кадастру та геопорталу містобудівного 

кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, 

проєктні установи, зацікавлені організації та особи актуальною і 

об'єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і 

статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх 

характеристик, функціонального використання, результатів 

економічної оцінки, метричні дані. Контроль за провадженням усіх 

видів діяльності відповідно до затвердженої містобудівної 

документації та моніторинг використання, розроблення (оновлення) 

містобудівної документації. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Придбання та встановлення технічного комплексу 

геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;  

Здійснення технічної підтримки сервера та геопорталу, 

користувачів наявного програмного забезпечення містобудівного 

кадастру Чернівецької області;  

Експлуатація геоінформаційної системи та формування 

інформаційних ресурсів містобудівного кадастру і геопорталу, 

введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;  

Перехід у цифровий формат та введення до бази даних 

містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-

геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, 

даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову 

населених пунктів. 

Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з 

розподіленими базами даних.  

Організацію системи захисту інформації та доступу до 

інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

540,00 495,00 765,00 1800,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та обласний бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація. 

Інше: - 

 

Номер і завдання: 2.1.2. Раціональне розташування зон житлової та громадської 

забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, 

оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів. 

Назва проєкту: Впровадження інноваційних технологій у сферу ведення 

містобудівного кадастру 

Цілі проєкту: Своєчасне взаємоузгодження державних, громадських та приватних 

інтересів під час планування і забудови територій. Оптимізація та 

прискорення процесу проведення моніторингу забудови, контролю 

у сфері містобудування, прогнозування розвитку територій, 

визначення напрямів сталого розвитку територій. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вижницька ОТГ 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

20000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Створення та впровадження системи містобудівного кадастру 

громади спрямоване на вирішення проблемних питань планування, 

забудови і прогнозування розвитку населених пунктів; 

проєктування розміщення будівництва і реконструкції об'єктів 

житлового, виробничого і громадського призначення; створення і 

реконструкцію інженерно-технічної, транспортної та соціальної 

інфраструктури: регулювання земельних й економічних відносин; 

визначення зон економічної оцінки території; аналіз використання 

міських та сільських земель і контроль за використанням 

природних ресурсів тощо.  

Очікувані 

результати: 

Зонування території за видами прав на землю із встановленими 

обмеженнями, що пов’язані зі збереженням природного 

середовища, шкідливим впливом підприємств, наявністю 

господарських об’єктів загальноміського значення;  

облік існуючих інженерних комунікацій, у тому числі 

магістральних мереж водопроводу, каналізації, тепло- та 

електропостачання, всіх розвідних мереж;  

облік об’єктів, що мають статус пам’яток культурної спадщини, з 

виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови;  

оформлення містобудівної документації та накопичення даних у 

процесі надання земельних ділянок (відведень) для різних видів 

будівництва; 

організація надання та реєстрації документів дозвільного характеру 

в містобудуванні (містобудівних умов та обмежень, будівельних 

паспортів, кадастрових довідок тощо);  

контроль за провадженням усіх видів будівельної діяльності 

відповідно до затвердженої містобудівної документації; 

моніторинг використання, створення та оновлення схем планування 

територій районів та генеральних планів населених пунктів. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Придбання та встановлення технічного комплексу 

геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, 

спеціалізованого програмного забезпечення, навчання фахівців.   

Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких 

передбачається ввести до містобудівного кадастру, переведення їх 

у цифровий формат.   

Запровадження уніфікованої системи електронного документообігу 

для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними. 

Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та 

введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу 

містобудівного кадастру.   

Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з 

розподіленими базами даних.  

Організацію системи захисту інформації та доступу до 

інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

500,00 - - 500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога, 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні Вижницька міська рада. 
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учасники реалізації 

проєкту: 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.1.2. Раціональне розташування зон житлової та громадської 

забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, 

оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів. 

Назва проєкту: Інвентаризація земель та впровадження ГІС-технологій, 

розробка генеральних планів населених пунктів області 

Цілі проєкту: Удосконалення системи планування території громади; створення 

повноцінного життєвого середовища для громадян, та умов для 

надання високоякісних та доступних публічних послуг. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Населені пункти області не забезпечені повною та актуальною 

інформацією щодо стану, якісних та кількісних показників 

земельних ресурсів. Відсутність оновленої картографічної основи 

та інвентаризації земель зумовлює неможливість здійснювати 

процес стратегічного планування розвитку населених пунктів та 

громади в цілому. Розробка генеральних планів визначить 

принципи розвитку, планування, забудови та іншого використання 

території села, забезпечить впровадження рішень при комплексній 

забудові та реконструкції населеного пункту, проєктуванні та 

будівництві об'єктів житлово-цивільного і виробничого 

призначення, систем транспортного та інженерного забезпечення, у 

тому числі формування нової інфраструктури об'єднаної 

територіальної громади для забезпечення ефективної 

життєдіяльності в сучасних умовах та надання якісних послуг 

жителям села у різних сферах. Проєктом передбачено проведення 

повної інвентаризації земельних ресурсів, виготовлення 

топографічних планів для розроблення містобудівної документації 

(генеральних планів). 

Очікувані 

результати: 

 

– Впорядкування системи землекористування в населених пунктах 

громади; створення повноцінної бази даних земельних ресурсів. 

Забезпечення ефективного перспективного планування розвитку 

території громади. Обґрунтування розподілу земель за цільовим 

призначенням. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Виготовлення картографічної основи (здійснення аерозйомки 

території з високою роздільною здатністю. Розроблення технічної 

документації з інвентаризації земель. Впровадження 

геоінформаційної системи. Проведення топографічної зйомки 

території сіл; надання розробнику вихідних даних, а також вимог 

щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або 

доручення щодо їх збирання; узгодження проєктів містобудівної 

документації з органами місцевого самоврядування, що 

представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині 

врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; 

проходження стратегічної екологічної оцінки; встановлення меж.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 
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Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

23225,00 9275,00 1875,00 34375,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради, районні державні адміністрації.  

 

Інше: - 

 

Напрям 2.2. Забезпечення розвитку інфраструктури регіону: 

 

Номер і завдання: 2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Будівництво моста через р. Прут на км 9+510 автомобільної 

дороги Т-26-06 /Н-03/ ‒ Новоселиця ‒ Герца ‒ КПП «Дяківці» 

Цілі проєкту: Покращення транспортного сполучення між Герцаївським на 

Новоселицьким районами області, а також між Румунією та 

Україною  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Герцаївський та Новоселицький район  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

36000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Через руйнування дерев’яного моста під час повені 2008 року 

сполучення між Герцаївським та Новоселицьким районами 

здійснюється через об’їзд м. Чернівці. Перепробіг складає 42 км. 

Проєкт передбачає будівництво сталезалізобетонного моста на 

залізобетонних опорах на фундаментах з буронабивних паль. 

протяжністю 323,62 п.м та підходами до нього 1,9 м. Габарит 

моста Г – 8+1,5м, розрахункове навантаження – А – 15, НК – 100. 

Підходи моста виконані за параметрами ІІІ технічної категорії, 

покриття асфальтобетонне.  

Очікувані 

результати: 

Покращення транспортного сполучення між Герцаївським на 

Новоселицьким районами області, а з введенням в експлуатацію 

пункту пропуску «Дяківці» - покращення сполучення між країнами 

ЄС та центральними областями України. Підвищення ефективності 

і економічності транспортних перевезень, підвищення безпеки 

дорожнього руху та зниження ризиків дорожньо-транспортних 

пригод. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Будівництво моста та підходів до нього. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

100000 100000,00 111000,00 311000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня ‒ Усть-

Путила ‒ Старі Кути ‒ Вижниця ‒ Сторожинець ‒ Чернівці на 

ділянці км 19+350 - км 19+950 

Цілі проєкту: Забезпечення сталого автомобільного сполучення Путильського 

району з обласним центром та іншими районами області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Путильський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

26000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Ділянка дороги знищена повінню 2008 року, об’їзд здійснюється 

по аварійно-небезпечній ділянці в обхід с. Петраші Путильського 

району. Проєктом передбачено влаштування залізобетонної 

естакади довжиною 600 метрів по залізобетонних опорах на 

фундаментах з буронабивних паль. Орієнтовна вартість на 

завершення 350 млн.грн. 

Очікувані 

результати: 

Стале транспортне сполучення Путильського району з обласним 

центром та іншими районами області, забезпечення безпеки 

дорожнього руху та зниження вірогідності виникнення дорожньо-

транспортних пригод. Поштовх до розвитку інфраструктури та 

зеленого туризму в районі. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Будівництво ділянки дороги (естакади).  

Період здійснення:  Січень 2022 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- 100000,00 150000,00 250000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-26-06 /Н-03/ ‒ 

Новоселиця ‒ Герца ‒ контрольно-пропускний пункт 

"Дяківці" на ділянці км 9+678 ‒ км 15+068 

Цілі проєкту: Покращення транспортного сполучення між Герцаївським та 

Новоселицьким районами області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Герцаївський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

36000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

На даний час дорога знаходиться в гравійному покритті, на деяких 

ділянках параметри не відповідають нормативам. Проєктом 

передбачається влаштування асфальтобетонного покриття та 

приведення параметрів дороги до ІІІ технічної категорії, 
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перевлаштування штучних споруд. Орієнтовна вартість об’єкта 

161,7 млн.грн. 

Очікувані 

результати: 

Покращення транспортного сполучення між Герцаївським на 

Новоселицьким районами області, а з введенням в експлуатацію 

пункту пропуску «Дяківці» - покращення сполучення між країнами 

ЄС та центральними областями України. Підвищення ефективності 

і економічності транспортних перевезень, підвищення безпеки 

дорожнього руху та зниження ризиків дорожньо-транспортних 

пригод. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Капітальний ремонт ділянки дороги державного значення. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- - 100000,00 100000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-26-01 Чернівці ‒ 

Вашківці ‒ Путила ‒ контрольно-пропускний пункт "Руська" з 

під'їздом до контрольно-пропускного пункту "Шепіт" на 

ділянці 112+714 - км 115+714 

Цілі проєкту: Покращення стану проїзду на ділянці дороги. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Путильський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

12600 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

На даний час дорога знаходиться в гравійному покритті, на деяких 

ділянках параметри не відповідають нормативам. Проєктом 

передбачається влаштування асфальтобетонного покриття та 

приведення параметрів дороги до ІV технічної категорії, 

перевлаштування штучних споруд. 

Очікувані 

результати: 

Покращення транспортного сполучення населених пунктів 

Путильського району в напрямку КПП «Руська» та КПП «Шепіт» 

на кордоні з Румунією. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Капітальний ремонт ділянки дороги державного значення. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

60000,00 59803,40 - 119803,40 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 
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Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-26-01 Чернівці ‒ 

Вашківці ‒ Путила ‒ контрольно-пропускний пункт "Руська" з 

під'їздом до контрольно-пропускного пункту "Шепіт" на 

ділянці км 138+130 – км 138+430 

Цілі проєкту: Забезпечення безпеки дорожнього руху та покращення стану 

проїзду на під’їзді до КПП «Руська» в Путильському районі. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Путильський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

4500 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Ділянка дороги пошкоджена зсувними процесами. Проєктом 

передбачається забезпечення протизсувних заходів та приведення 

параметрів дороги до IV категорії. 

Очікувані 

результати: 

Покращення транспортного сполучення на під’їзді до КПП 

«Руська», забезпечення безпеки руху та зменшення вірогідності 

виникнення ДТП.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Капітальний ремонт ділянки дороги державного значення. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

17599,76 - - 17599,76 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Реконструкція автомобільної дороги Т-26-01 Чернівці ‒ 

Вашківці ‒ Путила ‒ контрольно-пропускний пункт "Руська" з 

під'їздом до контрольно-пропускного пункту "Шепіт" на 

ділянці км 115+714 – км 120+714 

Цілі проєкту: Покращення стану проїзду на ділянці дороги. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Путильський район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

12600 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

На даний час дорога знаходиться  частково в гравійному та 

зруйнованому асфальтобетонному покритті, на деяких ділянках 

параметри не відповідають нормативам. Проєктом передбачається 

влаштування асфальтобетонного покриття та приведення 

параметрів дороги до нормативних, перевлаштування штучних 

споруд. 
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Очікувані 

результати: 

Покращення транспортного сполучення на під’їзді до КПП 

«Руська», забезпечення безпеки руху та зменшення вірогідності 

виникнення ДТП. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Реконструкція ділянки дороги державного значення. 

Період здійснення:  Січень 2022 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- 100000,00 100000,00 200000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Ремонт автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) ‒ 

Ковель ‒ Чернівці ‒  Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 

448+350 – км 454+300, км 457+600 – км 482+300, км 495+941 – км 

500+174, км 500+174 – км 501+981 (окремими ділянками) 

Цілі проєкту: Забезпечення належного стану проїзду. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

130000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Дорога значний період не ремонтувалась, земполотно та покриття 

вражене деформаціями, колійністю тощо. Орієнтовна вартість робіт 

складає 733 млн. грн. 

Очікувані 

результати: 

Покращення експлуатаційного стану автомобільної дороги, 

підвищення комфортності руху, покращення безпеки руху. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Ремонт дороги державного значення. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

150000,00 200000,00 200000,00 550000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Ремонт автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) ‒ 

Ковель ‒ Чернівці ‒ Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 

510+711 – км 514+080, км 516+763 – км 518+700, км 519+400 – км 

521+757 (окремими ділянками) 

Цілі проєкту: Забезпечення належного стану проїзду до під’їзду міжнародного 
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пункту пропуску «Порубне». 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Глибоцький район. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

115000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Дорога значний період не ремонтувалась, земполотно та покриття 

вражене деформаціями, колійністю тощо. 

Очікувані 

результати: 

Покращення експлуатаційного стану автомобільної дороги, 

підвищення комфортності руху на під’їзді до МАПП «Порубне», 

покращення безпеки руху. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Ремонт дороги державного значення. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

80000,00 73260,00 - 153260,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Ремонт автомобільної дороги Р-63 /Н-03/ ‒ Вартиківці ‒ 

контрольно-пропускний пункт «Сокиряни» з під'їздами до 

КПП «Росошани» та КПП «Кельменці» (окремими ділянками) 

Цілі проєкту: Забезпечення належного стану проїзду на підходах до кордону з 

Молдовою на пунктах пропуску «Кельменці», «Сокиряни» та 

«Росошани». 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Хотинський, Кельменецький та Сокирянський райони 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

60000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Дорога значний період не ремонтувалась, земполотно та покриття 

вражене деформаціями, колійністю тощо. 

Очікувані 

результати: 

Покращення експлуатаційного стану автомобільної дороги, 

підвищення комфортності руху на під’їзді до пунктів пропуску 

«Кельменці», «Сокиряни» та «Росошани» 

Ключові заходи 

проєкту: 

Ремонт дороги державного значення. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

100000,00 150000,00 150000,00 400000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 
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Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-26-08 

Сторожинець – КПП «Красноїльськ» на ділянці км 21+354 – км 

28+694 

Цілі проєкту: Покращення стану під’їзду до пункту пропуску «Красноїльськ».   

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Сторожинецький район 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

8000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Ділянка дороги на під’їзді до КПП «Красноїльськ» має гравійне 

покриття та не відповідає нормативним параметрам. Проєктом 

передбачається влаштування асфальтобетонного покриття з 

приведенням параметрів дороги до ІІІ технічної категорії, 

перевлаштування штучних споруд. 

Очікувані 

результати: 

Покращення стану проїзду до КПП «Красноїльськ» і забезпечення 

безпеки руху, поштовх до розвитку придорожньої інфраструктури і 

зеленого туризму в районі. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Капітальний ремонт ділянки дороги державного значення.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

75000,00 56414,55 - 131414,55 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет та кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Капітальний ремонт моста через р. Прут на км 11+675 

автомобільної дороги Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – 

Глибока – Опришени з під'їздом  до ст. Вадул Сірет 

Цілі проєкту: Забезпечення безпечної експлуатації моста. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Кіцманський, Сторожинецький та Вижницький райони 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

40000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Міст через р. Прут в с.Глиниця за час експлуатації не ремонтувався. 

Дискретний стан моста – V. Проєктом передбачається ремонт 

ригелів, підсилення прогонової будови, несучих ферм для 

забезпечення проїзду транспорту з відповідним нормативним 

навантаженням. 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення безпечної експлуатації моста, покращення 

транспортного сполучення між районами області. 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 97 

Ключові заходи 

проєкту: 

Капітальний ремонт моста на дорогі державного значення.  

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

37500,00 - - 37500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області. 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Будівництво пішохідного переходу через річку Сірет із 

можливістю проїзду автомобіля швидкої допомоги в смт 

Берегомет Вижницького району 

Цілі проєкту: Забезпечення транспортного сполучення з населеними пунктами 

Вижницького району. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

смт Берегомет Вижницького району  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

7000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено будівництво пішохідного переходу через 

річку Сірет із можливістю проїзду автомобіля швидкої допомоги. 

Внаслідок реалізації проєкту буде досягнуто можливість 

безперешкодного сполучення селища Берегомет із селом Заріччя, 

що дасть можливість скоротити витрати часу та коштів населення 

на проїзд до дороги державного значення Р-62, яка сполучає смт 

Берегомет із районним центром. 

Очікувані 

результати: 

Безперешкодне сполучення селища Берегомет із селом Заріччя та 

районним центром. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Оголошення тендерних процедур на визначення підрядника на 

виконання будівельних робіт; виконання будівельних робіт. 

Період здійснення:  Березень 2021 року – листопад 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

3000,00 3000,00 - 6000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство, 

міжнародні донори (гранти) тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Берегометська селищна рада, Вижницька районна рада. 

Інше: - 

 

 

Номер і завдання: 2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Будівництво, ремонт, реконструкція автомобільних доріг на 

території Вижницької громади 

Цілі проєкту: Розбудова дорожньої інфраструктури.  
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Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вижницька ОТГ  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

20000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Через незадовільний експлуатаційний стан більшості доріг в 

громаді зростає небезпека дорожнього руху. 90% доріг 

комунальної власності потребують ремонтів. Стан доріг значно 

погіршується особливо в зимовий період. З 10 населених пунктів 

громади 9 сільських. Дорожнє покриття їх вкрай аварійному стані, 

що спричиняє небезпечне перевезення дітей шкільними 

автобусами до шкіл та збільшує час доїзду до населення швидкої 

медичної допомоги. Дороги частково мають асфальтне, частково – 

гравійне покриття. Сама мережа автомобільних доріг потребує 

розширення. Тому створення розвиненої дорожньої 

інфраструктури, покращення стану дорожнього покриття, його 

нове будівництво є одними з основних завдань забезпеченості 

населених пунктів. Проєктом також передбачено створення 

єдиного комунального підприємства  КУП «Комунальник» 

Вижницької міської ради, яке буде забезпечено всіма видами 

спецтехніки для ремонту та будівництва доріг. Придбання 

обладнання для даного підприємства дасть можливість 

здійснювати капітальний ремонт власних доріг громади.  

Очікувані 

результати: 

Покращення транспортного сполучення населених пунктів.  

Забезпечення населених пунктів якісним дорожнім покриттям.  

Підвищення ефективності, економічності та надійності 

автомобільних доріг. 

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів. 

Посилення безпеки дорожнього руху.   

Зниження ризиків дорожньо-транспортних пригод.   

Ключові заходи 

проєкту: 

Будівництво, ремонт та реконструкція дорожнього покриття. 

Придбання спеціальної техніки (дробильна лінія, міні асфальтний 

завод, вантажний автомобіль, фронтальний навантажувач). 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

17000,00 21000,00 14000,00 52000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та міський бюджети, міжнародна технічна допомога, 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада, КУП «Комунальник». 

 

 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області.  

Назва проєкту: Ремонт автомобільних доріг на території Острицької громади 

Цілі проєкту: Забезпечення належного стану доріг. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Села Горбова та Банчени Острицької ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

4314 осіб 
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Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено проведення ремонту автомобільних доріг, 

забезпечення належного стану доріг, благоустрою вулиць та місць 

загального користування, облаштування вуличного освітлення у 

селах Горбова та Банчени. 

Очікувані 

результати: 

Покращення транспортного сполучення населених пунктів. 

Забезпечення населених пунктів якісним дорожнім покриттям.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Будівництво, ремонт та реконструкція дорожнього покриття.  

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2100,00 - - 2100,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Острицька сільська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Ремонт автомобільних доріг на території Глибоцької громади 

Цілі проєкту: 

 

Проведення ремонтних робіт на дорогах між населеними пунктами 

для покращення безпеки руху. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Глибоцька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5000 осіб  

 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Актуальним питанням у функціонуванні Глибоцької громади є 

створення якісної мережі доріг для забезпечення транспортного 

сполучення та доступу до публічних послуг об’єднаної громади. 

Так, ділянка автомобільної дороги Т-26-05 «Чернівці-Глибока» 

проходить на території села Червона Діброва та селища Глибока 

Глибоцького району. Ця автомобільна дорога є єдиною, яка з’єднує 

селище Глибока та села Червона Діброва, Михайлівка та забезпечує 

рух пасажирського та вантажного автотранспорту, швидкої 

допомоги, пожежної безпеки. Існуюча автомобільна дорога і міст 

збудовані на зсуві фронтального типу, який охоплює величезну 

територію. Проєктом передбачено проведення капітального 

ремонту дороги протяжністю 3,5 кілометри. Автомобільну дорогу, 

що з’єднує села Михайлівка та Димка, пошкоджено паводками 

2008-2010 років, зокрема розмито грунтове покриття та відсутні 

обочини дороги. Проєктом передбачено проведення капітального 

ремонту дороги протяжністю 2,73 кілометри. Ділянка 

автомобільної дороги С26039 «Михайлівка-Тарашани» 

протяжністю 2,608 км віднесена до обласних доріг загального 

користування місцевого значення.  Проєктом передбачено 

проведення капітального ремонту дороги протяжністю 2,608 

кілометри. Ділянка автомобільної дороги С26035 «Михайлівка-

Червона Діброва» протяжністю 1,7 км віднесена до обласних доріг 

загального користування місцевого значення. Покриття проїзної 

частини ділянки автодороги знаходиться в незадовільному стані 
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через наявність деформацій на гравійному у вигляді колій, хвиль і 

вибоїв. Суть проєкту полягає у капітальному ремонті дороги 

протяжністю 1,7 кілометри.   

Очікувані 

результати: 

Збереження вулиць від повного руйнування; ліквідація 

незадовільних умов руху автотранспорту та населення; покращення 

транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Влаштування підґрунтовки існуючого покриття, вирівнюючого 

шару, верхнього шару покриття товщиною 5 см із щільної 

дрібнозернистої асфальтобетонної суміші. Проведення ремонту 

штучних споруд; облаштування ділянки ремонту. Влаштування в 

окремих локальних місцях із зазначеною деформацією покриття 

проїзної частини підсилення дорожнього одягу товщиною 30 см із 

гравійно-піщаної суміші з попереднім розробленням грунту. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

11142,00 11142,00 5544,00 27828,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Глибоцька селищна рада. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Будівництво залізобетонного мосту через річку Сірет у 

с.Йорданешти 

Цілі проєкту: Забезпечення безперебійного сполучення частин громад між собою 

та створення умов для оптимізації освітньої мережі громади. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

с. Йорданешти Глибоцького району  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

10000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Село Йорданешти ‒ єдине село у Глибоцькому районі, яке не має 

нормального мосту через річку Сірет, який би забезпечував 

нормальне дорожнє сполучення між лівим та правим берегами 

річки Сірет. На території села розташований підвісний міст, що 

з’єднує дві частини села, який є найдовшим підвісним мостом на 

Буковині ‒ його довжина 139 метрів. Міст змонтований на тросах 

та настилений дерев’яним настилом. Найбільша проблема полягає в 

тому, що міст не витримує погодних умов, від дощу постійно 

потребує ремонту та постійних витрат. З 2001 року (міст збудовано 

у 2000 році, основа мосту перенесена з села Кам’янка де також 

довго використовувався) вже тричі замінений повністю дерев’яний 

настил, що потребувало великих витрат. Міст не витримує 

транспорт важче ніж 1-2 тоні та вище 2,5 метра. Жителі що 

проживають на правому березі річки Сірет, більше 1/3 села 

постійно відчувають дискомфорт у плані заїзду до своїх помешкань 

великим вантажним транспортом, необхідно добиратися в об’їзд 

або через село Ропча (7 км) або через село Карапчів (5 км). Через 

підвісний міст не проїзжає карета швидкої допомоги, буває що у 
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критичних ситуаціях вона невчасно добирається по викликам. Крім 

того, передбачається оптимізація навчальних закладів, за річкою 

розташована Йорданештська ЗОШ І-ІІ ступенів та у випадку 

закриття даного навчального закладу виникає потреба підвезення 

учнів до школи, а підвісний міст не застосований для переїзду 

шкільного автобусу. Також при погіршенні погодних умов, в т.ч. 

сильних злив та підняття рівня води у річці, й зимою під час 

сильних снігопадів та морозу, коли міст необхідно чистити від 

снігу, який стає важким, завжди існує загроза знищення підвісного 

мосту.  

Очікувані 

результати: 

З’єднання двох частин села, забезпечення руху транспорту з метою 

перевезення дітей до школи, скорочення часу доїзду екстрених 

служб та підвищення комфортності проживання мешканців.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Будівництво залізобетонного мосту через річку Сірет, що роз’єднує 

дві частини с. Йорданешти. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

10000,00 10000,00 - 20000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний та місцевий бюджети, міжнародні 

донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Служба автомобільних доріг у 

Чернівецькій області, Йорданештська сільська рада. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги О26081/М-19 

Репужинці – Хрещатик у Заставнівському районі 

Цілі проєкту: Удосконалення автодорожньої мережі у межах Заставнівського 

району. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Заставнівський район  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

275000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Дорога загального користування О26081/М-19-Репужинці – 

Хрещатик протяжністю 1,5 км є дорогою загального користування 

місцевого значення з гравійним покриттям. Щороку проводяться 

заходи з експлуатаційного утримання (грейдерування), однак 

враховуючи складний рельєф (схил та скалиста місцевість) ці 

роботи є тимчасовими та малоефективними. Попередній огляд 

зазначеного відрізку дороги свідчить про аварійний стан основи та 

покриття. Вирішенням зазначеної проблеми є будівництво 

(реконструкція) дороги з асфальтовим (чорним) покриттям. 

Враховуючи обмежені можливості місцевих бюджетів, що не 

дозволять суттєво вирішити цю проблему самостійно. Окремо слід 

зазначити, що щороку на початку липня проводиться релігійний 

захід ‒ хресна хода від м.Чернівці до Хрещатицького монастиря. В 

цій події приймають участь близько 25-30 тисяч паломників з 

різних куточків України та зарубіжжя. Тому, саме цей відрізок 

дороги стає найскладнішою ділянкою для пішої ходи вірян. 
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Очікувані 

результати: 

Недопущення виникнення надзвичайних ситуації. Здешевлення 

витрат на перевезення. Зниження ризиків дорожньо-транспортних 

пригод. 

Ключові заходи 

проєкту: 

- Розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації, 

виконання будівельних робіт. 

Період здійснення:  Серпень ‒ жовтень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- 20000,00 - 20000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Заставнівська районна державна 

адміністрація. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Розвиток логістично-транспортного потенціалу області шляхом 

проведення будівництва об’їзних доріг у населених пунктах 

області  

Цілі проєкту: Мінімізація руйнівного впливу вантажного транспорту на дорожнє 

полотно. Зменшення негативного впливу великовагового 

транспорту на екологічну ситуацію у населених пунктах області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис проєкту: Основне дорожнє сполучення більшості населених пунктів 

проходить через міста. Це створює незручності для жителів міста, 

так як дорожнє полотно не витримує навантаження, оскільки не 

розраховане на таку велику кількість транспортних засобів та їхню 

вагу. Всі ці фактори призводять до постійного сталого руйнування 

основних доріг, мостів та житлових будинків. Ця проблема може 

бути вирішена шляхом будівництва об’їзних доріг.  

Очікувані результати: Зменшення навантаження на дороги; покращення екологічної 

ситуації. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації, 

виконання робіт з будівництва об’їзних доріг, введення об’єктів в 

експлуатацію. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

8000,00 10000,00 12000,0 30000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, 

бізнес. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, міські, селищні та сільські ради, 

ТОВ «Віойл – Зерно», ТОВ «Мрія Фармінг Буковина», ПП 

«Західний Буг», ФГ «Грицюк К.В.», ПП «Долина-плюс», ТОВ 

«Граніт», ПП «Добринівський цегельний завод». 

Інше: - 
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Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Будівництво автомобільного мосту через р. Дністер в в 

урочищі Вигнанка с. Мосорівка, Заставнівського району 

Чернівецької області до с. Устя Борщівського району 

Тернопільської області 

Цілі проєкту: Забезпечення транспортного сполучення Чернівецької області з 

іншим регіонами України, покращення транспортного сполучення 

для мешканців регіону (найближча міст за 120 км), забезпечення 

стратегічного військового сполучення прикордонної Чернівецької 

області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Заставнівський, Кіцманський Хотинський райони Чернівецької 

області, м. Чернівці. Заліщицький, Борщівський та Борщівський 

райони Тернопільської області 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

500000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

В урочищі Вигнанка с. Мосорівка Заставнівського району 

Чернівецької області сприятливий географічний ландшафт для 

будівництва мосту. Урочище знаходиться рівновіддалено від 

мостів в м. Заліщики Тернопільської області та с. Атаки 

Хотинського району. Будівництво мосту вже розпочиналось на 

початку 19 ст., проте І світова війна зупинила його. 

Очікувані 

результати: 

Покращення транспортного сполучення в регіоні. Забезпечення 

військово-стратегічного зв’язку для області з іншими регіонами 

України. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення робіт із будівництва мосту. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис., грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

80000,00 120000,00 40000,00 240000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Заставнівська районна державна 

адміністрація.  

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Ремонт автомобільних доріг на території Кострижівської 

громади 

Цілі проєкту: 

 

Забезпечення мешканців громади якісним дорожнім покриттям, що 

є важливою складовою благоустрою населених пунктів. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Кострижівська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5000 осіб 

Стислий опис Проблема неякісних доріг не є новою не тільки для Кострижівської 
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проєкту: 

 

ОТГ, а й для всієї України. Мешканці  громади вважають її однією 

із найбільш важливих і такою, що потребує першочергового 

вирішення. Адже неякісні дороги призводять до підвищеного зносу 

автотранспорту, збільшення витрат пального, підвищення 

аварійності та травматизму, забруднення повітря, низької 

мобільності населення та служб, погіршення інвестиційної 

привабливості території. 

Очікувані 

результати: 

 

Ремонт доріг попередить їх швидке подальше руйнування, 

покращить доступ населення до освітніх, медичних, 

адміністративних послуг, призведе до покращення інвестиційної 

привабливості території. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виготовлення та затвердження проєктно-кошторисної 

документації; укладання договорів підряду; ремонтні роботи. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

500,00 500,00 500,00 1500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Кострижівська сільська рада, Кострижівське управління житлово-

комунального господарства. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Капітальний ремонт автомобільних доріг на території 

Новоселицької громади 

Цілі проєкту: Покращення стану доріг комунальної власності. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Новоселицька ОТГ 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

21000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Однією з ключових проблем у Чернівецькій області, зокрема у 

Новоселицькій ОТГ – це є незадоволений стан доріг комунальної 

власності та пішохідної частини тротуарів вздовж проїжджої 

частити дороги. Проєктом передбачено проведення капітального 

ремонту доріг на території ОТГ. 

Очікувані 

результати: 

Сприяння розвитку транспортних перевезень; збільшення 

середніх швидкостей руху транспортних засобів на 4,8-6,0 км/год; 

забезпечення високих транспортно-експлуатаційних якостей 

доріг; забезпечення безпеки дорожнього руху, ефективної 

охорони навколишнього середовища; зниження собівартості 

автомобільних перевезень. 

Ключеві заходи 

проєкту: 

Розроблення проєктно-кошторисної документації.  

Виправлення профілю, розробка грунту, навантаження та 

перевезення грунту, улаштування одношарових основ із щебеню. 

Придбання асфальтобетонних сумішей, улаштування дорожнього 

покриття. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 2021 2022 2023 Разом 
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проєкту, тис.грн: 7750,00 1450,00 - 9200,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Новоселицька міська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Капітальний ремонт доріг з відновленням берегоукріплення в 

гірських територіях 

Цілі проєкту: Покращення транспортного сполучення. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Конятинська ОТГ, Усть-Путильська ОТГ 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

6326 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Актуальність проєкту обумовлена необхідністю впровадження 

заходів, які передбачають капітальний ремонт доріг з 

відновленням берегоукріплення «Конятин – Самакова», «Усть-

Путила – Яблуниця», «Усть-Путила – Бісків – Бисків» з метою 

покращення довіри людей до місцевої влади, покращення 

соціальних стандартів життя громадян, розвитку підприємництва 

та туристично-рекреаційної діяльності. Після повені у 2008 році 

значна частина берегоукріплення знаходиться в аварійному стані 

або взагалі відсутня. Це призводить до частих поломок 

автотранспорту, яким користуються жителі села, або взагалі 

відсутністю можливості проїзду, що негативно впливає на життя 

людей особливо в дощову, сніжну погоду. 

Очікувані 

результати: 

Створення умов транспортного та пішохідного пересування по 

місцевих дорогах. Забезпечення оперативності в роботі служб: 

швидкої медичної допомоги, патрульно-дорожної служби, служби 

пожежної безпеки і т.д. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення капітального ремонту доріг з відновленням 

берегоукріплення «Конятин – Самакова», «Усть-Путила – 

Яблуниця», «Усть-Путила – Бісків – Бисків». 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис., грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

185400,00 185400,00 400,00 371200,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Конятинська сільська рада, 

Усть-Путильська сільська рада, КП «Черемош-Сервіс». 

Інше - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг і 
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мостів на території Селятинської громади 

Цілі проєкту: Розвиток мережі автомобільних доріг населених пунктів громади. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Селятинська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

4731 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Дороги перебувають у незадовільному технічному стані і 

потребують першочергового відновлення найбільш проблемних 

ділянок дорожнього покриття, через брак коштів у місцевому 

бюджеті. Незадовільний технічний стан доріг викликає 

невдоволення місцевих мешканців внаслідок підвищеної небезпеки 

на дорозі та некомфортних умов для пересування пішоходів, 

особливо дітей та людей похилого віку. Крім того, знижується 

якість послуг екстреної медицини, пожежної, пасажирських та 

вантажних перевезень. Стара дерев’яна конструкція мосту (кладки) 

знаходиться  в зоні щорічного підтоплення, вона потребує 

постійного  ремонту та дообладнання. Відповідне сполучення до 

районного  центру та між частинами населеного  пункту 

покращить  умови  та безпеку руху, а також сприятиме подальшому 

розвитку туризму та залученню інвестицій. 

Очікувані 

результати: 

 

✓ Створення умов для безпечного та комфортного дорожнього руху, 

покращення та доступ населення до медичних, адміністративних та 

освітніх послуг.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Виготовлення та затвердження проєктно-кошторисної 

документації; укладання договорів підряду; проведення 

будівельних та ремонтних робіт. 

Період здійснення:  Березень 2021 року – листопад 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

27500,00 27500,00 30000,00 85000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, ДПП, тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Селятинська сільська рада. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Ремонт автомобільних доріг у населених пунктах 

Сокирянського району 

Цілі проєкту: Оптимізація транспортного сполучення регіону: 

- збереження існуючої мережі доріг загального користування; 

- організація належного сполучення з населеними пунктами  

району; 

- забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг 

загального користування, що сприятиме підвищенню безпеки руху, 

швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і 

вантажів автомобільним транспортом; 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального 

користування. 

Територія, на яку Сокирянський район 
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проєкт матиме 

вплив: 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

41900 осіб  

 

Стислий опис 

проєкту: 

Сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг 

загального користування з причин багаторічного недофінансування 

на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт. Практично 

половина з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є 

аварійно небезпечними. Експлуатаційним підприємством на 

дорогах загального користування є філія «Сокирянський 

райавтодор» дочірнього підприємства «Чернівецький облавтодор». 

З метою недопущення аварійності на автошляхах району 

вищевказаним підприємством надано наступні пропозиції щодо 

ремонту доріг загального користування: О26162 Білоусівка – 

Михалкове – Непоротове (0+000-11+218) з під’їздом до с. Галиця 

(0+000-5+311) – 16,529 км.; О26163 Новодністровськ – Ожеве – 

Василівка – Розкопинці – Сокиряни, (0+000-18+200) – 18,2 км.; 

О26158 Романківці – Шебутинці – Кормань – Лопатів (0+000-3+877) 

– 3,9 км.; О26159 //Р-63/-Кулішівка // - Вітрянка/ - /Білоусівка – 

Михалкове – Непоротове (0+000-5+755) – 5,8 км.; С260905 /Р63/- 

/Білоусівка – Михалкове - Непоротове/ (0+000-5+059) – 5,1 км. 

Загальна протяжність ремонтних робіт складає 49,529 км. 

Очікувані 

результати: 

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних 

доріг загального користування. 

Поліпшення транспортного сполучення із населеними пунктами 

району. 

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення ремонту доріг: 

О26162 Білоусівка – Михалкове – Непоротове (0+000-11+218) з 

під’їздом до с. Галиця (0+000-5+311) – 16,529 км;  

О26163 Новодністровськ – Ожеве – Василівка – Розкопинці – 

Сокиряни, (0+000-18+200) – 18,2 км; 

О26158 Романківці – Шебутинці – Кормань – Лопатів (0+000-3+877) 

– 3,9 км; 

О26159 //Р-63/-Кулішівка // - Вітрянка/ - /Білоусівка – Михалкове – 

Непоротове (0+000-5+755) – 5,8 км; 

С260905 /Р63/- /Білоусівка – Михалкове - Непоротове/ (0+000-

5+059) – 5,1 км. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

7394,39 2373,13 833,27 10600,80 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Сокирянська районна державна дміністрація, філія «Сокирянський 

райавтодор» дочірнього підприємства «Чернівецький облавтодор». 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Капітальний ремонт автомобільних доріг на території 
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Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: Капітальний ремонт автомобільних доріг на території 

Вашковецької громади 

Цілі проєкту: Забезпечення належного рівня благоустрою населених пунктів, 

покращення інфраструктури громади. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Села Вашківці, Шишківці, Нова Слобода, Струмок Сокирянського 

району  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5362 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

З метою забезпечення належного рівня благоустрою населених 

пунктів громади, покращення їх інфраструктури, доступності до 

установ комунальної власності, навчальних закладів, закладів 

культури, медицини, відділення зв’язку, відділення Ощадного 

банку України є необхідність здійснення капітального та поточного 

ремонту доріг загального користування місцевого значення. 

Очікувані 

результати: 

Ремонт доріг загального користування місцевого значення 

сприятиме доступності громадян - жителів населених пунктів 

Сокирянської громади  

Цілі проєкту: Покращення стану дорожнього та тротуарного полотна; зниження 

зношуваності автотранспорту.                                                                                  

Територія, на яку 

проєкт матиме вплив: 

Сокирянська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

11000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Дороги на території ОТГ знаходяться в незадовільному технічному 

стані, асфальтобетон дуже зношений, вибоїни та ямки зруйнували 

цілісне покриття, внаслідок чого створюються незручності 

пішоходам та часто ламаються транспортні засоби, створюються 

аварійні ситуації. Проблема полягає в тому, що необхідно 

забезпечити жителів доступністю до об’єктів та установ, що 

зосереджені в місті. Швидка допомога, пожежна та інші служби з-за 

проблем доріг доїжджають до місця виклику проблематично, що 

несе потенційну загрозу для життя та здоров’я мешканців, а також їх 

майна та майна громади. 

Очікувані результати: Попередження виникнення аварійно-небезпечних ситуацій; 

зниження зношуваності автотранспорту.                                                                                  

Ключові заходи 

проєкту: 

Виготовлення та затвердження проєктно-кошторисної документації; 

укладання договорів підряду; проведення ремонтних робіт. 

Період здійснення: Квітень 2021 року – жовтень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

3500,00 3500,00 3500,00 10500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, бізнес, міжнародна технічна 

допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Сокиянська міська рада. 

Інше: - 
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громади до центрів економічного зростання та росту добробуту 

населення. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виготовлення та затвердження проєктно-кошторисної 

документації; укладання договорів підряду; проведення ремонтних 

робіт. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

250,00  250,00  250,00 750,00  

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вашковецька сільська ради. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.1. Забезпечення будівництва (ремонту) та належного 

утримання основних транзитних коридорів області. 

Назва проєкту: 

 

Капітальний ремонт автомобільних доріг на території 

Чудейської громади 

Цілі проєкту: Забезпечення розвитку інфраструктури громади. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чудейська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

12000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено капітально відремонтувати існуючі 

асфальтні дороги, асфальтування гравійних доріг громади. 

Очікувані 

результати: 

Покращення та підвищення мобільності населення громади. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виготовлення та затвердження проєктно-кошторисної 

документації; укладання договорів підряду; проведення ремонтних 

робіт. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2500,00  2500,00 2500,00 2500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чудейська сільська рада. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.2. Розбудова прикордонної інфраструктури та пунктів 

пропуску через державний кордон.  

Назва проєкту: Будівництво пункту пропуску «Руська – Ульма» 

Цілі проєкту: Забезпечення надання можливості перетину кордону громадянам 

України та Румунії. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Територія Путильського, Вижницького  районів Чернівецької 

області та Верховинського району Івано-Франківської області 

Орієнтовна кількість 20000 осіб щорічно 
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отримувачів вигод:  

Стислий опис 

проєкту: 

Відповідно до рішення уряду Румунії з 11.03.2010 тимчасово 

призупинено роботу пункту пропуску «Руська-Ульма». Питання 

щодо будівництва пункту пропуску розглянуто під час спільного 

засідання депутатів Чернівецької обласної та радників Сучавської 

повітової рад 21.10.2016. За результатами проєктну пропозицію із 

розбудови прикордонної транспортної інфраструктури на ділянці 

«Руська – Ульма» визначено однією із пріоритетних для підготовки 

та отримання фінансування в рамках Спільної операційної 

програми «Румунія – Україна» Європейського інструменту 

сусідства на 2014-2020 роки відповідно до Резолюції спільного 

засідання Сучавської повітової ради (Румунія) та Чернівецької 

обласної ради (Україна), яку затверджено рішенням ІХ сесії 

обласної ради VІІ скликання від 01.12.2016 №250-9/16. Проєкт 

передбачає будівництво пункту пропуску для збільшення 

пропускної спроможності, підвищення якості огляду, створення 

конфортних умов для громадян, які перетинають кордон. 

Очікувані 

результати: 

Збільшення пропускної спроможності пункту пропуску; 

дотримання всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня; 

прискорення товарообігу. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації; будівництво та 

облаштування службово-виробничої будівлі; двох смуг руху на 

в’їзд та двох смуг руху на виїзд, смуги руху для пішоходів; навіси 

над двома смугами руху для автотранспортних засобів, обладнаних 

відповідними знаками; боксу для поглибленого огляду 

автотранспортних засобів зі складом митного органу; будівлі 

кінологічного підрозділу з вольєрами для службових собак; 

модульних павільйонів для прикордонного та митного оформлення; 

майданчика для затриманого автотранспорту; вагового комплексу 

для поосьового зважування автотранспорту, громадської вбиральні; 

зйомного дезбар’єру килимового типу; трансформаторної 

підстанції відкритого типу, пожежних резервуарів, 

дизельгенератора відкритого типу, водозабірної свердловини, 

очисних споруд; благоустрій території. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

5005,00 15000,00 25000,00 45005,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, міжнародні донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Буковинська митниця Держмитслужби, Путильська районна рада, 

Путильська районна державна адміністрація. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.2. Розбудова прикордонної інфраструктури та пунктів 

пропуску через державний кордон. 

Назва проєкту: Будівництво пункту пропуску «Шепіт – Ізвоареле Сучевей» 

Цілі проєкту: Забезпечення надання можливості перетину кордону громадянам 

України та Румунії. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Територія Путильського, Вижницького  районів Чернівецької 

області та Верховинського району Івано-Франківської області 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

20000 осіб щорічно 

 

Стислий опис 

проєкту: 

Відповідно до рішення уряду Румунії з 11.03.2010 тимчасово 

призупинено роботу пункту пропуску «Шепіт – Ізвоареле 

Сучевей». Проєкт передбачає будівництво пункту пропуску для 

збільшення пропускної спроможності, підвищення якості огляду, 

створення конфортних умов для громадян, які перетинають кордон. 

Очікувані 

результати: 

Збільшення пропускної спроможності пункту пропуску; 

дотримання всіх вимог безпеки та контролю європейського рівня; 

прискорення товарообігу. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації; будівництво та 

облаштування службово-виробничої будівлі; двох смуг руху на 

в’їзд та двох смуг руху на виїзд, смуги руху для пішоходів; навіси 

над двома смугами руху для автотранспортних засобів, обладнаних 

відповідними знаками; боксу для поглибленого огляду 

автотранспортних засобів зі складом митного органу; будівлі 

кінологічного підрозділу з вольєрами для службових собак; 

модульних павільйонів для прикордонного та митного оформлення; 

майданчика для затриманого автотранспорту; вагового комплексу 

для поосьового зважування автотранспорту, громадської вбиральні; 

зйомного дезбар’єру килимового типу; трансформаторної 

підстанції відкритого типу, пожежних резервуарів, 

дизельгенератора відкритого типу, водозабірної свердловини, 

очисних споруд; благоустрій території. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

5005,00 15000,00 25000,00 45005,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, міжнародні донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Буковинська митниця Держмитслужби, Путильська районна рада, 

Путильська районна державна адміністрація. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.3. Розвиток логістичної інфраструктури та забезпечення 

високої якості та швидкості обслуговування внутрішніх, 

зовнішніх та транзитних перевезень. 

Назва проєкту: Відновлення та подальший розвиток транс’європейських і 

місцевих автозалізничних сполучень через територію 

Чернівецької області з побудовою логістичних центрів 

Цілі проєкту: Розвиток логістики у Чернівецькій області.  

Територія на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька, а також Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, 

Закарпатська і Волинська області     

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Історична основа розвитку Буковини – ІІІ в Україні за цільністю 

автозалізнична мережа міжнародного значення належно не задіяна, 

суттєво зменшуючи потенціал регіональної розбудови та залучення 

інвестицій. МПП «Порубне-Сірет» являється єдиним пунктом 

пропуску в'їзду-виїзду в Румунію з Чернівецької області. Проєктом 

передбачено будівництво логістичних центрів у населених пунктах, 
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які розташовані на міжнародному маршруті Е85. Будівництво 

логістичних центрів дозволить скоротити ланцюг поставок товарів 

від виробників до споживачів, розвантажить пункт пропуску та 

ділянку дороги М19 від вантажних автомобілів. 

Очікувані 

результати: 

Збільшення на 10-15% вантажопасажирських і туристичних потоків 

у регіоні та робочих місць, задіяних у транспортних перевезеннях 

та логістичному обслуговуванні. 

Зменшення  на 5-10% викидів і руйнування доріг за рахунок 

переведення вантажівок на контрейлерні  перевезення. 

Суттєве сприяння процесам  регіональної та загальноукраїнської 

солідарності, європейської (зокрема за Стратегією ЄС для 

Дунайського регіону) та євроатлантичної (щодо забезпечення 

військової мобільності) інтеграції України.  

Зменшення заторів на ділянці дороги М19.  

Розвиток транспортної та логістичної інфраструктури області.  

Розвиток супутніх видів бізнесу в громаді. 

Ключові заходи 

проєкту: 

ТЕО, будівництво і оснащення логістичних вузлів контрейлерних 

перевезень між межуючими країнами ЄС та 

внутрішньоукраїнських. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

75000,00 85000,00 80000,00 240000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

ДПП. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецька обласна державна адміністрація, районні державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.3. Розвиток логістичної інфраструктури та забезпечення 

високої якості та швидкості обслуговування внутрішніх, 

зовнішніх та транзитних перевезень. 

Назва проєкту: Інноваційний розвиток інфраструктури на основі 

функціонування транспортно-туристичного хабу на території 

Мамаївської громади 

Цілі проєкту: Розвиток ефективного логістичного сектору. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

смт Лужани, с. Мамаївці, с. Новий Киселів безпосередньо, 

Кіцманський район, суміжні райони та населені пункти, м. Чернівці 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

11123 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено поєднання  транспортного, туристичного та 

готельно-ресторанного обслуговування в одну систему (вузол) 

міжрегіональної інтеграції на партнерських засадах. Транспортні 

послуги: парковочні місця з паркоматами в смт Лужани та в с. 

Мамаївці вздовж автошляхів міжнародного та державного значення 

загальною протяжністю 1200 м біля основних громадських 

закладів, СТО, культурних осередків, адміністративних будівель, 

впровадити оренду та велообмін, що сприятиме розвантаженню 

приміської автотраси. Встановлення розумних зупинок у місцях 

концентрації пасажирів громадського транспорту з обладнаними 

мініпарковками в с. Новий Киселів, с. Мамаївці та в смт Лужани. 
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Здійснення моніторингу логістики та розмітки транспортних смуг. 

Висвітлення інформації на табло. Туристичні послуги: розміщення 

авто- та велостоянок біля пам’яток історико-культурного значення, 

обладнані парковки по трасі біля готелів (6 одиниць на території), 

ресторанів, піцерій,інших закладів громадського харчування (14 

одиниць) стоянка для автобусів, кемпінгів біля Тюльпанового поля, 

надання уніфікованої інформації про місцерозташування основних 

місць, прокладення туристичних маршрутів громадою, 

виготовлення буклетів, карти громади, промоція автентичної кухні 

та особливостей Буковини. 

Очікувані 

результати: 

Приведення приміської транспортної інфраструктури до 

міжнародних стандартів. 

Створення дорожньої інфраструктури для велоруху. 

Зменшення навантаження на місто, громаду, перехід на сталі види 

транспорту. 

Покращення доступу до робочих місць, освіти, соціальних та інших 

послуг. Інтегрована система інформації. 

Запровадження та застосування спільних варіантів мобільності 

(перехоплюючі зупинки автотранспорт та велообмін). 

Підвищення інвестиційної привабливості для сталого економічного 

зростання. 

Збільшення кількості туристів, споживачів готельно-ресторанних 

комплексів і відповідних закладів, учасників та відвідувачів 

фестивалів. Брендування території. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Транспортні послуги: парковочні місця з паркоматами в смт 

Лужани та в с. Мамаївці вздовж автошляхів міжнародного та 

державного значення загальною протяжністю 1200 м біля основних 

громадських закладів, СТО, культурних осередків, 

адміністративних будівель, впровадити оренду та велообмін, що 

сприятиме розвантаженню приміської автотраси. Встановлення 

розумних зупинок у місцях концентрації пасажирів громадського 

транспорту з обладнаними мініпарковками в с. Новий Киселів, с. 

Мамаївці та в смт Лужани. Здійснення моніторингу логістики та 

розмітки транспортних смуг. Висвітлення інформації на табло.  

Туристичні послуги: розміщення авто- та велостоянок біля 

пам’яток історико-культурного значення, обладнані парковки по 

трасі біля готелів (6 одиниць на території), ресторанів, 

піцерій,інших закладів громадського харчування (14 одиниць) 

стоянка для автобусів, кемпінгів біля Тюльпанового поля, надання 

уніфікованої інформації про місцерозташування основних місць, 

прокладення туристичних маршрутів громадою, виготовлення 

буклетів, карти громади, промоція автентичної кухні та 

особливостей Буковини. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

500,00 500,00 500,00 1500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, бізнес, міжнародні донори 

(гранти).  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Мамаївська сільська рада, представники бізнесу, зацікавлені в 

реалізації даного проєкту, громадські організації. 

Інше:  - 
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Номер і назва 

завдання: 

2.2.4. Реалізація потенціалу міжнародного аеропорту «Чернівці» 

імені Леоніда Каденюка. 

Назва проєкту: Реконструкція аеродромного комплексу та будівництво нового 

пасажирського аеровокзалу в аеропорту «Чернівці» для 

необмеженої експлуатації літаків категорії ІКАО4С 

Цілі проєкту: Підвищення конкурентоспроможності аеропорту шляхом 

забезпечення технічних передумов для запуску прямих регулярних 

та чартерних авіарейсів на повітряних суднах А320/В737-800. 

Підвищення інвестиційної та туристичної привабливості 

Чернівецької області. 

Реалізація Дунайської стратегії ЄС в частині зобов’язань 

української сторони щодо транспортних пріоритетів на території 

Чернівецької області. 

Реалізація мультимодальних можливостей аеропорту для 

відновлення та розвитку вантажних авіаперевезень. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область, західний регіон України 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

1000000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено проведення реконструкції штучної злітно-

посадкової смуги (з подовженням до 2500м, розширенням до 45м та 

посиленням покриттів до PCN46/F/D/X/T), перону та руліжної 

доріжки №1 (РД-1) для прийому без обмежень повітряних суден 

категорії 4С; будівництво нової руліжної доріжки РД-2; проведення 

модернізації світлосигнального та аеронавігаційного обладнання 

для забезпечення І категорії посадки ІКАО; здійснення 

реконструкції систем водовідведення, будівництво нового 

пасажирського аеровокзального комплексу. Проєктом розвитку 

аеропорту «Чернівці» зацікавились ЄБРР та МФК. Ці організації 

планують спільно опрацювати техніко-економічне обґрунтування 

стосовно залучення інвесторів та реалізації державно-приватного 

партнерства (зокрема, на умовах концесії). 

Очікувані 

результати: 

Підвищення ефективності внутрішніх логістичних операцій 

вантажного транспорту через усунення існуючих перешкод та 

вдосконалення відповідної інфраструктури , а також її поєднання з 

міжнародною та Транс’європейською транспортною мережею 

(ТЕМ -Т). 

Ключові заходи 

проєкту: 

Розробка ТЕО; реконструкція штучної злітно-посадкової смуги (з 

подовженням до 2500 м, розширенням до 45 м та посиленням 

покриттів до PCN46/F/D/X/T), перону та руліжної доріжки №1 (РД-

1) для прийому без обмежень повітряних суден категорії 4С; 

будівництво нової руліжної доріжки РД-2; модернізація 

світлосигнального та аеронавігаційного обладнання для 

забезпечення І категорії посадки ІКАО; реконструкція систем 

водовідведення, будівництво нового пасажирського 

аеровокзального комплексу. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1085400,00 - - 1085400,00 

Джерела Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти). 
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фінансування: 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецька міська рада, КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» 

імені Леоніда Каденюка». 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.5. Забезпечення на території області доступного та широкого 

спектру телекомунікаційних послуг та послуг зв’язку. 

Назва проєкту: Забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет у всіх 

закладах дошкільної, середньої, середньо-спеціальної освіти, 

медичних закладах, комунальних закладах та інституціях, 

органах місцевого самоврядування та державної влади 

Чернівецької області, в т.ч. з можливістю встановлення 

безкоштовного WI-FI для їхніх відвідувачів 

Цілі проєкту: Покращення умов доступу до Інтернету для працівників органів 

місцевого самоврядування, комунальних устано та органів 

державної влади для забезпечення ефективного управління 

соціально-економічних розвиток територій на рівні громад та 

регіону. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Брак якісного доступу до мережі Інтернет створює загрозу 

відставання від трендів інформаційного суспільства та 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. На тлі 

загального зростання кількості абонентів рівень доступу 

залишається низьким (дороге обладнання, неякісне дротове 

покриття та низька якість каналів передачі). Найгірша ситуація 

спостерігається у гірських районах області, де відсутній й якісний 

мобільний інтернет. 

Очікувані 

результати: 

- Підвищення якості навчального процесу у освітніх за рахунок 

використання онлайн-ресурсів для навчання, в т.ч. за рахунок 

проведення онлайн-уроків та забезпечення частки педагогів, які 

системно використовують онлайн-ресурси в роботі не менше ніж 

50%. 

- Підвищення якості медичного обслуговування за рахунок 

доступності для медичних працівників інформаційних та 

навчальних ресурсів у мережі Інтернет. 

- Зменшення витрат часу медичних та педагогічних працівників на 

рутинну «паперову» роботу через запровадження електронних 

форматів обробки даних. 

- Підвищення доступності для мешканців адміністративних послуг, 

які надаються онлайн.  

- Покращення доступу до інноваційних Інтернет-ресурсів для 

місцевого бізнесу та громадських активістів, передусім молодих. 

- Формування єдиного інформаційного простору регіону. 

- Зростання кількості проєктів, поданих на конкурси онлайн. 

- Запровадження електронного голосування, впорядкування 

інформаційних відносин у стосунках органів державної влади при 

організації інформаційної взаємодії різних відомств. 
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- Економія бюджетних коштів за рахунок скорочення витрат на 

послуги Інтернет. 

- Економія часу та ресурсів працівників ОМС за рахунок 

запровадження елементів електронного урядування (зокрема 

електронний документообіг), переведення в онлайн управлінських 

процесів.  

- Зменшення кількості правопорушень у результаті встановлення 

відеокамер, дистанційно з’єднаних з сервером. 

Ключові заходи 

проєкту: 

- Дослідження якості сигналу операторів. 

- Закупівля та монтаж обладнання. 

- Введення в експлуатацію телекомунікаційних вузлів із 

підтримкою GSM, 3G, 4G, LTE, LTE TDD 800/900/1800/2100/2600 

MHz на базі роутерів. 

- Проведення виїзних консультацій. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

12100,00 11200,00 - 23300,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), власні кошти установ та організацій, благодійні фонди. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, установи та заклади області, 

органи місцевого самоврядування, громадські організації, 

молодіжні та громадські ради, провайдери послуг інтернет. 

Інше: Проєкт завершується запуском локальних мереж/точок доступу. По 

ходу роботи можлива зміна постачальника послуг на більш 

ефективнішого. Поточні витрати на зв'язок та обслуговування 

створеної у результаті проєкту системи мають фінансуватися за 

рахунок місцевих бюджетів та інших джерел. 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.6. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів та 

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення. 

Назва проєкту: Облаштування систем вуличного освітлення в населених 

пунктах області 

Цілі проєкту: Покращення стану благоустрою населених пунктів області. 

Удосконалення мережі зовнішнього освітлення, зменшення 

експлуатаційних витрат при використання мережі вуличного 

освітлення. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Близько 90% вуличних світильників не відповідає вимогам 

сучасних нормативів. Через низьку ефективність світильників і 

джерел світла питома вага витрат електроенергії набагато вища, 

ніж в розвинутих країнах. Основними причинами такого стану є:  

-  експлуатація старих, фізично зношених світильників, в яких 

характеристики відбивачів і розсіювачів значно знизились (ККД 25-

40%); 

- використання в світильниках малоефективних джерел світла 

(ламп розжарення і ламп ДРЛ); 
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-  експлуатація світильників з нераціональним розподілом світла 

(косинусоїдальна крива сили світла замість широкої). 

Проєктом передбачено встановлення енергозберігаючих екологічно 

безпечних високоефективних світлодіодних світильників, заміну 

голих проводів фазних пошкоджених ліній на самонесучі ізольовані 

проводи та часткове встановлення нових опор, зокрема у таких 

населених пунктах, як с.Замостя Вашківецької ОТГ, м. Вижниця, 

с.Черешенька, с.Багна, с.Виженка, с.Чорногузи, с.Іспас, с.Мілієве, 

с.Майдан, с.Середній Майдан та с.Кибаки Вижницької ОТГ, 

с.Буківка, с.Велика Буда, с.Петрашівка, с.Тернавка Герцаївського 

району, с. Ставчани та с. Малятинці Ставчанської ОТГ, с. Галицівка 

та с. Руська Путильського району, с.Усть-Путила, с.Бісків, 

с.Шпетки, с.Мариничі та с.Петраші Усть-Путильської ОТГ, тощо. 

Очікувані 

результати: 

Створення комфортних та безпечних умов проживання. 

Зниження електричної потужності LED-ліхтарів від 0,339 Вт-год до 

0,129 Вт-год та зниження річного споживання електроенергії, 

необхідної для ліхтарів від 25,365 МВт-год до 9,652 МВт-год, а 

також щорічні викиди парникових газів будуть значно скорочені: 

від 19,64 т CO2 до 6,68 т CO2. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Встановлення енергозберігаючих екологічно безпечних 

високоефективних світлодіодних світильників. Заміна голих 

проводів фазних пошкоджених ліній на самонесучі ізольовані 

проводи. Встановлення нових опор. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

7709,21 6848,75 3000,00 17557,96 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство, 

бізнес, міжнародна технічна допомога, тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради, районні державні адміністрації, 

Герцаївський РЕМ. 

 

Інше: -  

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.6. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів та 

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення. 

Назва проєкту: Облаштування парків і скверів у населених пунктах області 

Цілі проєкту: Створення сучасної інфраструктури культури і дозвілля. 

Покращення рекреаційної діяльності в природних умовах з 

додержанням режиму охорони культурної спадщини. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

У рамках проєкту планується проведення заходів з реконструкції та 

розбудови паркових зон та подальше їх функціонування, як 

сучасного культурно-дозвільного комплексу задля задоволення 

потреб мешканців населених пунктів області у якісному та 

активному дозвіллі. Зокрема, передбачено облаштування паркової 

зони (з велодоріжками, тенісними столами, альтанкою для 
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закоханих, місцями для пікніків, тощо) у с.Черешенька Вижницької 

ОТГ, комплексний благоустрій «Парку мрії» та капітальний ремонт 

центрального міського скверу в м.Вашківці Вашківецької ОТГ, 

будівництво сільського парку в с.Чагор, реконструкція та 

окультурення пам'ятки парко-садового мистецтва місцевого значення 

КНП «Глибоцька центральна районна лікарня» Глибоцького району, 

відновлення та реконструкція паркової зони м. Кіцмань, 

реконструкція пам’ятки садово-паркового мистецтва дендропарку 

«Лужанський» у смт Лужани Кіцманського району, реконструкція 

центрального парку у м. Новоселиця Новоселицької ОТГ, 

облаштування зон відпочинку та рекреації Сокирянської ОТГ, 

тощо. 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення комфортних умов для відпочинку та проведення 

дозвілля для всіх категорій населення; створення умов для 

проведення культурно-масових заходів для мешканців громади. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Розбудова та реконструкція парків і скверів; облаштування зон 

відпочинку (встановлення лавок, урн для сміття, LED-освітлення); 

будівництво дитячих майданчиків; будівництво туалетів;  

проведення робіт з благоустрою та озеленення; облаштування 

велодоріжок з подальшою можливістю проведення спортивних 

змагань з велотріалу, скейтерів та роллерів; встановлення доріжок з 

тротуарної плитки; встановлення тенісних столів; встановлення 

альтанок; реконструкція зовнішнього освітлення; встановлення 

лавок та сміттєвих урн; облаштування місць для пікніків, тощо.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

42550,00 21100,00 12741,00 76391,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство, 

бізнес, кошти інвесторів, міжнародна технічна допомога, тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради, КНП «Глибоцька ЦРЛ». 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.6. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів та 

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення. 

Назва проєкту: Завершення газопостачання семи населених пунктів 

Заставнівського району  

Цілі проєкту: Завершення розпочатого в 2006 році будівництва підвідного 

газопроводу, зважаючи на вже збудовані підвідні газопроводи в 

населених пунктах та вкладені власні кошти громадян. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Заставнівський район  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

12617 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Рівень газифікованності району в середньому становить 80%. Із 39 

населених пунктів підведено природний газ до 31. Недостатні 

обсяги субвенції з державного бюджету на газифікацію та обмежені 

можливості місцевих бюджетів не дозволяють суттєво вирішити цю 
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проблему та спричиняють велику кількість звернень громадян до 

органів влади. Метою проєкту є залучення державної підтримки з 

метою будівництва міжсільського газопроводу  ГРС «Заставна» до 

точки «9» по схемі газопостачання Заставнівського району та 

підвідних газопроводів високого тиску газопостачання сіл  

Баламутівка, Онут, Чорний Потік, Самушин, Мосорівка, Митків та 

Брідок. На сьогоднішній день вже збудовано розподільчі 

газопроводи високого тиску газопостачання в населених пунктах 

Брідок, Митків, Онут, Чорний Потік, Баламутівка. Створеними 

сільськими комітетами з газифікації витрачено близько 3,0 млн. 

грн. коштів населення на проведення зазначених робіт. 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення газопостачанням мешканців семи сіл Заставнівського 

району. 

Ключові заходи 

проєкту: 
• Коригування проєктно-коштрисної документації, пошук підрядної 

організації для виконання будівельних робіт; виконання робіт.  

Період здійснення:  Квітень 2021 року – листопад 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

10000,00 10000,00 15000,00 35000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Заставнівська районна державна 

адміністрація, органи місцевого самоврядування.  

Інше: В 2006 році розпочато будівництво підвідного газопроводу, 

освоєно коштів на суму 200,00 тис. грн. У 2011 році внесено зміни 

до робочих проєктів та проведено перерахунок кошторисної 

документації міжсільського та підвідних газопроводів 7 населених 

пунктів: 

- міжсільського  газопроводу від ГРС «Заставна» до точки  «9»  по 

схемі газопостачання  району (кошторисна вартість 16,1 млн. грн.); 

- підвідний газопровід високого тиску газопостачання 

с.Баламутівка (3,0 млн. грн.); 

- підвідний газопровід до сіл Онут та Чорний Потік  

Заставнівського району (1,1 млн. грн.); 

- підвідний газопровід високого тиску до сіл Самушин та 

Мосорівка Заставнівського району (2,4 млн. грн.); 

- підвідний газопровід до сіл Митків та Брідок Заставнівського 

району (2,5 млн. грн.). 

 

Номер і назва 

завдання: 

2.2.6. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів та 

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення. 

Назва проєкту: Забезпечення доступності споруд для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення 

Цілі проєкту: Створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних 

груп населення. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

50000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачається з облаштування пандусів у державних 

закладах. Підставою для здійснення даних робіт є вкрай 

незадовільна існуюча ситуація. Облаштування пандусів при вході в 

будівлі створить умови для безперешкодного доступу всіх без 

винятку громадян, які звертаються за  адміністративними 

послугами. 

Очікувані 

результати: 

Створення умов для безперешкодного доступу до будівель осіб з 

обмеженими можливостями та маломобільних груп населення. 

Забезпечення доступності та всеохоплюваності адміністративних 

послуг. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виконання будівельних робіт з капітального ремонту з 

дотриманням всіх вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність 

будівель та споруд». 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

270,00 - - 270,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради. 

 

Інше:  - 

 

Програма 3. Створення комфортних та безпечних умов  

проживання на території Чернівецької області 

Охорона навколишнього природного середовища, збереження природно-

заповідного фонду, раціональне використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини ‒ невід’ємна умова 

сталого економічного та соціального розвитку регіону. 

 

Стан та проблеми 

У Чернівецькій області функціонує 331 об’єкт природно- заповідного 

фонду загальнодержавного і місцевого значення, фактичною площею понад 103 

тис. га, що становить 12,8 % її території, що удвічі більше як середній показник 

по Україні, а у гірських районах області середній відсоток заповідності складає 

26%. Понад 80% заповідних територій та об’єктів знаходиться на території 

державного лісового фонду. Цей показник займає 4 місце в рейтингу областей. 

У ході заповідання цінних природних територій та їх охорони виникає 

багато проблемних питань, зокрема відмова землекористувачів надавати 

погодження на створення нових заповідних об’єктів, навіть якщо при цьому не 

передбачається вилучення земельної ділянки та зміни її цільового призначення. 

Складне економічне становище більшості землекористувачів, у віданні яких 

знаходяться об’єкти природно-заповідного фонду, не сприяє утриманню 

територій та об’єктів у належному стані. Це стосується підприємств, установ і 

організацій всіх форм власності, а також органів місцевого самоврядування 

(міських, сільських і селищних рад), у кошторисах (бюджетах) яких 
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фінансування природоохоронних заходів (у т.ч. утримання об’єктів ПЗФ) не 

закладено. 

Одними з найгостріших екологічних проблем в Чернівецькій області  

залишаються питання, що пов’язані з відходами (їх утворення, накопичення, 

утилізація, видалення, вивіз на місця неорганізованого складування та ін.). 

Основним шляхом поводження з твердими побутовими відходами у 

Чернівецькій області залишається захоронення на полігоні/звалищах.  Більша 

частина твердих побутових відходів захороняється на 1 полігоні м.Чернівці, 

організованих сміттєзвалищах. 

Проведений аналіз свідчить, що за останні  роки  обсяг захоронення ТПВ 

на полігоні/звалищах має тенденцію до збільшення. У 2018 році в області 

зібрано та перевезено твердих побутових відходів 826,1 тис. м3, у порівнянні з 

2017 роком більше на 35,5 тис. м3, за І півріччя  2019 року ‒ 192657,4 тонн. 

На цей час в області забезпечено роздільне збирання побутових відходів в 

35 населених пунктах.   

На території області нараховується 282 сміттєзвалища і один полігон 

твердих побутових відходів.  

Щорічно утворюється 844,8 тис. м3 побутових відходів, з них  612,3 тис. м3 

припадає на м. Чернівці, паспортизовано 172 сміттєзвалищ. Площа земельних 

ділянок зайнятих сміттєзвалищами складає 253,5 гектарів.  

Сьогодні ситуація особливо загострилася,  сміттєзвалища в області є 

великою проблемою, кількість їх щороку зростає, сміттєзвалища  

експлуатуються з перевантаженням та неналежним чином, внаслідок чого 

створюють негативний вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я 

людей. Саме утворені сміттєзвалища є одними із основних джерел забруднення 

навколишнього природного середовища. Навколишні посадки, балки і ліси 

обросли несанкціонованими звалищами. Тонни сміття викидаються на узбіччя 

доріг та лісів.  

Програма 3 відповідає Стратегічній цілі 3 «Створення комфортних та 

безпечних умов проживання на території Чернівецької області». Досягнення 

цієї цілі у 2021 − 2023 роках передбачається реалізувати через два відповідні 

напрями та 35 проєктів. Програма 3 кореспондується з Програмою 1 

«Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку 

сільського господарства, переробної промисловості та туризму», Програмою 2, 

що направлена на досягнення Стратегічної цілі 2 «Просторове планування та 

розвиток інфраструктури області», Програмою 4, що направлена на досягнення 

Стратегічної цілі 4 «Розвиток людського капіталу як основа соціально-

економічного зростання». 

 

Структура Програми 3. Створення комфортних та безпечних умов 

проживання на території Чернівецької області 

В основу Програми лягли 35 проєктів регіонального розвитку, відібрані та 

доопрацьовані членами робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації у 

2021 – 2023 роках, що надійшли від структурних підрозділів обласної 
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державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, 

виконавчого комітету Чернівецької міської ради, об’єднаних територіальних 

громад, установ та організацій Чернівецької області.  

Програма складається з двох напрямів, які включають у себе: 

3.1. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне 

використання надр. 

3.2. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону. 

 

Напрям 3.1. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та 

раціональне використання надр 

Розширення, відновлення, збереження об’єктів природно-заповідного 

фонду,  підтримання загального екологічного балансу та приведення площі 

природоохоронних територій до європейського рівня є одним із пріоритетів 

роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування нашого регіону. 

Напрям 3.1 включає 10 проєктів регіонального розвитку, що мають 

забезпечити: 

- упорядкування природно-заповідного фонду області; 

- забезпечення умов раціонального використання ресурсного потенціалу 

регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, водні, енергетичні тощо). 

Індикатори: 

- площа територій та кількість об’єктів природно заповідного фонду. 

 

Напрям 3.2. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону 

Проблеми відходів залишаються досить гострими для сільської місцевості, 

в більшості населених пунктів відсутні програми поводження з відходами, 

схеми санітарної очистки населених пунктів та правила благоустрою, все це 

призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ, що погіршує екологічний і 

санітарний стан цієї і прилеглих територій. 

Напрям 3.2 включає 25 проєктів регіонального розвитку, що мають 

забезпечити: 

- покращення стану управління відходами, залучення нових інвестицій у 

сферу управління відходами; 

- приведення якості питної води до рівня національних стандартів, 

зменшення витоків та неврахованих втрат води в системах централізованого 

водопостачання; 

- впровадження сучасних технологій очистки та доочистки стічних вод; 

- запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій, безпека населення та 

територій; 

- протипаводковий захист територій. 

Очікувані результати: 

- створення безпечних умов для життєдіяльності громадян населення; 

- створення сміттєпереробних підприємств; 

- зменшення кількості розміщених у навколишньому природному 

середовищі відходів. 
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Індикатори: 

- поліпшення збору та утилізації ТПВ; 

- сприяння зменшенню об’ємів утворення ТПВ; 

- зменшення обсягів захоронення ТПВ; 

- проведення просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення 

культури поводження з твердими побутовими відходами; 

- кількість сміттєпереробних підприємств; 

- кількість впорядкованих сміттєзвалищ. 

 

Орієнтовний фінансовий план 
№ 

п/п 

Назва проєктної ідеї  Вартість проєкту, тис.грн. 

2021 2022 2023 Разом 

3.1. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне 

використання надр 

1 

Інвентаризація об’єктів 

природно-заповідного фонду  

місцевого значення на 

території області  

1800,00 1800,00 1800,00 5400,00 

2 
Формування регіональної 

екологічної мережі  

600,00 600,00 1200,00 2400,00 

3 
Створення еколого-

просвітницьких центрів  

7350,00 7350,00 7350,00 22050,00 

4 

Розширення національних 

природних парків 

"Вижницький", "Хотинський", 

"Черемоський"  

3000,00 3000,00 6000,00 12000,00 

5 

Розробка гравійного кар’єру в 

с.Брідок та піщаних кар’єрів у 

селах Онут і Митків 

Заставнівського району на 

умовах державно-приватного 

партнерства для видобування 

кварцового та будівельного 

півсків, гравійно-піщаної 

суміші  

60000,00 51000,00 50000,00 161000,00 

6 

Розвиток відновлювальних 

джерел енергії, альтернативної 

енергетики (встановлення 

сонячних панелей на закладах 

комунальної власності) в 

громадах Буковини 

5000,00 1500,00 
 

6500,00 

7 
Будівництво вітропарку на 

території Вікнянської громади  

15000,00 15000,00 
 

30000,00 

8 

Розвиток альтернативної 

енергетики (вітрова, сонячна 

електроенергетика) на 

гірських територіях  

25000,00 25000,00 
 

50000,00 
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9 

Дослідження та облаштування 

джерел мінеральних вод на 

гірських територіях  

7100,00 6000,00  13100,00 

10 

Забезпечення умов сталого, 

якісного розвитку ландшафтів 

русел та заплав річок 

Чернівецької області 

60000,00 60000,00 60000,00 180000,00 

3.2. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону 

11 

Будівництво заводу із 

переробки твердих побутових 

відходів у м. Чернівці  

60000,00 60000,00 120000,00 240000,00 

 12 

Підкластер: «Інтегрованої 

системи поводження з 

твердими побутовими 

відходами гірських населених 

пунктів Чернівецької області»  

7000,00 6500,00 6500,00 20000,00 

13 

Створення комплексної 

системи поводження із 

твердими побутовими 

відходами в громадах області  

42571,00 22370,00 21000,00 85941,00 

14 

Будівництво заводу з 

переробки та утилізації 

твердих побутових відходів у 

м.Хотин  

30000,00 
  

30000,00 

15 

Модернізація системи 

водопостачання та 

водовідведення в населених 

пунктах області  

122571,03 98943,16 26875,60 248389,79 

16 

Будівництво каналізаційних 

мереж, водовідведення та 

забезпечення 

енергопостачання водозабору 

та каналізаційно-очисних 

споруд на території 

Вижницької громади  

15300,00 3000,00 3000,00 21300,00 

17 

Реконструкція очисних споруд 

на території Глибоцької 

громади  

3867,63 
  

3867,63 

18 

Будівництво очисних споруд 

на території Заставнівської 

громади  

13000,00 10000,00 
 

23000,00 

19 

Будівництво очисних споруд 

на території Кострижівської 

громади  

 
6000,00 

 
6000,00 

20 

Розбудова мережі зливової 

каналізації та водовідведення 

на території Мамаївської 

громади  

2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 

21 

Реконструкція комплексу 

очисних споруд на території 

Новоселицької громади  

25000,00 
  

25000,00 
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22 

Реконструкція очисних споруд 

на території Сокирянської 

громади  

  
12000,00 12000,00 

23 

Будівництво каналізаційних 

очисних споруд на території 

Сторожинецької громади  

 
121577,67 

 
121577,67 

24 

Добровільна пожежна 

дружина: сучасний формат 

пожежної охорони  

2000,00 
  

2000,00 

25 

Розробка територіальної 

системи раннього оповіщення 

про повені в 

Сторожинецькому районі  

200000,00 
  

200000,00 

26 

Розвиток мережі Центрів 

безпеки громадян у населених 

пунктах області  

13600,00 39100,00 13900,00 66600,00 

27 

Здійснення заходів 

державного моніторингу в 

галузі охорони атмосферного 

повітря на території області  

20100,00 20100,00 20100,00 60300,00 

28 
Протипаводковий інженерний 

захист м.Чернівці  

405000,00 405000,00 405000,00 1215000,00 

29 

Реконструкція 

берегоукріплень р. Виженка в 

м.Вижниця та с.Виженка  

3007,30 3007,40 2007,40 8022,10 

30 

Проведення благоустрою 

джерел (річок) на території 

громад області  

2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 

31 

Спорудження правобережної 

дамби на р.Черемош зі 

сторони ділянки житлової та 

громадської забудови міста 

Вашківці  

14000,00 14000,00 14000,00 42000,00 

32 

Берегоукріплення р.Сірет у 

с.Йорданешти Глибоцького 

району  

1300,00 1300,00 1300,00 3900,00 

33 

Берегоукріплення р.Сіретель у 

с.Їжівці Сторожинецького 

району  

3500,00 1830,00 1830,00 7160,00 

34 

Капітальний ремонт дамб №2 

на р.Прут у смт Неполоківці 

Кіцманського району та №23 

(околиця Рівня) Вижницького 

району  

1165,30 1000,00 1000,00 3165,30 

35 

Будівництво та ремонт 

берегоукріплення на території 

Селятинської громади  

6000,00 6000,00 6000,00 18000,00 

 
Всього по Програмі: 1177832,26 994978,23 784863,00 2957673,49 
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Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку,  

які включені до Програми 3. Створення комфортних та безпечних умов 

проживання на території Чернівецької області 
 

Напрям 3.1. Збереження природно-заповідного фонду, збалансоване та раціональне 

використання надр: 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.1.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області. 

Назва проєкту: Інвентаризація об’єктів природно-заповідного фонду  

місцевого значення на території області 

Цілі проєкту: Вияснення сучасного стану  об’єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення на території області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

При винесенні в натуру меж територій та об’єктів природно-

заповідного фонду виникає ряд проблем, оскільки значна кількість 

об’єктів створено ще у 1970 – 1980 роках. Також на сьогодні 

наявні не всі картографічні матеріали по об’єктах природно-

заповідного фонду, відсутні проєкти створення, положення про 

заповідні об’єкти. Ще однією з проблем є те, що території 

природно-заповідного фонду не завжди обліковуються на 

місцевому рівні у статистичній звітності як землі природно-

заповідного фонду. Непоодинокі випадки зменшення фактичних 

площ об’єктів природно-заповідного фонду у зв’язку з прийняттям 

ОТГ, сільськими, селищними, міськими радами рішень про 

надання земельних ділянок у власність або користування, 

незважаючи на природоохоронний статус території. 

Очікувані 

результати: 

Здійснення заходів з інвентаризації 306 об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення на території області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення натурних комісійних обстежень об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення на території області з 

подальшою підготовкою науково-обгрунтованих висновків щодо 

їх стану та збереження. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

1800,00 1800,00 1800,00 5400,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та обласний бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, обласна рада, Чернівецьке 

обласне управління лісового та мисливського господарства, 

районні ради, об’єднані територіальні громади. 

Інше: -  

 

Номер і назва 

завдання: 

3.1.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області. 

Назва проєкту: Формування регіональної екологічної мережі 

Цілі проєкту: Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття. 
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Розроблення проєкту схеми регіональної екомережі у рамках 

Національної екомережі України.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено узгодження регіональних і місцевих схем 

формування екомережі із Зведеною схемою формування екомережі 

України, а також обґрунтування необхідності включення територій 

та об'єктів до переліків екомережі, нанесення на планово-

картографічні матеріали територій та об'єктів, включених до 

переліків екомережі.  

Очікувані 

результати: 

Збереження біологічного різноманіття регіону. Організаційне 

забезпечення функціонування об'єктів ПЗФ, забезпечення 

формування регіональної схеми екологічної мережі. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Розроблення проєкту схеми регіональної екомережі у рамках 

Національної екомережі України. Надання характеристики 

структурних елементів екомережі. Створення нових та 

інвентаризація існуючих територій та об’єктів ПЗФ Чернівецької 

області. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

600,00 600,00 1200,00 2400,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та обласний бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, обласна рада, адміністрації 

природно-заповідних установ області, Чернівецьке обласне 

управління лісового та мисливського господарства, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, районні ради, 

об’єднані територіальні громади.  

Інше: -  

 

Номер і назва 

завдання: 

3.1.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області. 

Назва проєкту: Створення еколого-просвітницьких центрів 

Цілі проєкту: Підвищення екологічної свідомості та культури населення регіону. 

Створення еколого-просвітницьких центрів сприятиме розвитку 

туризму, залученню інвестицій, розбудові інфраструктури громад. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

 

 

Створення еколого-просвітницьких центрів, кімнат природи та 

кабінетів природознавства в громадах області, в т.ч. у національних 

природних парках Буковини.  

Проведення на базі еколого-просвітницьких центрів передбачено 

наступні функції: 

створення умов для надання поглиблених знань з природничих та 

лісогосподарських наук; 
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проведення масових заходів на природничу тематику (конференцій, 

семінарів, художніх та літературних виставок); 

пошук та реалізація ефективних форм еколого-освітньої роботи; 

формування екологічної культури, почуття відповідальності за стан 

природи і навколишнього середовища, їх збереження та охорону; 

організація та залучення до різних форм навчання шкільної та 

студентської молоді, спеціалістів-екологів, представників влади, 

екологічних та природоохоронних установ. 

Очікувані 

результати: 

Покращення туристичної привабливості Чернівецької області,  

підвищення рівня екологічної культури та освіти, формування 

екологічної свідомості у населення області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення мережі еколого-просвітницьких центрів, організація 

тематичних семінарів,  проведення рекламних заходів 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

7350,00 7350,00 7350,00 22050,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та обласний бюджети, бізнес, міжнародні донори 

(гранти) 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Освітні установи області, адміністрації установ природно-

заповідного фонду області, районні ради, об’єднані територіальні 

громади,  Хотинська міська рада, Національний природний парк 

«Хотинський», Державний історико-архітектурний заповідник 

«Хотинська фортеця». 

Інше: - 

Номер і назва 

завдання: 

3.1.1. Упорядкування природно-заповідного фонду області. 

Назва проєкту: Розширення національних природних парків «Вижницький», 

«Хотинський», «Черемоський» 

Цілі проєкту: Приведення територій національних природних парків і їх 

структури до вимог Міжнародної Спілки Охорони Природи 

(МСОП, IUCN), що висуваються до всіх парків. 

Територія, на яку 

проєкт матиме вплив: 

Вижницький, Путильський, Сторожинецький, Хотинський, 

Кельменецький та Сокирянський райони  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

 

 

 

 

Проєктом передбачено підготовку наукових обґрунтувань, 

отримання згоди у власників і користувачів земельних ділянок на 

передачу їх до складу національних природних парків. 

Розроблення документації на право землекористування; 

організація та встановлення меж в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок, що входитимуть до складу національних парків без 

вилучення. 

Очікувані результати: Збільшення площі природно-заповідного фонду області на 3,5%. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Підготовка матеріалів до проєктів зміни меж (розширення) 

національних природних парків. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

3000,00 3000,00 6000,00 12000,00 

Джерела Державний та обласний бюджети.  
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Номер і назва 

завдання: 

3.1.2. Забезпечення умов раціонального використання 

ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, 

водні, енергетичні тощо). 

Назва проєкту: Розробка гравійного кар’єру в с.Брідок та піщаних кар’єрів у 

селах Онут і Митків Заставнівського району на умовах 

державно-приватного партнерства для видобування 

кварцового та будівельного півсків, гравійно-піщаної суміші  

Цілі проєкту: Налагодження співпраці на умовах державно-приватного 

партнерства для подальшого соціально-економічного розвитку 

території. 

Створення нових робочих місць, збільшення надходжень до 

місцевого бюджету. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

50000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

У с.Брідок Заставнівського району є поклади гравію, який не 

зовсім придатний до використання у будівництві, однак за умови 

правильного застосування може стати незамінним матеріалом для 

гравійних доріг. Встановлення кам’яно-подрібнювальної машини 

дозволить подрібнювати великі камені на менші фракції, які 

проходитимуть через сортувальну лінію.  Проєктом передбачено 

залучення на умовах державного приватного партнерства 

інвестора для розробки гравійного кар’єру зі встановленням 

кам’яно-подрібнювальної машини та сортувальної лінії.    

У с.Митків є поклади кварцового, будівельного піску та каменю. 

Встановлення обладнання для видобування піску,  кам’яно-

подрібнювальної машини дозволить подрібнювати великі камені 

на менші фракції, які проходитимуть через сортувальну лінію.  У 

с.Онут є  доволі потужне й цінне родовище високоякісного 

кварцового піску, який годиться для виробництва скла. Тут також 

є поклади будівельного піску. Властивості пісків, за висновками 

дослідників, характеризуються високим вмістом кварцу. 

Оскільки коштів місцевого бюджету на розробку піщаного 

кар’єру не вистачить, Вікнянська сільська рада ОТГ готова робити 

це на умовах державно-приватного партнерства. Проєктом 

передбачено залучити вітчизняного чи зарубіжного інвестора на 

умовах ДПП, створити робочі місця для місцевих мешканців, дати 

поштовх соціально-економічному розвитку ОТГ.    

Очікувані 

результати: 

Створення нових робочих місць, збільшення надходжень до 

місцевого бюджету. Використання  нових прогресивних методів 

роботи з розробки кар’єрів. 

Ключові заходи Залучення інвестора, виготовлення дозвільної документації, 

фінансування: 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Адміністрації НПП «Вижницький», «Хотинський», 

«Черемоський», обласна державна адміністрація,  обласна рада, 

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського 

господарства, районні ради, об’єднані територіальні громади. 

Інше: -    
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проєкту: розробка кар’єрів; будівництво заводу скловиробів у с.Онут.  

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис., грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

60000,00 51000,00 50000,00 161000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, бізнес. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вікнянська сільська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.1.2. Забезпечення умов раціонального використання 

ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, 

водні, енергетичні тощо). 

Назва проєкту: Розвиток відновлювальних джерел енергії, альтернативної 

енергетики (встановлення сонячних панелей на закладах 

комунальної власності) в громадах Буковини 

Цілі проєкту: Отримання електричної енергії  внаслідок прямого перетворення 

сонячного випромінювання в електричну енергію. Забезпечення 

екологічно чистого засобу одержання електроенергії для потреб 

комунальних закладів громад області,  вуличного освітлення. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Використання відновлювальних джерел енергії є одним із 

найбільш важливих напрямів енергетичної політики у країні, 

спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних 

ресурсів та поліпшення стану навколишнього середовища. 

Проєктом передбачено будівництво сонячних електростанцій на 

дахах установ комунальної власності громад області для потреб 

цих закладів, а також для вуличного освітлення. Це дасть 

можливість бути незалежними від коливання цін на 

електроенергію. 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення електроенергією комунальних закладів громад 

області. Зменшення витрат на оплату енергоносіїв. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Установка системи на сонячних батареях. 

 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

 5000,00 1500,00 -  6500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, міські, селищні та сільські ради. 

Інше: - 

 

Номер і назва 3.1.2. Забезпечення умов раціонального використання 
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завдання: ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, 

водні, енергетичні тощо). 

Назва проєкту: Будівництво вітропарку на території Вікнянської громади 

Цілі проєкту: Забезпечення електроенергією комунальних закладів громади.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вікнянська ОТГ 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

3223 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Використання відновлювальних джерел енергії є одним із 

найбільш важливих напрямів енергетичної політики у країні, 

спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних 

ресурсів та поліпшення стану навколишнього середовища. 

Проєктом передбачено будівництво вітрових електростанцій для 

генерування електроенергії на потреби громади. Це дасть 

можливість бути незалежними від коливання цін на 

електроенергію. 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення електроенергією комунальних закладів громади. 

Зменшення витрат на оплату енергоносіїв. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Будівгтцтво вітропарку потужністю 1,5 МВт на базі комунального 

підприємства. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис., грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

15000,00 15000,00 - 30000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вікнянська міська рада.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.1.2. Забезпечення умов раціонального використання 

ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, 

водні, енергетичні тощо). 

Назва проєкту: 

 

Розвиток альтернативної енергетики (вітрова, сонячна 

електроенергетика) на гірських територіях  

Цілі проєкту: 

 

Зменшення споживання енергоресурсів за рахунок використання 

енергії вітру. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Гірські населені пункти Чернівецької області 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

50000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєкт направлений на зменшення споживання енергоресурсів за 

рахунок використання енергії вітру з метою забезпечення установ 

та закладів громади електроенергією високої якості, одночасно 

замінюючи використання величезної кількості деревини для 

опалення закладів, а також поповнення бюджету громади за 

рахунок передачі невикористаного залишку електроенергії у 

загальну мережу. Для впровадження проєкту необхідно 
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будівництво вітрової електростанції та висновок спеціалістів про 

оптимальне місце розташування. 

Очікувані 

результати: 

 

Економія коштів на здійснення видатків для придбання 

енергоносіїв (електроенергії, дрова). Поповнення бюджету громади 

від реалізації невикористаної частини електроенергії. Створення 

нових робочих місць.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Отримання висновку спеціалістів про оптимальне місце 

розташування; будівництво вітрової електростанції. 

Період здійснення:  Лютий 2021 року – листопад 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

25000,00 25000,00 - 50000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

кошти інвесторів.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Селятинська сільська рада. 

 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.1.2. Забезпечення умов раціонального використання 

ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, 

водні, енергетичні тощо). 

Назва проєкту: 

 

Дослідження та облаштування джерел мінеральних вод на 

гірських територіях  

Цілі проєкту: 

 

Захист унікальних мінеральних джерел та природних ресурсів 

України. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вижницька ОТГ, Селятинська ОТГ, с.Банилів-Підгірний 

Сторожинецької ОТГ  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

20000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

На гірьких територіях розташовані джерела мінеральних вод, що 

мають унікальні лікувальні властивості. Облаштування джерел 

мінеральних вод покращить туристичну привабливість гірських 

територій, а відповідно збільшиться кількість відпочиваючих та 

туристів. А це, в свою чергу, призведе до створення додаткових 

робочих місць та збільшення надходжень до бюджету. При 

реалізації проєкту буде збережена від забруднення ґрунтових вод 

територія туристичних об’єктів, де проходить процес формування 

лікувальних мінеральних джерел. Ландшафтні дизайнерські роботи, 

вдосконалена інфраструктура туристичних лікувальних об’єктів 

зробить одним з найкомфортніших і найкорисніших місць 

відпочинку. 

Очікувані 

результати: 

 

✓ Покращення екологічного становища та благоустрою туристичних 

об’єктів на гірських територіях; створення комфортних умов для 

відпочинку на свіжому повітрі; підвищення привабливості для 

відпочивальників та гостей з інших областей, районів, а також для 

потенційних інвесторів. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення аналізів води джерел мінеральних вод; будівництво 

кюветів з облаштуванням благоустрою прилеглих територій. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 2021 2022 2023 Разом 
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проєкту, тис. грн.: 7100,00 6000,00 - 13100,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада, Селятинська сільська рада, Банилово-

Підгірнівська сільська рада. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.1.2. Забезпечення умов раціонального використання 

ресурсного потенціалу регіону (мінеральні, кліматичні, лісові, 

водні, енергетичні тощо). 

Назва проєкту: 

 

Забезпечення умов сталого, якісного розвитку ландшафтів 

русел та заплав річок Чернівецької області  

Цілі проєкту: 

 

Об’єктивна оцінка сучасного стану ландшафтів русел та заплав 

річок Чернівецької області, їх інвентаризація та виявлення шляхів 

оптимізації.  

Забезпечення комфортних та безпечних умов користування 

ресурсами річкових ландшафів та їх високого екологічного статусу, 

включаючи функції регіональної екологічної мережі. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Ландшафти русел і заплав річок Чернівецької області зазнали та 

зазнають значного антропогенного впливу. Водночас вони 

надзвичайно цінні як у відношенні збереження та відтворення 

якості їх екосистем, так і у відношенні раціонального використання 

водних ресурсів, річок загалом; у рекреаційно-туристичному та 

інших відношеннях. На теперішній час відсутня система 

комплексного об’єктивного виявлення та оцінювання їх стану. У 

багатьох випадках відсутня відповідна база даних. Науково-

прикладні дослідження у даній сфері надзвичайно важливі для 

створення інформаційної основи системи прийняття управлінських 

рішень. Планування якісного розвитку річкових ландшафтів також 

є важливою складовою просторового планування, зокрема 

планування екологічної мережі. 

Очікувані 

результати: 

 

✓ Припинення погіршення стану ландшафтів русел та заплав річок 

Чернівецької області, покращення їх екологічного стану на основі 

створення відповідної бази даних. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення дослідних робіт, створення бази даних про стан 

ландшафтів русел та заплав річок Чернівецької області, 

опублікування результатів досліджень. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

60000,00 60000,00 60000,00 180000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та міський бюджети, кошти інвесторів, міжнародні 

донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Громадська організація «Агенція інновацій та розвитку» за участі 

експертів у галузі гідрології. 
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Інше:  - 

 

Напрям 3.2. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону: 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.1. Покращення стану управління відходами, залучення 

нових інвестицій у сферу управління відходами. 

Назва проєкту: Будівництво заводу із переробки ТПВ (твердих побутових 

відходів) у м.Чернівці 

Цілі проєкту: Зменшення шкідливого впливу забруднюючих речовин та відходів 

на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

м.Чернівці 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

260000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

 

 

 

 

На території Чернівецької області щорічно утворюється близько 

160 тис. тонн побутових відходів та 263 тис. тонн промислових. Із 

загального обсягу утворення промислових відходів 25,2 тонн 

належать до І класу небезпеки,  310,1 тонн до ІІ класу та 122,8 тонн 

до ІІІ класу небезпеки. Майже всі вони утворюються на території 

м. Чернівці. Будівництво переробного підприємства не тільки 

покращить екологічну ситуацію в місті та області, а й 

простимулює розвиток підприємництва зі збирання і перероблення 

відходів. 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення використання вторинних ресурсів у повному обсязі, 

створення нових робочих місць. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Будівництво потужностей заводу з переробки та утилізації сміття у 

м.Чернівці.  

Проведення робіт з облаштування існуючих та побудова нових 

сортувальних площадок.  

Придбання контейнерів для сортування сміття.  

Придбання спеціалізованої техніки. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

60000,00 60000,00 120000,00 240000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та міський бюджети, кошти інвесторів, міжнародні 

донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецька міська рада, обласна державна адміністрація.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.1. Покращення стану управління відходами, залучення 

нових інвестицій у сферу управління відходами. 

Назва проєкту: Підкластер: «Інтегрованої системи поводження з твердими 

побутовими відходами гірських населених пунктів 

Чернівецької області» 

Цілі проєкту: Реалізація зазначеного проєкту дозволить покращити екологічний 

стан території гірських населених пунктів 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

Гірські населені пункти Чернівецької області 
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вплив: 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

10000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєктом передбачається придбати достатню кількість 

контейнерів для роздільного збору ТПВ, автомобілі для вивозу 

ТПВ та побудувати майданчики для тимчасового збору ТПВ та 

сортувальну лінію, а також рекультивацію старих сміттєзвалищ. 

Проєкт дасть можливість налагодити міжмуніципальну співпрацю 

між органами місцевого самоврядування. 

Очікувані 

результати: 

 

Проєкт направлений на зменшення кількості сміттєзвалищ, 

підвищення екологічної культури мешканців та покращення 

загальної екологічної обстановки в гірських населених пунктах 

Чернівецької області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Розробка логістичних схем збору та вивезення твердих побутових 

відходів. 

Встановлення контейнерів для сміття у адміністративному центрі. 

Придбання спецтехніки для збору та вивезення ТПВ у громадах. 

Укладення договорів з власниками домоволодінь, житлової та 

нежитлової нерухомості на організацію збору ТПВ та вивезення 

сміття. 

Підвищення кваліфікації представників комунального 

підприємства в сфері поводження із твердими побутовими 

відходами об’єднаної територіальної громади. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

7000,00 6500,00 6500,00 20000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради, комунальні підприємства, 

приватні підприємці, громадські організації. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.1. Покращення стану управління відходами, залучення 

нових інвестицій у сферу управління відходами. 

Назва проєкту: Створення комплексної системи поводження із твердими 

побутовими відходами в громадах області 

Цілі проєкту: Запровадження системи роздільного збору сміття, його 

утилізації, поліпшення екологічного стану території, ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ з ТПВ.  

Вирішення проблеми захисту довкілля та здоров’я людини 

шляхом отримання прибутку від направлення вторинної 

сировини (скло, пластик, папір, метал тощо)  на переробку, а не 

на полігон ТПВ. 

Підвищення екологічної культури населення громади.  

Запобігання забрудненню грунтів токсичними речовинами, 

зараженню поверхневих і підземних вод, погіршенню якості 

атмосферного повітря. 

Територія, на яку 

проєкт матиме вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 903000 осіб 
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отримувачів вигод: 

Стислий опис проєкту: Існуюча практика в Україні поводження з твердими побутовими 

відходами (ТПВ) не забезпечує захист населення і 

навколишнього природного середовища від шкідливого їх 

впливу. Це є загальнодержавною проблемою. 

Законом України «Про відходи» заборонено захоронення не 

перероблених (необроблених) побутових відходів. 

Проєкт передбачає впровадження «роздільного» збору твердих 

побутових відходів на територіях області.  

Одна з важливих проблем громад – це  щорічне збільшення площ 

забруднення ТПВ. В складі ТПВ більше 60% складають цінні 

компоненти: пластик, поліетилен, папір, скло, метал, які 

вивозяться на сміттєзвалище без сортування та відбору.  

Для організації роздільного збору використовуватимуться кілька 

типів контейнерів. Далі контейнери з вторсировиною 

направлятимуться на сортувальну лінію, де її розбиратимуть по 

фракціях, пресуватимуть і реалізовуватимуть для подальшої 

переробки.  

Впровадження організації збору та вивезення побутових відходів 

дозволить зменшити забруднення навколишнього середовища та 

сприятиме розв'язанню екологічних і соціальних проблем, 

сприятиме ресурсозбереженню і підвищенню рентабельності 

підприємств сфери поводження з твердими побутовими 

відходами.  

Досить важливим є будівництво полігонів де передбачається 

влаштування сортувальної лінії для того, щоб більшу частину 

відходів можна було  відправити на вторинну переробку, частину 

на компостування і лише незначну частину відходів на 

утилізацію та існує гостра необхідність будівництва сучасного 

міні-заводу з переробки  ТПВ. 

Очікувані результати: Покращення екологічної, санітарно-епідеміологічної та 

соціально-психологічної ситуації, впровадження сучасних та 

ефективних технологій поводження з ТПВ. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Встановлення в громадах області контейнерів для збору сміття. 

Придбання сміттєвозів для збору ТВП – 2 штуки. 

Охоплення населення приватних секторів збором ТПВ в мішки. 

Побудова полігону ТПВ. 

Придбати прес для сміття. 

Придбати євроконтейнери для сміття. 

Придбати сортувальну лінію в кількості 1шт. 

Провести різноманітні заходи у вигляді бесід, ігор, конкурсів у 

школах, дитсадках з метою виховання у дітей культури 

поводження з побутовими відходами.  

Провести загальні збори громадян, громадські слухання щодо 

навчання громадян культурі сортування сміття. 

Розробка логістичних схем збору та вивезення твердих побутових 

відходів. 

Укладення договорів з власниками домоволодінь, житлової та 

нежитлової нерухомості на організацію збору ТПВ та вивезення 

сміття. 

Підвищення кваліфікації представників комунального 

підприємства в сфері поводження із твердими побутовими 
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Номер і назва 

завдання: 
3.2.1. Покращення стану управління відходами, залучення 

нових інвестицій у сферу управління відходами. 
Назва проєкту: 

 
Будівництво заводу з переробки та утилізації твердих 

побутових відходів у м.Хотин  
Цілі проєкту: Покращення надання послуг населенню по збору та вивозу твердих 

побутових відходів.  
Територія, на яку 

проєкт матиме вплив: 

Хотинський район та сусідні населені пункти  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

100000 осіб 

Стислий опис проєкту: 

 
Проєктом передбачено будівництво сміттєсортувальної лінії в місті 

Хотин потужністю 20 т/добу з пакувальними пресами.  На лінії 

сортуватимуться побутові відходи з виділенням 5 фракцій 

(поліетилен, метал, папір, скло, органічні рештки). Це дозволить 

щоденно збирати, сортувати і переробляти 15-20 тонн твердих 

побутових відходів, які в подальшому будуть пресуватись та 

збуватись компаніям переробникам, для отримання прибутку. 
Очікувані результати: 

 
Покращення екологічної ситуації, підвищення екологічної 

свідомості та культури населення. Створення 25 робочих місць. 
Ключові заходи 

проєкту: 
Будівництво сміттєсортувальної лінії в місті Хотин потужністю 20 

т/добу з пакувальними пресами. 
Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

30000,00 - - 30000,00 
Джерела фінансування: Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів 
Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Хотиська міська рада. 

Інше: Наявна земельна ділянка площею 7,6 га, яка використовується для 

захоронення ТВП. 

 

Номер і завдання: 3.2.2. Приведення якості питної води до рівня національних 

стандартів, зменшення витоків та неврахованих втрат води в 

системах централізованого водопостачання. 

Назва проєкту: Модернізація системи водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах області 

відходами об’єднаної територіальної громади. 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації; будівництво 

полігону з твердих побутових відходів; будівництво міні-заводу з 

переробки ТВП; проведення навчання мешканців з сортування 

ТВП. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

42571,00 22370,00 21000,00 85941,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів, міжнародні 

донори (гранти), публічно-приватне партнерство, бізнес тощо.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецька обласна рада, районні ради, міські, селищні та 

сільські ради.  

Інше: - 
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Цілі проєкту: Забезпечення населення якісною питною водою шляхом 

будівництва, модернізації та реконструкції систем водопостачання 

та водовідведення в  населених пунктах. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

На сьогоднішній день централізованим водопостачанням  населені 

пункти області забезпечені частково, в більшості відсутня система 

централізованого водопостачання та водовідведення. Проблема 

проявляється у прогресуючій тенденції до погіршення рівня 

наданих споживачам послуг з водопостачання, у підвищенні 

аварійності в системах водопроводу, значних втрат обсягів 

електроенергії,  необхідних для роботи насосних груп водозабірної 

станції, технологічних втрат питної води, в зв’язку з аварійним 

станом наявних мереж водопостачання. Однією з найгостріших 

проблем є зношеність старих віток водопроводу від водозабірних 

станцій до водонапірних резервуарів накопичувачів питної води, 

яка складає більше 50% та призводить до значних втрат питної 

води, яка подається населенню та погіршення її якості. Значна 

частина мешканців використовує воду з криниць, але у зв’язку зі 

зміною клімату останнім часом рівень води в криницях різко впав, 

води не вистачає, щоб забезпечити потреби мешканців. Внаслідок 

реалізації проєкту громади отримають безперебійне постачання 

якісної питної води. Протягом останніх років, внаслідок 

кліматичних змін, спостерігається зниження рівня поверхневих 

вод. У літній період деякі криниці взагалі пересихають. Також 

викликає тривогу погіршення якості поверхневих вод. Заходи по 

очищенню та знезараженню води у приватних криницях 

неможливо здійснити централізовано. Проєктом передбачено 

проведення робіт із заміни каналізаційних та водопровідних мереж 

з метою недопущення забруднення річок. 

Очікувані 

результати: 

Будівництво сучасних мереж водопостачання та водовідведення; 

покращення стану питної води в населеному пункті; зменшення 

витоків та не врахованих втрат води в системах централізованого 

водопостачання. Будівництво артезіанських свердловин. 

Зменшення втрат води та споживання електроенергії.  

Збільшення кількості потенційних абонентів внаслідок 

покращення якості надаваних послуг. 

Впровадження сучасних технологій очистки та доочистки стічних 

вод.  

Ключові заходи 

проєкту: 

Буріння свердловин; будівництво водогонів для централізованої 

системи водопостачання, водовідведення, облаштування очисних 

споруд. Будівництво резервуарів чистої води. Заміна 

водопровідних мереж. Заміна колодязів та встановлення 

додаткових колодязів, гідроізоляція колодязів. Реконструкція 

хімводоочистки та водогонів. Встановлення насосно-очисних 

споруд відповідно до європейських стандартів. Проведення 

магістралі водопостачання. 
Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 2021 2022 2023 Разом 
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проєкту, тис. грн.: 122571,03 98943,16 26875,60 248389,79 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, 

бізнес, міжнародна технічна допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради, районні державні адміністрації. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.3. Впровадження сучасних технологій очистки та доочистки 

стічних вод. 

Назва проєкту: 

 

Капітальний ремонт та заміна каналізаційних мереж, 

водовідведення та забезпечення енергопостачання водозабору 

та каналізаційно-очисних споруд на території Вижницької 

громади 

Цілі проєкту: Заміна зношених мереж водопостачання та водовідведення з метою 

недопущення забруднення р. Черемош стічними водами. 

Забезпечення енергопостачання комунальних установ. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вижницька ОТГ  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

17058 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєктом передбачено проведення капітального ремонту 5 км 

мереж, заміни водовідвідних мереж та створення сонячної 

електростанції для незалежного енергопостачання водозабору та 

каналізаційно-очисних споруд. 

Очікувані 

результати: 

 

Підвищення рівня соціально-побутових умов життєдіяльності 

населення. Зменшення вартості енергопостачання для 

водопостачання та водовідведення, зменшення вартості тарифу для 

громадян, автономність комунальних закладів та 

енергонезалежність. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Капітальний ремонт 5 км мереж; встановлення сонячних  панелей 

для автономного енергопостачання каналізаційно-очисних споруд 

та забору води. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

15300,00 3000,00 3000,00 21300,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.3. Впровадження сучасних технологій очистки та доочистки 

стічних вод. 

Назва проєкту: Реконструкція очисних споруд на території Глибоцької 

громади 

Цілі проєкту: Охорона навколишнього природного середовища, очищення 

стічних вод та забезпечення безперебійного надання населенню 

послуг з централізованого водовідведення. 
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Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Глибоцька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

3100 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Частково придбано та здійснено монтаж насосно-силового та 

технологічного обладнання на очисних споруд каналізації, однак 

через погодні умови подальші роботи проводити стало неможливо, 

тому виїмка коштів була здійснена частково.  Враховуючи те, що 

існуючі очисні споруди скидають нечищені стічні води в 

транскордонну річку Сірет, що призводить до забруднення 

навколишнього природного середовища, вирішення зазначеної 

проблеми є першочерговою. 

Очікувані 

результати: 

Досягнення санітарно-епідеміологічних показників, що 

відповідають встановленим нормам, припинення скиду 

неочищених вод у р.Сірет, забезпечення 3100 споживачів якісними 

послугами з централізованого водовідведення. 

Ключові заходи 

проєкту: 
• Будівництво каналізаційних очисних споруд; споруд механічної 

очистки, біологічної очистки, доочистки, знезараження, обробки 

осаду; каналізаційної насосної станції. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

3867,63 - - 3867,63 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Глибоцька селищна рада. 

Інше: Розроблено техніко-економічне обґрунтування та проєктно-

кошторисна документація. 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.3. Впровадження сучасних технологій очистки та доочистки 

стічних вод. 

Назва проєкту: 

 

Будівництво очисних споруд на території Заставнівської 

громади 

Цілі проєкту: 

 

Забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація 

негативного впливу господарської діяльності на навколишнє 

природне середовище. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Заставнівська ОТГ  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

8100 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєктом передбачається будівництво нових очисних споруд на 

території існуючих очисних споруд, які належать КП 

«Заставнівське житлово-експлуатаційне управління 

тепловодозабезпечення». Підставою для виконання будівництва 

нових очисних споруд є незадовільний стан існуючих очисних 

споруд і невідповідність ступеню очищення стічних вод вимогам 

Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 

водами та збільшення кількості стічних вод. Для зменшення рівня 

впливу проєктованої діяльності на природне середовище 
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документацією передбачено застосування новітнього 

енергозберігаючого обладнання, реконструкція і розширення 

очисних споруд здійснюється в межах існуючої території очисних 

споруд, застосування технологій з використанням глибокого 

біологічного очищення стічних вод. 

Очікувані 

результати: 

 

Зменшення забруднення вод р. Совиця та р.Прут, збереження 

біорізноманіття риб; надання населенню можливості підключення 

до нових мереж водовідведення, благоустрій і озеленення території 

очисних споруд; впровадження новітнього енергозберігаючого 

обладнання. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Застосування новітнього енергозберігаючого обладнання.  

Застосування технологій глибокого біологічного очищення стічних 

вод.  

Влаштування водонепроникних днищ і стінок ємнісних споруд. 

Використання разом з біологічною очисткою реагентної доочистки 

від сполук фосфору. 

Зневоднення надлишкового активного мулу на фільтр – пресах. 

Моніторинг території зони впливу під час експлуатації очисних 

споруд.  

Благоустрій і озеленення території очисних споруд.  

Знезараження стічних вод. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

13000,00 10000,00 - 23000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Заставнівська міська рада, КП «Заставнівське житлово-

експлуатаційне управління тепловодозабезпечення». 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.3. Впровадження сучасних технологій очистки та доочистки 

стічних вод. 

Назва проєкту: Будівництво очисних споруд на території Кострижівської 

громади  

Цілі проєкту: 

 

Забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація 

негативного впливу життєдіяльності людей на навколишнє 

природне середовище. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Кострижівська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

3000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєктом передбачається будівництво нових очисних споруд на 

території селища Кострижівка. Підставою для будівництва нових 

очисних споруд є ліквідація цукрового заводу, на території якого 

знаходились заводські очисні споруди і до яких була під’єднана 

селищна каналізаційна мережа. 

Очікувані 

результати: 

 

Зменшення забруднення вод р. Дністер; надання населенню 

можливості підключення до нових мереж водовідведення;  

зниження собівартості надання послуг з водопостачання та 

водовідведення за рахунок збільшення кількості абонентів, 
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впровадження новітнього енергозберігаючого обладнання. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Розробка проєкту будівництва очисних споруд; експертиза проєкту; 

проведення тендерних процедур; укладання договору з 

підрядником; будівництво очисних споруд. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- 6000,00 - 6000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Кострижівська селищна рада, Кострижівське управління житлово-

комунального господарства. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.3. Впровадження сучасних технологій очистки та доочистки 

стічних вод. 

Назва проєкту: Розбудова мережі зливової каналізації та водовідведення на 

території Мамаївської громади 

Цілі проєкту: Створення комфортних та безпечних умов проживання. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Мамаївська ОТГ, суміжні населенні пункти, м. Чернівці 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

11123 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено будівництво каналізаційних мереж в смт 

Лужани, с.Мамаївці та с.Новий Киселів з підключенням їх до 

каналізаційного колектору від Державного підприємства спиртової 

та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» смт Лужани до 

головної каналізаційної станції м.Чернівці. 

Очікувані 

результати: 

Підготовка проєктної документації, прокладання траншеїв, 

будівництво насосних станцій з подальшим підключенням до 

центрального колектора. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Побудова трьох прийомно-напорних станцій (с. Новий Киселів,  

смт Лужани та с. Мамаївці) для прийому нечистот асанізаційних 

автомобілів, які обслуговують приватний сектор. Підключення до 

центрального колектора. Прокладання каналізаційної мережі у 

трьох насосних пунтках від комунальних підприємств, навчальних 

закладів та ОСББ.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Мамаївська сільська рада. 

Інше:   

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.3. Впровадження сучасних технологій очистки та 

доочистки стічних вод. 

Назва проєкту: Реконструкція комплексу очисних споруд на території 
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Новоселицької громади  

Цілі проєкту: Забезпечення безаварійної роботи та надійності функціонування 

очисних споруд, поліпшення якості очищення стічних вод, 

зниження витрат енергетичних ресурсів. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Новоселицька ОТГ 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

3000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Очисні споруди мають бути зорієнтовані на роботу зі стоками 

промислових підприємств і потребують реконструкції та 

переоснащення очисних споруд. Ще однією особливістю ситуації 

є потрапляння зливових вод до каналізаційної мережі. На 

вирішення зазначених проблем розроблено проєкт з реконструкції 

очисних споруд із застосуванням сучасних технологій та 

обладнання, що дають змогу радикально скоротити споживання 

електроенергії.  

Очікувані 

результати: 

Ліквідація екологічних ризиків від потрапляння стічних вод до 

водних об’єктів, підземних, ґрунтових вод і ґрунту та покращення 

санітарно-епідеміологічної ситуації. Підвищення надійності та 

аварійної стійкості роботи очисних споруд. 

Ключеві заходи 

проєкту: 

Відновлення каналізаційних очисних споруд; споруд механічної 

очистки, біологічної очистки, доочистки, знезараження, обробки 

осаду; каналізаційної насосної станції. 

Період здійснення: Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

25000,00 - - 25000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та міський бюджети.  

 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Новоселицька міська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.3. Впровадження сучасних технологій очистки та 

доочистки стічних вод. 

Назва проєкту: Реконструкція очисних споруд на території Сокирянської 

громади 

Цілі проєкту: Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг для всіх 

верств населення; покращення санітарно-епідеміологічної ситуації 

та впливу очисних споруд на навколишнє середовище; 

забезпечення економії енергоресурсів. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

м. Сокиряни, с.Коболчин Сокирянського району 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

10800 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєкт спрямовано на розв’язання існуючої проблеми ‒ 

забруднення навколишнього середовища, низька якість надання 

житлово-комунальних послуг у частині водовідведення. 
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Технічний стан очисних споруд є таким, що не може забезпечити 

біологічну та механічну очистку в повному обсязі. Проблема є 

сталою і найближчим часом не зникне без здійснення модернізації 

існуючих очисних споруд і поліпшення якості очищених стічних 

вод. Водопостачання та водовідведення в місті забезпечує КП 

«Сокиряни-благоустрій», одним із головним завдань якого є 

забезпечення населення питною водою в достатній кількості, 

високої якості та безпечної в епідемічному та екологічному 

відношенні.  

Очікувані 

результати: 

Покращення якості стічних вод; забезпечення якісною системою 

водовідведення мешканців міста і села. 

Ключеві заходи 

проєкту: 

Реконструкція очисних споруд з вбудовою блоку біологічної 

очистки господарсько-побутових стоків продуктивністю 72 м3 на 

добу, із установкою більш сучасного технологічного обладнання 

для повної біологічної очистки господарсько-побутових стоків за 

методом подовженої аерації з глибоким процесом деструкції 

забруднень та стабілізації надлишкового мулу.  

Період здійснення: Січень – грудень 2023 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- -  12000,00  12000,00  

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство, 

бізнес, міжнародна технічна допомога. 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Сокирянська міська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.3. Впровадження сучасних технологій очистки та 

доочистки стічних вод. 

Назва проєкту: Будівництво каналізаційних очисних споруд на території 

Сторожинецької громади  

Цілі проєкту: Покращення санітарно-епідеміологічної ситуації та впливу 

очисних споруд на навколишнє середовище.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Сторожинецька ОТГ 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

14300 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Очисні споруди міста Сторожинець передбачалися при 

будівництві Заводу фільтрів та фільтруючих елементів по проєкту 

«Укрводоканалпроєкту» в 1987 році. Недобудовані будівельні 

конструкції на даний час повністю зруйновані і підлягають 

демонтажу. Скидний колектор очищеної води в річку Серет 

частково зберігся і проєктом предбачена його добудова. У зв'язку 

з цим стічні води з каналізаційної системи, до якої в даний час 

підключено більше 2500 домогосподарств взагалі неочищені 

потрапляють безпосередньо у прикордонну річку Серет, яка у 

верхній частині тече територією України (Вижницький, 

Сторожинецький та Глибоцький райони Чернівецької області ‒ 

110 км), далі ‒ територією Румунії (через міста Серет, Пашкань, 

Роман, Бакеу, Аджуд ‒ 596 км). У м.Серет (Румунія) 
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розташований водозабір питної води, тому забруднення стічних 

вод ставить серйозну екологічну проблему та загрозу життю не 

лише жителів міста Сторожинець, а й жителів, прилеглих до 

басейну річки Серет територій, що може призвести в майбутньому 

до екологічно-техногенної  аварії не лише місцевого значення, а й 

у сусідній Румунії. Проєктом передбачено будівництво 

виробничо-побутового блоку, блоку механічного очищення, 

встановлення усереднювачів, будівництво блоку біологічної 

очистки, а саме встановлення 12 модульних установок "СПБО-

120" продуктивністю 120 м3/добу, піскового майданчика, 

майданчика для складування зневодненого мулу, майданчика з 

навісом для палива, резервних мулових майданчиків (організація 

доочищення стічних вод, зневоднення стабілізованого 

надлишкового мулу). 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення безперебійної і надійної роботи всіх споруд при 

високих техніко-економічних і якісних показниках з урахуванням 

вимог охорони водойм від забруднення стічними водами і 

раціонального використання водних ресурсів. 

Ключеві заходи 

проєкту: 

Проведення підготовчих робіт. 

Демонтаж недобудованих будівельних конструкцій, які повністю 

зруйновані. 

Добудова частково збереженого скидного колектору очищеної 

води в річку Серет.  

Будівництво виробничо-побутового блоку. 

Будівництво  блоку механічного очищення. 

Встановлення усереднювачів. 

Будівництво блоку біологічної очистки, а саме встановлення 12 

модульних установок «СПБО-120»  продуктивністю 120 м3/добу, 

піскового майданчика, майданчика для складування зневодненого 

мулу, майданчика з навісом для палива, резервних мулових 

майданчиків (організація доочищення стічних вод, зневоднення 

стабілізованого надлишкового мулу). 

Введення каналізаційних очисних споруд в експлуатацію. 

Період здійснення: Січень – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- 121577,67 - 121577,67 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти). 

Ключеві потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Сторожинецька міська рада. 

Інше: Розроблено та затверджено робочий проєкт «Будівництво 

каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2000 м3 на добу в 

м.Сторожинець Чернівецької  області (коригування)». 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.4. Запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій, безпека 

населення та територій. 

Назва проєкту: Добровільна пожежна дружина: сучасний формат пожежної 

охорони 

Цілі проєкту: Забезпечення пожежної охорони громад. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

Вашківецька ОТГ та с. Коритне, с. Слобода-Банилів, с. Банилів 

Вижницького району  
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вплив: 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

19909 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

На сьогоднішній день найближче управління державної пожежної 

служби по відношенню до Вашківецької ОТГ знаходиться в 

м.Вижниці (відстань від управління до населених пунктів 

щонайменше 18 км). Враховуючи те, що найближче відділення 

державної пожежної служби знаходиться в районному центрі, 

формування ДПД є найбільш раціональним та мобільним 

забезпеченням пожежної охорони громад. Проєктом передбачено 

створення добровільної пожежної дружини в с. Замостя на підставі 

угоди про співробітництво Вашківецької ОТГ та с. Коритне, 

с.Слобода-Банилів, с. Банилів Вижницького району. Вона буде 

створена на базі комунального підприємства «Комунальник».  

Очікувані 

результати: 

 

Підвищення рівня пожежної безпеки с. Замостя Вашківецької ОТГ, 

розширення кількості добровільних пожежних та аплікація досвіду 

Вашківецької ОТГ на інші села. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Забезпечення правового та адміністративного супроводу створення 

ДПД у кількості 13 осіб (10 пожежних, водій, диспетчер, механік) 

на базі комунального підприємства «Комунальник» (відповідне 

рішення Вашківецької міської ради), визначення керівного складу 

ДПД. 

Придбання пожежної автоцистерни АЦ-8-60 (6317)-281 на 

тендерній основі.  

Придбання спецодягу та додаткового спец устаткування. 

Проведення інформаційної кампанії з метою залучення працівників 

комунальної сфери до ДПД (громадські слухання, соціальні мережі, 

публікація оголошення у газеті «Вижницькі обрії»).  

Формування апарату ДПД на позаштатних засадах (добровільні 

пожежні, диспетчери, водій, механік). 

Проведення демонстраційного тренування. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2000,00 - - 2000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вашківецька міська рада. 

 

Інше: -  

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.4. Запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій, безпека 

населення та територій. 

Назва проєкту: Розробка територіальної системи раннього оповіщення про 

повені в Сторожинецькому районі 

Цілі проєкту: Зменшення природного, економічного та соціального впливу 

надзвичайних ситуацій та катастроф шляхом своєчасного 

інформування та попередження населення та органи 

самоврядування. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 147 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

97139 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Одним із основних завдань Цивільного захисту України, як 

державної системи органів управління, сил і засобів, які створені 

для організації і забезпечення захисту населення від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та 

воєнного характеру, є оповіщення населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи та 

постійне інформування його про наявну обстановку. 

Сторожинецький район Чернівецької області знаходиться в зоні 

високого ступеня паводкової небезпеки, гідрометеорологічна 

ситуація в цьому регіоні може різко змінюватися в короткий 

проміжок часу. Управлінням ДСНС України у Чернівецькій області 

заплановано реалізацію проєкту «Розробка територіальної системи 

раннього оповіщення про повені в Сторожинецькому районі». В 

рамках проєкту має бути впроваджена інтегрована система 

раннього оповіщення, яка може інформувати відповідні органи 

влади та, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надсилати 

сигнали населенню в районах, що схильні до повеней, на річці 

Сірет. Сигнал тривоги від центральної (резервної) панелі керування 

буде надсилатись вибірково або циркулярно, де встановлена 

система сповіщення. Програмний комплекс дозволятиме надавати 

голосові повідомлення (раніше записані або в режимі онлайн або 

просто включити сирени).  

Очікувані 

результати: 

 

Впровадження та ефективне функціонування інтегрованої системи 

раннього оповіщення у Сторожинецькому районі Чернівецької 

області. 

Зменшення природного, економічного та соціального впливу 

надзвичайних ситуацій та катастроф шляхом своєчасного 

інформування. 

Підвищення спроможності органів влади та операторів 

використовувати систему раннього попередження та передавати 

повідомлення іншим відповідним зацікавленим сторонам. 

Підвищення обізнаності про проєкт, систему раннього 

попередження та дії, які потрібно вжити у випадках надзвичайних 

ситуацій. 

Підвищення спроможності волонтерів надавати допомогу громадам 

у надзвичайних ситуаціях. 

Підвищення рівня професіоналізму та фахових можливостей 

рятувальників. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Техніко-економічне обґрунтування потреб та вимог щодо 

впровадження системи раннього попередження в Сторожинецькому 

районі Чернівецької області/ Розробити систему раннього 

попередження щодо подолання надзвичайних ситуацій та небезпек 

у повені у громадах, схильних до повені регіону річки Сірет. 

Адаптувати систему до використання в інших     надзвичайних 

ситуаціях та небезпеках стихійного, природного середовища та в 

інших регіонах. Навчальний тренінг для волонтерів. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

200000,00 - - 200000,00 

Джерела Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 
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фінансування: тошо.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Управління ДСНС України у Чернівецькій області. 

Інше: Завдяки новітній системі раннього оповіщення можна попередити 

руйнівні наслідки різних стихійних явищ, швидко передати 

інформацію та скоординувати дії відповідних служб.  

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.4. Запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій, безпека 

населення та територій. 

Назва проєкту: Розвиток мережі Центрів безпеки громадян у населених 

пунктах області 

Цілі проєкту: Забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення, 

захисту суб’єктів господарювання і територій громад шляхом 

комплексного надання послуг екстреного реагування (поліції, 

пожежно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги тощо). 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

45346 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Мешканці сільських територій не забезпечені належним рівнем 

швидкого та комплексного надання послуг екстреного реагування 

(поліції, пожежно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги 

тощо). У разі виникнення надзвичайної ситуації час очікування 

допомоги різних служб складає близько години. Поряд з цим 

безпека громадян – найголовніше завдання для функціонування 

громад на території області. З метою наближення таких послуг до 

населення громад області, екстреного та комплексного реагування 

на повідомлення про злочини та інші надзвичайні події, якісного 

забезпечення публічної безпеки та порядку на територіях громади 

існує нагальна потреба у створенні Центрів безпеки громадян.  

Центр безпеки передбачає комплексний підхід і поєднує пожежно-

рятувальний підрозділ, кабінет поліцейського, фельдшерсько-

акушерський (медичний) пункт та єдиний диспетчерський цент 

(call-центр). Розробка та реалізація проєкту допоможе вчасно 

забезпечити захист життя та здоров’я населення, зменшити збитки 

від пожеж. 

Очікувані 

результати: 

Реалізація можливостей і спроможності повноцінно убезпечити 

життя мешканців. Компактне розташування оперативних служб 

екстреного реагування (поліції, пожежно-рятувальних служб, 

швидкої медичної допомоги тощо) дозволить швидко та ефективно 

вирішувати питання щодо захисту населення облісті і території 

громад від небезпек та значно скоротити фінансові витрати на їх 

утримання, а також сприятиме налагодженню тісної взаємодії між 

оперативними службами і жителями громад, зменшенню збитків 

економіки та населення у разі виникнення надзвичайних і 

криміногенних ситуацій. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Облаштування блоку пожежного депо; блоку з приміщеннями 

поліцейського підрозділу; блоку  з приміщеннями для служби 

медичної допомоги; блоку гаражів з побутовими приміщеннями 

для персоналу.  



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 149 

Придбання спеціалізованих автомобілів, спецобладнання, 

інструментів, спецодягу, відеокамер та інформаційно-технічних 

засобів. 

Забезпечення місцевої  добровільної пожежно-рятувальної 

охорони, екстреної медичної допомоги та поліцейської станції, 

технічним спорядженням.  

Розбудова інфраструктури із забезпеченням функціонування 

Центрів. 

Створення, використання, утримання та реконструкція фонду 

захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

Придбання та монтаж відповідних систем відеоспостереження (70 

стаціонарних та роботизованих ІР-камер, програмно-апаратний 

комплекс); проведення пусконалагоджувальних робіт; введення в 

експлуатацію; укладання договору із спеціалізованою організацією 

на подальше обслуговування встановлених систем відео-

спостереження. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

13600,00 39100,00 13900,00 66600,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та міський бюджети, міжнародні донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.4. Запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій, безпека 

населення та територій. 

Назва проєкту: Здійснення заходів державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря на території області 

Цілі проєкту: Облаштування стаціонарних постів спостереження за 

забрудненням атмосферного повітря на території області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Зниження якості атмосферного повітря, надмірна кількість 

забруднюючих речовин у ньому небезпечні для здоров'я  

мешканців регіону. Темпи росту загальної захворюваності за 

останнє десятиріччя зросли на 35-40% переважно за рахунок 

злоякісних пухлин, серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, 

цукрового діабету, алергій. Це результат антропогенного 

забруднення природного середовища. Основним джерелом 

забруднення атмосферного повітря в Чернівецькій області на 

даний час є викиди від пересувних джерел (відпрацьовані гази 

автотранспорту). 

Очікувані 

результати: 

Розробка системи заходів за результатами спостережень щодо 

покращення екологічного стану атмосферного повітря в області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Облаштування 3-х автоматичних станцій спостереження за станом 

забруднення атмосферного повітря на території області. 
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Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

20100,00 20100,00 20100,00 60300,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний бюджети, міжнародні донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецька обласна державна адміністрація. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.5. Протипаводковий захист територій. 

Назва проєкту: Протипаводковий інженерний захист м. Чернівці 

Цілі проєкту: Захист м.Чернівці від підтоплення. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

м. Чернівці 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

4796 садиб та 500 га сільськогосподарських угідь 

Стислий опис 

проєкту: 

Ділянка проєктування включає в себе частину площі басейнів 

струмків Задубрівка, Щубранець, Мошків і Стонигора 

лівобережних приток р. Прут і знаходиться на території 

Садгірського району м. Чернівців і прилеглих Заставнівського і 

Новоселицького районів Чернівецької області. В середній своїй 

частині струмки перетинають великий житловий масив, а в нижній 

- промислову зону міста. Забудова м. Чернівці розташована 

безпосередньо біля водотоків і під час паводків значна її частина 

затоплюється. В 1978р. в цілях захисту Садгірського району від 

затоплення було запроєктовано водосховище невеликої ємності на 

р. Мошків і розпочалось будівництво водосховища на 

стр.Задубрівка. Але для повного вирішення протипаводкового 

захисту Садгірського району м. Чернівців цього не достатньо. У 

2009 р. проєктним інститутом «Львівдіпроводгосп» розроблено 

технічну документацію «Будівництво протипаводкового 

водосховища №2 захисного комплексу м. Чернівці на водотоці 

Задубрівка» на основі техніко-економічного розрахунку 

«Протипаводковий захист м. Чернівці». Розробленим техніко-

економічним розрахунком «Протипаводковий інженерний захист 

м. Чернівці», передбачено:  

1. Регулювання паводкового стоку водосховищами на р. 

Щубранець (4 шт.), р. Задубрівка (4шт.) та р. Стонигора (1 шт.), 

загальним об'ємом акумуляції 7,0 млн.мЗ. Водосховища 

утворюються за допомогою гребель з місцевого суглинистого 

грунту, який розробляється в чаші водосховища на віддалі до 2 км. 

Нові водосховища після паводку повністю спорожнюються. 

Скидання води з водосховища забезпечується шахтним 

водоскидом. Також передбачається ремонт існуючих водосховищ 

(3 шт.) на стр.Мошків, загальним об’ємом акумуляції 2,9 млн.мЗ. 

При загрозі високого паводку приймається рішення про повну 

акумуляцію стоку.  

2. Регулювання струмків загальною довжиною 25,5 км. 

Передбачається розчистка русел струмків від намулу і сміття, 
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корчування дерев на території забудови з кріпленням дна і укосів. 

На окремих ділянках виконується спрямлення русел струмків. Для 

відведення води з території, яка захищається, передбачено 

улаштування нового русла стр.Потіт. При проходженні 

розрахункового паводку 1% забезпеченості в р.Прут зворотнім 

током буде затоплюватись територія за лівобережною дамбою №2, 

тому вздовж нового русла стр.Потіт передбачено улаштування 

дамби.  

3. Улаштування захисних дамб на р. Прут загальною довжиною 

14,8 км та лівобережної дамби стр.Потіт довжиною 4,95 км. Тип 

дамб - ґрунтові насипні з місцевого грунту.  

Між залізничним і автодорожнім мостами для захисту території від 

затоплення необхідно виконати знесення промислової забудови і 

побудувати підпірну стінку з монолітного залізобетону висотою до 

5,5 м.  

4. Стабілізація дна р.Прут. Для захисту дна від розмиву 

передбачається фіксація дна р.Прут за допомогою загат. Загати 

виконуються з накиду великогабаритного каменю з вирівнюванням 

поверхні розклинцюванням каменем менших розмірів. 

Очікувані 

результати: 

Зменшення збитків від затоплення; підвищення грошової оцінки 

землі на території, що буде захищена від затоплення; створення 

умов розвитку виробництва, додаткового освоєння нових земель;  

поліпшення загального екологічного стану в басейні. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Регулювання паводкового стоку водосховищами на р. Шубранець 

(4 шт.), р. Задубрівка (4 шт.), р. Станигора (1), загальним об’ємом 

акумуляції 7,0 млн.мЗ; регулювання струмків загальною довжиною 

25,5 км; влаштування захисних дамб на р.Прут, загальною 

довжиною 14,8 км та лівобережної дамби струмка Потіт, 

загальною довжиною 4,95 км; стабілізація дна р. Прут. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

405000,00 405000,00 405000,00 1215000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька міська 

рада, Басейнове управління водних ресусів річок Прут та Сірет. 

Інше: - 

 

Номер і завдання: 3.2.5. Протипаводковий захист територій. 

Назва проєкту: Реконструкція берегоукріплень р. Виженка в м.Вижниця та 

с.Виженка. 

Цілі проєкту: Захист населених пунктів громади та сільськогосподарських угідь 

від шкідливої дії паводкових вод. Покращення гідрологічного 

режиму та екологічного стану поверхневих вод. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

м.Вижниця та с.Виженка Вижницького району 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

10000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Вижницька ОТГ належить до одної з найбільш паводконебезпечних 

зон в країні та знаходиться в зоні підвищеного ризику щодо 
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виникнення водних стихій та проявів їх шкідливої дії, що 

спричиняє різні за масштабами, у тому числі й катастрофічні 

затоплення, підтоплення і перезволоження територій, ураження 

інженерних інфраструктур та комунікацій з руйнівними 

наслідками. Через значну повторюваність паводків ускладнюється 

їх прогнозування та запобігання шкідливій дії вод. Населення, що 

проживає в прибережних зонах, зазнає значних матеріальних та 

моральних втрат від паводків і перебуває в постійному напруженні. 

Значної шкоди зазнають об’єкти інфраструктури. Тому для 

запобігання і мінімізації збитків від шкідливої дії вод необхідно 

вчасно розробляти та здійснювати відповідні заходи, забезпечити 

надійність комплексу захисних споруд. 

Очікувані 

результати: 
• Захист від паводків; мінімізація розмірів збитків, спричинюваних 

шкідливою дією паводкових вод; відновлення і забезпечення 

підтримки сприятливого гідрологічного режиму та екологічного 

стану річки Виженка. 

Ключові заходи 

проєкту: 
• Реконструкція берегоукріплень р.Виженка.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

3007,30 3007,40 2007,40 8022,10 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.5. Протипаводковий захист територій. 

Назва проєкту: Проведення благоустрою джерел (річок) на території громад 

області 

Цілі проєкту: Забезпечення розчистки русел річок. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

 

Основною причиною негативних змін у екологічному стані малих 

річок є: зміна гідрологічного режиму внаслідок надмірної 

зарегульованості та замулення русел; порушення біологічної 

рівноваги та умов функціонування річкових екосистем внаслідок 

надмірного забруднення та несприятливого гідрологічного режиму. 

Малі річки мають найнижчу, порівняно з більшими водотоками, 

здатність до самоочищення та буферну ємність екосистем. Малі 

річки вкрай важливі для підтримання належного рівня кількісного 

розвитку іхтіофауни та її видового різноманіття. Проєкт передбачає 

розчищення малих річок від сміття, кущів, намулу. 

Очікувані 

результати: 

 

Відновлення рекреаційної значимості річок та туристичної 

привабливості. Приведення у належний санітарно-екологічний стан 

та проведення благоустрою джерел. Поліпшення гідрологічного 

режиму малих річок та раціональне використання водних ресурсів 
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Ключові заходи 

проєкту: 

 

Розчищення русел малих річок та оптимізація зарегульованості 

водотоків. 

Приведення в належний санітарно-екологічний стан та проведення 

благоустрою джерел. 

Розчищення русел водотоків від захаращення сміттям, поваленими 

деревами (гілками), винищення надлишкової рослинності тощо. 

Розчищення надмірно замуленого русла річок з вийманням грунту 

(намулу). 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради.  

Інше: -  

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.5. Протипаводковий захист територій. 

Назва проєкту: Спорудження правобережної дамби на р. Черемош зі сторони 

ділянки житлової та громадської забудови міста Вашківці 

Цілі проєкту: Захист м. Вашківці від затоплення паводковими водами річки 

Черемош від можливих екстремальних явищ природи 

катастрофічного характеру. Створення безпечних умов для 

проживання населення, захист народногосподарських об’єктів та 

населення міста, мінімізація збитків від можливих стихійних лих. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вашківецька ОТГ  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5415 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєктом передбачено забезпечення реального механізму 

фінансування заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків 

шкідливої дії вод за рахунок інвестиційних коштів; удосконалення 

та розроблення іншої будівельно-нормативної бази; державних 

будівельних норм, інструкцій, методичних посібників, механізмів 

впровадження організаційно-економічних підходів та прогресивних 

технологій захисту від підтоплення; моніторингу підземної 

гідросфери на основі аналізу геологічного і гідрологічного 

середовища міста; захисту важливих об'єктів, споруд від 

підтоплення. 

Очікувані 

результати: 

 

Створення безпечних умов проживання населення. 

Відновлення сприятливого гідрологічного стану річок та водойм. 

Поліпшення умов формування паводків і повеней та пропуску їх на 

річках. 

Мінімізація можливих збитків від шкідливої дії вод. 

Ліквідація підтоплення на забудованих територіях і в першу чергу 

на тих, що належать до зон надзвичайних ситуацій та підвищеної 

небезпеки. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Спорудження захисної дамби на р.Черемош; благоустрій та 

озеленення території дамби; влаштування на гребні дамби зони для 
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 короткострокового відпочинку мешканців.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

14000,00 14000,00 14000,00 42000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вашківецька міська рада. 

Інше: -  

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.5. Протипаводковий захист територій. 

Назва проєкту: Берегоукріплення р.Сірет у с.Йорданешти Глибоцького району 

Цілі проєкту: Відновлення та закріплення розмитого берегу довжиною 340 м для 

захисту від шкідливої дії паводкових вод  місцевого населення та 

сільськогосподарських угідь. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

с. Йорданешти Глибоцького району  

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

2300 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

У результаті проходження паводкових вод 2008 та 2010 років на 

ділянці річки Сірет вище тросової кладки в с.Йорданешти 

утворилося острівне утворення з наносів, яке перенаправляло 

водний потік на протилежний берег, що призводило до 

інтенсивного руйнування берегів. З метою недопущення руйнації 

берегів необхідно було терміново провести берегоукріплювальні 

роботи. З метою захисту присадибних ділянок і жилих будинків 

громадян с.Йорданешти в 2010 році на замовлення Дністровсько-

Прутського БУВР ДП «Укрводсервіс» (м.Київ) та перевірений 

філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій області 

(позитивний експертний звіт №26-00480.11.12/2 від 11 липня 2012 

р.) було виготовлено робочий проєкт. В 2011 році за рахунок 

бюджетних фінансувань частину будівельних робіт було виконано.  

Очікувані 

результати: 

Створення протипаводкового захисту території села Йорданешти. 

Ліквідація негативних наслідків паводку, що пройшов у 2008, 2010 

рр. Запобігання економічним збиткам від втрат майна населення та 

втрачених врожаїв. Покращення екологічної ситуації місцевості. 

Ключові заходи 

проєкту: 

На порушеній ділянці лівого берега р. Сірет передбачено кріплення  

берега (ділянка №2) довжиною 340 м габіонними ящиками (170 шт. 

− 4,0*2,0*0,5), установлення габіонів 680 м3, плетневі клітини 

розміром 1*1 м – 3745 п.м.; кам’яний накид в плетневі клітини 

товщиною 0,2 м – 340 м3; шпори – 8 штук. Для відводу води: 

улаштування прокопу, довжиною 289 м, улаштування загати – 130 

м. 

Період здійснення: Квітень 2021 року – листопад 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1300,00 1300,00 1300,00 3900,00 

Джерела Державний та місцевий бюджети. 
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фінансування: 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

БУВР Пруту та Сірету.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.5. Протипаводковий захист територій. 

Назва проєкту: Берегоукріплення р. Сіретель у с.Їжівці Сторожинецького 

району  

Цілі проєкту: Відновлення захисної дамби та закріплення правого берега річки на 

аварійній ділянці, щоб не допустити руйнування берегів ріки та 

розміщених на них присадибних ділянок і жилих будинків 

громадян с.Їжівці. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

с. Їжівці Сторожинецького району 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

2300 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

У результаті проходження паводкових вод 2008 та 2010 років на 

ділянці річки Сіретель на правому та лівому берегах ріки 

зруйновані ділянки берега довжиною відповідно 195 м та 240 м. З 

метою недопущення руйнації берегів необхідно було терміново 

провести берегоукріплювальні роботи. З метою захисту 

присадибних ділянок і жилих будинків громадян с.Їжівці в 2009 

році на замовлення Дністровсько-Прутського БУВР ДП 

«Укрпівдендіпроводгосп» (м.Одеса) та перевірений філією ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій області (експертний звіт 

№ 26-00183-10/1 від 26 квітня 2010 р.) було виготовлено робочий 

проєкт «Берегоукріплення р.Сіретель в с.Їжівці Сторожинецького 

району Чернівецької області».  

Очікувані 

результати: 

Створення протипаводкового захисту території села Їжівці. 

Ліквідація негативних наслідків паводку, що пройшов у 2008, 2010 

рр. Запобігання економічним збиткам від втрат майна населення та 

втрачених врожаїв. Покращення екологічної ситуації місцевості. 

Ключові заходи 

проєкту: 

На порушеній ділянці лівого берега р. Сіретель передбачено 

регулювання русла річки (410 п.м.), виїмку грунту (7790 м3), насип 

грунту (7520 м3), кам’яний накид (1050 м3), хворостяний настил 

(830 м3), габіонну кладку (900 м3). 

Період здійснення: Квітень 2021 року – листопад 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис.грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

3500,00 1830,00 1830,00 7160,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

БУВР Пруту та Сірету.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.5. Протипаводковий захист територій 
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Назва проєкту: Капітальний ремонт дамб №2 на р.Прут у смт Неполоківці 

Кіцманського району та №23 (околиця Рівня) Вижницького 

району 

Цілі проєкту: Відновлення захисних дамб з метою недопущення повного 

руйнування дамб та затоплення сільськогосподарських угідь і 

жилих будинків, підмиву сміттєзвалища,  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

смт Неполоківці Кіцманського району та околиця Рівня 

Вижницького району  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

2500 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Паводками минулих років (2008 та 2010 років), а також травневим 

паводком 2019 року на лівому березі р.Прут біля смт Неполоківці 

пошкоджено дамбу №2, яка захищала присадибні ділянки та 

житлові будинки жителів смт Неполоківці. Довжина пошкодженої 

дамби складає 130 м. Також на ділянці річки Черемош на правому 

березі ріки пошкоджено дамбу №23, яка захищала присадибні 

ділянки та житлові будинки жителів околиці Рівня. Довжина 

пошкодженої  дамби  складає 320 м. На дані об’єкти коштів з 

державного бюджету виділено не було, хоча БУВР Пруту та Сірету 

неодноразово зверталися з даного приводу до Державного агентства 

водних ресурсів України. Соціальне напруження серед мешканців 

особливо зростає з наближенням осінньо-зимового періоду.   

Очікувані 

результати: 

Ліквідація негативних наслідків паводку, що пройшов у 2008, 2010 

та 2019 роках; запобігання економічним збиткам від втрат майна 

населення  та  втрачених врожаїв; покращення екологічної ситуації 

місцевості. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Дамба №2: регулювання русла ‒ 350 м; відновлення тіла дамби ‒ 

130 м; насип ґрунту – 4500 м3; кам’яний накид – 700 м3; габіонна 

кладка – 750 м3.  

Дамба №23: влаштування прокопу; переміщення ґрунту в тіло 

дамби; засипка вимоїн; закріплення перемички; перевезення каменя.  

Період здійснення:  Квітень 2021 року – листопад 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1165,30 1000,00 1000,00 3165,30 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

БУВР Пруту та Сірету  

Інше: Дуже сильні дощі, які випадали протягом травня 2019 року на 

території Чернівецької області, сформували дощовий паводок на 

річках басейнів Прута та Сірету. В результаті підняття рівнів води 

було пошкоджено 21 гідротехнічну споруду, в тому числі дамби №2 

на р.Прут в смт Неполоківці Кіцманського району та №23 на 

р.Черемош в м.Вижниця (околиця Рівня), про що складено 

відповідні акти обстеження та дефектні акти.  

 

Номер і назва 

завдання: 

3.2.5.  Протипаводковий захист території. 

Назва проєкту: Будівництво та ремонт берегоукріплення на території 

Селятинської громади 
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Цілі проєкту: 

 

Захист від шкідливої дії води, а саме підтоплення та затоплення 

паводковими та талими водами господарств, будинків приватного 

сектору. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Селятинська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Довготривале затоплення і підтоплення земель призводять до 

трансформації земель, заболочення територій, загрожують 

населеним пунктам та сільськогосподарським угіддям. Результати 

проявів цих процесів разом з наслідками господарської діяльності 

визначають екологічне неблагополуччя і потребують вчасної 

розробки заходів по запобіганню і нейтралізації їх шкідливих 

впливів. Проєктом передбачено проведення берегоукріплювальних 

робіт вздовж річок на території громади, благоустрій берегової 

лінії. 

Очікувані 

результати: 

✓ Забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього 

природного середовища громади. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Будівництво та ремонт берегоукріплення з метою припинення 

берегової ерозії та запобігання підтоплень території паводковими 

водами.  

Період здійснення:  Лютий 2021 року – листопад 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

6000,00 6000,00 6000,00 18000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Селятинська сільська рада. 

Інше:  - 

 

Програма 4. Розвиток людського капіталу як основа соціально-

економічного зростання 

Якісний розвиток людського капіталу забезпечує кращий економічний та 

соціальний результати. Система цілей і завдань у цій сфері охоплює діяльність 

у різних сферах соціально-економічного життя мешканців області, серед яких: 

підвищення якості освіти та розвиток науки, охорони здоров’я, соціальних 

послуг, популяризація здорового способу життя тощо. 

 

Стан та проблеми 

В області послуги з дошкільної освіти надають 383 закладів дошкільної 

освіти, в них виховується 32784 дитини. На черзі для влаштування дітей до 

закладів дошкільної освіти перебуває 2070 дітей. 

Мережа закладів загальної середньої освіти становить 401 заклад загальної 

середньої освіти всіх типів та форм власності із загальною чисельністю              

105483 учня. У 2016 – 2019 рр. створено 15 опорних шкіл (3,7% від загальної 

чисельності ЗЗСО у 2019/2020 н.р.) та 23 філії, в них навчаються 6917 учнів 
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(6,6% від загальної чисельності учнів), підвозиться 1417 школярів з філій та 

інших ЗЗСО.   

В області функціонує 30 закладів вищої освіти (9 інститутів та 

університетів) та 21 заклад фахової передвищої освіти (технікумів та коледжів). 

На базі Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича створено Центр 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

У Буковинському державному медичному університеті упродовж 

останніх років науковцями отримано 238 патентів на корисну модель та                    

3 патента на винахід, що говорить про великі наукові здобутки БДМУ у сфері 

інноваційного розвитку.  

У Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету науковцями виконано 

12 науково-дослідних тем щодо актуальних економічних та соціальних проблем 

регіону та національної економіки, у т.ч. одна на замовлення Міністерства 

освіти і науки України.  

Основними проблемами у сфері освіти на сьогодні є незавершеність 

процесів децентралізації в області (наявність територій районів, що не входять 

у жодну ОТГ, та створення малопотужних ОТГ, що унеможливлює  надання 

якісних послуг в межах ОТГ), перенавантаження груп дошкільних закладів, 

недостатня співпраця закладів вищої освіти з роботодавцями, замовниками та 

бізнес-партнерами, недосконала інформаційна політика щодо популяризації 

ключових сфер та пріоритетних напрямків наукових досліджень, тощо. 

У Чернівецькій області функціонують 454 заклади охорони здоров’я: із 

них лікарняних закладів – 32, самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів 

– 191, центрів первинної медико-санітарної допомоги – 18, 199 фельдшерсько–

акушерських пунктів, інших – 11 (будинок дитини, центр служби крові, центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бюро судмедекспертизи, 

патологоанатомічне бюро, центр здоров’я, МСЕК, інформаційно-аналітичний 

центр медичної статистики, 3 санаторії) та 3 стоматологічні поліклініки. 

Чернівецька область задіяна в пілотному впроваджені системи 

діагностично-споріднених груп на вторинному та третинному рівнях надання 

медичної допомоги.   

З метою реформування галузі охорона здоров’я реалізовано ряд заходів, 

зокрема: 

-  впроваджено E-Health для функціонування електронної системи охорони 

здоров’я, а також медичної інформаційної системи (МІС);   

- проведено організаційні заходи із забезпечення автономізації 

(реорганізовані в комунальні некомерційні підприємства) закладів первинної 

ланки; 

- запроваджено послуги для функціонування електронного рецепту, 

електронного направлення, лікарняного листа, а також консультація з вузькими 

спеціалістами для послуг з телемедичним консультацій; 

- здійснюється моніторинг виконання в області урядової програми 

«Доступні ліки»; 
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- надано методологічну допомогу при формуванні госпітальних рад у 

створених госпітальних округах області із подальшою розробкою мережі 

закладів охорони здоров’я; 

- здійснюється впровадження міжнародної класифікації та міжнародних 

стандартів якості лікування.  

Діяльність органів влади у сфері соціального захисту та соціального 

обслуговування населення спрямовується на виконання пріоритетних завдань, 

визначених державною соціальною політикою. 

Більше 59 тис. осіб в нашій області отримують державні соціальні 

допомоги на загальну суму  приблизно у 1,6 млрд. грн. на рік. 

З місцевих бюджетів сім’ям загиблих у ході проведення АТО/ООС 

виплачується по 100 тис. грн. Учасники, поранені та особи, які набули 

інвалідність, під час проведення АТО/ООС також отримують допомогу за 

рахунок комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та 

членів їх сімей, на суму близько 4 млн. грн. щорічно. 

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України Чернівецькій 

області виділяються кошти для забезпечення житлом членів сімей загиблих 

учасників та осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп АТО/ООС, які 

впродовж року необхідно освоїти в повному обсязі.   

Вживаються заходи щодо забезпечення надання належного рівня 

соціального захисту і підтримки громадян, які приїхали з Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя і з районів проведення АТО/ООС на 

тимчасове перебування в області. Ведеться облік та внесення до Єдиної 

інформаційної бази даних внутрішньопереміщених осіб, які перебувають на 

території області. Вони отримують щомісячну адресну допомогу на суму 

близько 1 млн. грн.  

Для найменш захищених верств населення проводиться робота щодо 

призначення субсидій у зв’язку із постійними змінами в діючому законодавстві. 

Більше 70 тис. буковинських сімей отримують даний вид соціальної допомоги 

на суму що перевищує на рік 1,2 млрд. грн. 

Основними проблемними питаннями розвитку сфери охорони здоров’я та 

надання соціальних послуг є подальше оснащення станцій обласного Центру 

екстреної медичної допомоги та пунктів швидкої медичної допомоги в районах 

області спеціальним автотранспортом, оснащення закладів охорони здоров’я 

необхідним  сучасним дороговартісним обладнанням (МРТ, КТ, ангіограф 

тощо), впровадження діяльності госпітальних округів на базі завершеної 

адміністративно-територіальної реформи, тощо. 

Культурна сфера Чернівецької області представлена цілісною мережею 

закладів та установ, серед  яких 387 клубних заклади, 396 бібліотек, 147 музеїв 

(10 – комунальних та 137 – громадських музеїв), 49 шкіл естетичного 

виховання, 2 обласних театри, обласна філармонія та зала органної і камерної 

музики, обласний коледж мистецтв ім.С.Воробкевича, обласний учбово-

методичний центр культури Буковини, обласне комунальне підприємство 

«Кіновідеопрокат»,  40 кіноустановок, обласний  центр з питань культурної 

спадщини. 
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Мережа бібліотек нараховує 396 книгозбірень, а саме: 2 обласні, 

11 централізованих бібліотечних систем,  у малочисельних  населених пунктах 

функціонує 26  нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування.   

В області діють 2 театри (Чернівецький академічний обласний 

український музично-драматичний театр ім. О.Кобилянської, Чернівецький 

академічний обласний театр ляльок) та філармонія (Чернівецька обласна 

філармонія ім.Д.Гнатюка). 

На державному обліку та під охороною перебуває 1761 пам’ятка історії та 

культури: 470 – археології (у тому числі 14  – національного значення), 477 – 

історії (у тому числі 4  – національного значення), 58 – монументального 

мистецтва, 756 – архітектури, містобудування (у тому числі 62 – національного 

значення).  

Крім цього, на території області знаходиться об’єкт Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО архітектурний ансамбль ‒ Резиденція митрополитів Буковини і 

Далмації 1864–1882 рр., (нині Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича), який  28 червня 2011 року Комітетом Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО включений  до найпрестижнішого Списку світового надбання.  

В області функціонує Державний історико-архітектурний заповідник 

«Хотинська фортеця» м. Хотин. 

Однією з особливостей релігійного спектру області є наявність 

старообрядницького анклаву – села Біла Криниця Глибоцького району, що 

розташовано неподалік від кордону з Румунією.  

Реалізація державної  молодіжної політики в області  направлена на 

створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, 

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, виявлення й 

підтримка талановитої молоді, утвердження патріотизму, духовності та 

моральності, формування та пропаганда здорового способу життя. 

В області функціонують 2216 спортивних споруд, у тому числі: 31 стадіон, 

майданчики з тренажерним обладнанням – 18, майданчики з нестандартним 

спортивним обладнанням – 365, тенісні корти – 21, футбольні поля – 260, інші 

майданчики – 892, інші спортивні споруди 240, спортивні зали площею не 

менше 162 м2 – 350 та ін. Створено і працюють 11 центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», у тому числі: 1 обласний, 6 міських, 3 районні та 

один селищний.  

В регіоні працюють: 33 дитячо-юнацькі спортивні школи, в тому числі           

1 спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву зі 

стрільби з лука, 1 спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу,  

1 обласна спортивна школа для дітей з інвалідністю «Інваспорт», працює           

1 школа вищої спортивної майстерності. В дитячо-юнацьких спортивних 

школах займаються 13720 учнів, працюють 451 тренерів-викладачів. 

З метою створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної 

політики та спорту необхідно збереження культурної, історичної та духовної 

спадщини; підтримка громадських, соціальних ініціатив молоді у пропаганді 

здорового способу життя; створення умов для культурного розвитку молоді, 

організації її змістовного дозвілля. 
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Програма 4 відповідає Стратегічній цілі 4 «Розвиток людського капіталу як 

основа соціально-економічного зростання». Досягнення цієї цілі у 2021 −           

2023 роках передбачається реалізувати через три відповідні напрями та            

54 проєкти. Програма 4 кореспондується з Програмою 1 «Підвищення 

конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського 

господарства, переробної промисловості та туризму», Програмою 2, що 

направлена на досягнення Стратегічної цілі 2 «Просторове планування та 

розвиток інфраструктури області», Програмою 3, що направлена на досягнення 

Стратегічної цілі 3 «Створення комфортних та безпечних умов проживання на 

території Чернівецької області». 

 

Структура Програми 4. Розвиток людського капіталу  

як основа соціально-економічного зростання 

В основу Програми лягли 53 проєкти регіонального розвитку, відібрані та 

доопрацьовані членами робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації у 

2021 – 2023 роках, що надійшли від структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, 

виконавчого комітету Чернівецької міської ради, об’єднаних територіальних 

громад, установ та організацій Чернівецької області.  

Програма складається з трьох напрямів, які включають у себе: 

4.1. Підвищення якості освіти та розвиток науки. 

4.2. Розвиток системи охорони здоров’я та соціального захисту. 

4.3. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної 

політики та спорту. 

 

Напрям 4.1. Підвищення якості освіти та розвиток науки 

Головна мета освіти – це створення умов для розвитку і самореалізації 

кожної особистості як громадянина України, формування поколінь, що здатні 

навчатися впродовж життя, створення та розвиток цінності громадянського 

суспільства. 

Напрям 4.1 включає 15 проєктів регіонального розвитку, що мають 

забезпечити: 

- формування ефективної мережі закладів освіти в області; 

- розвиток системи «освіта впродовж життя»; 

- збереження та розвиток наукового потенціалу області. 

Очікувані результати: 

- надання якісних освітніх послуг та створення мотивуючого навчального 

процесу; 

- будівництво та реконструкція, повернення приміщень ЗДО, що 

використовувалися не за призначенням; розширення мережі ЗДО, 

розвантаження діючих груп в ЗДО та збільшення відсотка охоплення дітей 

дошкільною освітою; 
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- здача об’єктів незавершеного будівництва закладів загальної середньої 

освіти; 

- упорядкування шкільної мережі, створення мережі опорних закладів, 

академічних ліцеїв та проведення подальшої оптимізації шкіл з малою 

наповнюваністю в сільській місцевості з метою рівного доступу дітей до якісної 

освіти; 

- удосконалення та покращення інклюзивного навчання та ефективне 

функціонування ІРЦ;  

- розвиток позашкілля, розширення мережі; 

- створення Центрів професійної досконалості, впровадження елементів 

дуальної форми навчання у закладах професійно технічної освіти;  

- упорядкування мережі закладів вищої освіти (І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акр.); 

- покращення співпраці між закладами вищої освіти, підприємствами, 

установами та організаціями області;  

- підвищення інтересу суспільства до наукових розробок та інновацій 

шляхом проведення різноманітних наукових заходів – науково-практичних 

конференцій, круглих столів тощо. 

Індикатори: 

- кількість закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної та вищої освіти; 

- кількість опорних закладів, академічних та наукових ліцеїв; 

- відсоток охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою; 

- кількість побудованих, реконструйованих закладів освіти; 

- якісний показник  покращення освітніх послуг. 

- кількість проведених науково-дослідних заходів, конкурсів, 

інвестиційних проєктів тощо, результати та рекомендації яких мали б 

прикладне значення; 

- кількість патентних заявок, науково-дослідних тем, наукових 

публікацій, у тому числі у Scopus та інших наукометричних  баз даних, фахових 

видань, спільних з іноземними партнерами публікацій тощо. 

- кількість грантів і проєктів, що фінансуються іноземними фондами, 

програми, інвесторами; 

- кількість науковців, що проходили іноземні стажування за 

різноманітними програмами, кількість наукових обмінів тощо.  

 

Напрям 4.2. Розвиток системи охорони здоров’я та соціального захисту 

Головним інструментом досягнення високого рівня суспільного добробуту 

є інвестиції в людський капітал, який у кінцевому рахунку й визначає 

могутність держави. Зростання цінності людського ресурсу перетворюється в 

найважливіший чинник зміцнення економіки, модернізації економічних 

інститутів.  

Однією з найважливіших складових, які  формують якість людського 

потенціалу, є система охорони здоров’я, яка ставить собі за мету забезпечення 

людині можливості прожити тривале здорове життя. 
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Соціальний захист населення і турбота про здоров’я є одними із 

показників ставлення держави до людини. 

Напрям 4.2 включає 22 проєкти регіонального розвитку, що мають 

забезпечити: 

- формування ефективної мережі медичних закладів в регіоні; 

- створення сучасної системи соціального захисту населення в області. 

Очікувані результати 

- формування спроможної та ефективної мережі закладів охорони здоров’я 

області. 

- покращення рівня надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної 

допомоги населенню області, своєчасного ліцензування та акредитації 

лікувально-профілактичних закладів; 

- покращення матеріально-технічної бази  закладів охорони здоров'я 

вторинного та третинного рівнів; 

- створення системи профілактики та раннього виявлення захворювань в 

області, в першу чергу в сфері серцево-судинних, онкологічних,  та органів 

дихання. 

- розвиток системи надання медичної допомоги людям передпенсійного та 

пенсійного віку, в т.ч. шляхом проведення відповідних досліджень та 

практичного втілення їхніх результатів; 

- забезпечення адресного та своєчасного надання усіх видів соціальної 

допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій населенню області та 

внутрішньо переміщеним з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (АТО/ООС) 

особам;  

- забезпечення соціального захисту ветеранів, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, осіб, які брали участь в АТО/ООС та учасників бойових дій, 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

-  реалізація заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки 

окремих категорій громадян  „Турбота”, залучення благодійної допомоги для 

вирішення проблем найбільш незахищених верств населення та заходів 

комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх 

сімей. 

Індикатори:  

- зниження показників загальної та дитячої смертності, захворюваності за 

основними класами хвороб; 

- показник народжуваності;  

- кількість медичних закладів; 

- кількість лікарняних ліжок у лікарняних закладах; 

- кількість медичного персоналу закладів охорони здоров’я; 

- рівень соціального захисту населення. 
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Напрям 4.3. Створення сприятливих умов для розвитку культури, 

молодіжної політики та спорту 

Культура, як сукупність матеріальних та духовних цінностей виступає 

фактором саморозвитку людства. Тільки у суспільстві з високим рівнем 

культури, освіченості і духовності можливим є, як вільний розвиток і 

самореалізація особистості, так і соціально-економічний розвиток держави.  

Одним із пріоритетом регіональної політики є популяризація здорового 

способу життя, збереження та укріплення здоров'я нації. Від цього залежить 

формування трудового та інтелектуального потенціалу держави. Впровадження 

здорового способу життя серед населення є гарантом здоров’я нації і наступних 

поколінь. 

Напрям 4.3 включає 17 проєктів регіонального розвитку, що мають 

забезпечити: 

- збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов для 

патріотичного культурного виховання населення;  

- створення умов соціального та правового захисту  інтересів молоді; 

- розвиток спортивної інфраструктури. 

Очікувані результати: 

- формування сучасної інфраструктури в галузі культури та спорту; 

- забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження 

надбань культури та народних традицій; 

- створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку 

обдарованих дітей та молоді; 

- забезпечення задоволення різноманітних індивідуальних освітніх потреб 

молоді,  

- отримання психологічних, культурологічних та інших знань, 

комунікативних навичок, спеціальних умінь тощо (розвиток неформальної 

освіти); 

- проведення різноманітних заходів з метою пропаганди здорового 

способу життя молоді; 

- задоволення індивідуальних та суспільних потреб громадян у 

спортивній та фізкультурній підготовці. 

Індикатори: 

- кількість пам’яток історії, культури, археології, монументального 

мистецтва, садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників;  

- кількість культурно-мистецьких заходів у регіоні; 

- чисельність учнів школах естетичного виховання, в музичних та 

художніх школах; 

- кількість спортивних споруд; 

- мережа закладів фізичної культури та спорту (кількість дитячо-

юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та шкіл вищої спортивної майстерності 

(ШВСМ); 

- кількість осіб, що займаються фізичною культурою та спортом; 

- кількість регіональних заходів з питань молодіжної політики; 

- кількість учасників регіональних заходів з питань молодіжної політики; 
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-  кількість молодіжних громадських організацій залучених до організації 

одного заходу. 

 

Орієнтовний фінансовий план 
№ 

п/п 

Назва проєктної ідеї 

(розробник) 

Вартість проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 Разом 

4.1. Підвищення якості освіти та розвиток науки.  

1 

Розробка та виконання 

регіональних комплексних 

(галузевих) освітянських 

програм  

595938,00 655531,80 721085,00 1972554,80 

2 

Забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти дітей з 

особливими потребами  

11454,00 5498,00 4752,00 21704,00 

3 

Модернізація мережі закладів 

освіти області, 

енергомодернізація та 

енергоефективні заходи  

50000,00 50000,00 50000,00 150000,00 

4 

Впровадження інноваційних 

технологій в освітній та 

науково-дослідний процес  

500,00 500,00 500,00 1500,00 

5 

Активізація науково-

дослідної, експерементальної 

роботи закладів освіти області  

1400,00 1400,00 1400,00 4200,00 

6 
Розвиток мережі закладів 

дошкільної освіти  

150000,00 150000,00 150000,00 450000,00 

7 
Розвиток мережі закладів 

позашкільної освіти області  

10572,00 8893,00 7644,00 27109,00 

8 

Розвиток спортивної 

інфраструктури мережі 

освітніх закладів області  

7000,00 7000,00 5000,00 19000,00 

9 
Створення умов для розвитку 

творчо-обдарованої молоді  

300,00 300,00 300,00 900,00 

10 

Створення Молодіжного 

центру розвитку «Маленький 

Світ»  

  
10000,00 10000,00 

11 

Створення мережі 

«університетів третього віку» 

в області  

750,00 400,00 440,00 1590,00 

12 

Розвиток мереж навчально-

практичних центрів на базі 

закладів професійної 

(технічної) освіти  

2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 

13 

Стимулювання прикладних та 

фундаментальних наукових 

досліджень, розвиток 

наукових лабораторій для 

молоді, надання працівникам 

науково-дослідних установ 

матеріального заохочення, 

житла  

9440,00 7280,00 8100,00 24820,00 
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14 

Забезпечення системи 

обміном досвіду між 

науковцями області та 

провідними науковими 

центрами Європи та світу 

шляхом проведення 

конференцій та обмінних 

візитів  

1410,00 2120,00 2730,00 6260,00 

15 

Забезпечення функціонування 

галузевих науково-дослідних 

центрів в регіоні, в тому числі 

медичних  

3500,00 3800,00 2500,00 9800,00 

4.2. Розвиток системи охорони здоров’я та соціального захисту. 

16 

Забезпечення функціонування 

системи громадського 

здоров’я у Чернівецькій 

області у відповідності до 

зобов’язань у рамках Угоди 

про асоціацію між Україною 

та ЄС  

2100,00 1200,00 1000,00 4300,00 

17 

Розвиток опорних закладів 

системи охорони здоров’я в 

межах Чернівецького 

госпітального округу  

17500,00 35000,00 35000,00 87500,00 

18 

Розвиток системи надання 

первинної медичної допомоги 

в Чернівецькій області  

18000,00 18000,00 18400,00 54400,00 

19 

Створення єдиної оперативно-

диспетчерської служби та 

мережі станцій (пунктів) 

екстреної медичної допомоги 

у Чернівецькій області  

4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 

20 

Забезпечення функціонування 

Чернівецької обласної 

клінічної лікарні в м. Чернівці 

відповідно до сучасних вимог  

20000,00 33787,00 27000,00 80787,00 

21 

Модернізація Чернівецького 

обласного клінічного 

онкологічного диспансеру  

24580,00 24465,66 21000,00 70045,66 

22 

Забезпечення функціонування 

дитячої клінічної лікарні у 

Чернівецькій області  

20000,00 17000,00 22000,00 59000,00 

23 

Покращення ефективності 

функціонування КУ 

«Чернівецький обласний 

центр служби крові»  

5600,00 3700,00 6000,00 15300,00 

24 

Покращення ефективності 

функціонування Чернівецької 

обласної психіатричної лікарні  

5000,00 11500,00 11500,00 28000,00 

25 
Покращення ефективності 

функціонування 

5536,00 5100,00 3400,00 14036,00 
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Чернівецького обласного 

госпіталю ветеранів війни  

26 

Забезпечення функціонування 

Чернівецької обласної лікарні 

швидкої медичної допомоги 

відповідно до сучасних вимог  

24000,00 40000,00 46000,00 110000,00 

27 

Створення обласного 

інсультного центру на базі 

Чернівецької обласної лікарні 

швидкої медичної допомоги  

24000,00 20000,00 
 

44000,00 

28 

Відкриття на базі корпусу 

дільничної лікарні в с.Вікно 

будинку для людей похилого 

віку, одиноких, невиліковно- і 

важкохворих осіб  

15000,00 4000,00 
 

19000,00 

29 

Будівництво та введення в 

експлуатацію лікувального 

центру «Герцаївські джерела» 

та запуск цеху з розливу 

лікувальних вод  

200000,00 200000,00 100000,00 500000,00 

30 

Покращення умов надання 

невідкладної та екстреної 

медичної допомоги у випадку 

надзвичайних подій та 

ситуацій у сільських 

територіях області  

7350,00 5388,00 
 

12738,00 

31 

Розвиток мобільної аварійної 

служби реанімації та доставки 

(SMURD) шляхом створення 

спільної інтегрованої системи 

надання ефективної першої 

медичної допомоги 

підрозділами ДСНС 

Чернівецької області  

8000,00 18000,00 18000,00 44000,00 

32 

Створення лікарні відновного 

лікування у Чернівецькій 

області  

8500,00 6300,00 4000,00 18800,00 

33 

Соціальна підтримка 

учасників антитерористичної 

операції (учасників бойових 

дій) та членів їх сімей  

24451,50 24451,50 
 

48903,00 

34 

Забезпечення щасливого 

майбутнього дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та 

особам з їх числа  

450,00 500,00 500,00 1450,00 

35 

Розвиток соціального 

підприємництва у Вижницькій 

громаді  

 
3500,00 

 
3500,00 

36 

Створення комунальної 

установи «Центр надання 

соціальних послуг 

10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 168 

Вижницької міської ради»  

37 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт відділень 

територіальних центрів 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

5800,00 1500,00 1500,00 8800,00 

4.3. Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та 

спорту 

38 

Збереження і розвиток 

історико-культурної та 

духовної спадщини 

Чернівецької області  

2200,00 1000,00 
 

3200,00 

39 
Створення театру культур 

Буковини 

10000,00 15000,00 20000,00 45000,00 

40 

Ремонт (реставраційний) 

будівлі Чернівецького 

академічного українського 

музично-драматичного театру 

імені Ольги Кобилянської у 

м.Чернівцях  

47801,33 
  

47801,33 

41 

Розбудова об’єктів музейного 

простору КЗ "Чернівецький 

обласний музей народної 

архітектури та побуту" в 

м.Чернівцях  

9500,00 14000,00 16000,00 39500,00 

42 

Ремонт (реставраційний) 

фасаду будівлі та малого 

внутрішнього двору, котельні 

Чернівецького обласного 

краєзнавчого музею  

2886,00 1760,00 
 

4646,00 

43 

«Культурний хаб» (ремонт 

приміщення будинку народної 

творчості та дозвілля 

«Молодіжний», придбання 

світлового та 

звуковідтворювального 

обладнання)  

2500,00 5500,00 
 

8000,00 

44 

Створення історичного музею 

на базі будівлі колишнього 

вокзалу «Селітин» у с.Селятин  

12500,00 10000,00 5500,00 28000,00 

45 
Розвиток музейної мережі 

Буковини  

1800,00 5000,00 4500,00 11300,00 

46 

Формування на базі публічних 

бібліотек області  

громадського інформаційного 

(електронного) простору для 

надання інформаційних, 

бібліотечних, культурно-

дозвіллєвих послуг з доступом 

до мережі Інтернет  

5500,00 5000,00 4500,00 15000,00 
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47 

Переформатування діяльності 

клубних установ, створення на 

їх базі поліфункціональних  

освітніх та культурно-

дозвіллєвих об’єктів  

70000,00 55000,00 45000,00 170000,00 

48 

Створення сучасної 

мистецької школи Буковини 

як першоджерело свободи 

творчості  

10000,00 1500,00 1700,00 13200,00 

49 

Збереження та популяризація 

культурного надбання 

українського народу та 

народів, що проживають на 

території області, розвиток 

фестивального руху на 

Буковині  

1000,00 1500,00 2000,00 4500,00 

50 

Популяризація здорового 

способу життя під гаслом 

«Відповідальність 

починається з мене»  

60,00 80,00 100,00 240,00 

51 

Розвиток мережі спортивних 

шкіл (комплексів) у громадах 

області  

30000,00 43000,00 23000,00 96000,00 

52 

Покращення матеріально-

технічної бази "Станція 

човнова" комунальної 

установи "Новодністровська 

дитячо-юнацька спортивна 

школа"  

6356,80 3000,00 2000,00 11356,80 

53 

Реконструкція та будівництво 

стадіонів у населених пунктах 

області  

30000,00 45000,00 35000,00 110000,00 

54 

Створення фізкультурно-

спортивного, реабілітаційно-

відновлювального комплексу 

для спортсменів різних видів 

спорту з доступом для людей з 

інвалідністю в с.Мосорівка 

Заставнівського району  

18000,00 9000,00 5000,00 32000,00 

 
Всього по Програмі: 1554235,63 1597454,96 1460051,00 4611741,59 

 

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, які включені до   

Програми 4. Розвиток людського капіталу як основа соціально-

економічного зростання 
 

Напрям 4.1. Підвищення якості освіти та розвиток науки: 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти області. 

Назва проєкту: Розробка та виконання регіональних комплексних (галузевих) 
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освітянських програм 

Цілі проєкту: Створення належних умов для здобуття якісної освіти, яка 

забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини та її успішну 

інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.   

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

м. Чернівці та Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

105000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Залучення коштів державного, обласного та місцевих бюджетів 

забезпечить створення сучасного освітнього середовища; 

формування навиків, необхідних для успішної самореалізації 

дитини в суспільстві впровадження нового змісту та структури 

школи, які дозволять добре засвоювати новий зміст і набути 

компетентності для життя; орієнтація на учнів та педагогіку 

партнерства; наявність умотивованого учителя, який має свободу 

творчості й розвивається професійно; автономія школи та 

справедливе фінансування тощо.  

Очікувані 

результати: 

Надання якісних освітніх послуг, які будуть спрямовані на розвиток 

дитини та мотивацію до навчання та виховання. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення належних умов здобуття якісної освіти шляхом:  

- модернізації мережі закладів освіти, а також приведення їх 

відповідно до ресурсів кожної території;  

- збереження і розвиток мережі закладів дошкільної та 

позашкільної  освіти  області;  

- створення сучасного освітнього середовища: «Новий освітній 

простір»; 

-  оновлення матеріально-технічної бази у закладах освіти області; 

- здійснення належного науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу в закладах  освіти області відповідно до 

сучасних вимог; 

- забезпечення  рівного доступу до якісної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами;  

- впровадження інноваційних технологій в освітній та науково-

дослідний процеси; 

- активізація науково-дослідної, експериментальної роботи закладів 

освіти області, пропагування кращого педагогічного досвіду та 

наукових ідей; 

- підвищення ефективності заходів з національно-патріотичного 

виховання; 

- проведення заходів спрямованих на дослідження 

етнодемографічної ситуації та політичних процесів на Буковині, 

проведення наукових розвідок, планомірних польових 

археологічних розкопок;. 

- створення умов для розвитку творчо обдарованої молоді; 

- здійснення моніторингу якісних показників та ефективності 

управління освітою; 

- забезпечення протипожежної безпеки у закладах освіти області та 

інших заходів спрямованих на розвиток та підтримку дошкільної,  

загально середньої, позашкільної, інклюзивної, професійно-

технічної освіти; розвиток  інтелектуальних та творчих здібностей 

учнівської та студентської молоді, їх професійних знань і 
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компетентностей; забезпечення впровадження державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти. 

Період здійснення:  Січень 2021 року ‒ грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

595938,00 655531,80 721085,00 1972555,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, 

міські, селищні та сільські ради. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області. 

Назва проєкту: 

 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з 

особливими потребами 

Цілі проєкту: 

 

Розвиток мережі інклюзивно-ресурсних центрів.  

Належна організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

Ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного навчання 

(архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, 

інформаційно-технічне, кадрове та навчально-методичне 

забезпечення). 

Забезпечення функціонування інклюзивних класів/груп у закладах 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-

технічної та вищої освіти. 

Введення ставки асистента вчителя/вихователя в класах/групах  з 

інклюзивною освітою. 

Сприяння забезпеченню педагогів, асистентів педагогів навчально-

методичними комплексами. 

Забезпечення фахового психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти з 

інклюзивним навчанням. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

181947 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

 

У 2019/2020 н.р. в області інклюзивне навчання та виховання 

організоване для 807 дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у 211 закладах загальної середньої освіти та 93 

закладах дошкільної освіти. Вперше організоване інклюзивне 

навчання у закладах позашкільної та вищої освіти. 

Визнано, що діти в умовах інклюзивного навчання краще 

адаптуються до навколишнього середовища, оволодівають 

соціальними навичками, почуваються більш самостійними, 

потрібними в суспільстві. 

У закладах освіти облаштовано 11 ресурсних кімнат у опорних 

закладах загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. 

Проте створення таких ресурсних кімнат потребують і ще близько 

300 закладів освіти з інклюзивним навчанням.  



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 172 

Реалізація проєкту сприятиме запровадженню інноваційних 

освітніх технологій в контексті форм інклюзивного підходу та 

моделей надання спеціальних освітніх послуг для дітей з 

особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю. 

Проєкт забезпечить підвищення якості та рівного доступу 

населення до освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом 

оптимізації мережі закладів освіти та покращення їх матеріально-

технічної бази. 

В результаті реалізації проєкту значно підвищиться доступність 

інклюзивної освіти у закладах освіти Чернівецької області. Це 

дозволить досягти рівних можливостей для дітей з особливими 

потребами до освіти, адаптувати їх до навчання. 

Підвищення доступності інклюзивної освіти надасть можливість 

розвивати у дітей навички самостійного життя та участі у 

суспільстві, сприяти доступу до ринку праці випускників школи. 

Ресурсні кімнати будуть використовуватися в роботі з усіма дітьми, 

а не лише для дітей з особливими освітніми потребами. Крім того в 

ній можна буде проводити спеціальні заняття та використовувати 

для релаксації, для адаптації першокласників та інших дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Очікувані 

результати: 

 

Реалізація права дітей з особливими потребами на навчання. 

Створення умов для навчання та релаксації дітей  з особливими 

потребами та інших дітей.  

Підвищення доступності інклюзивної освіти в Чернівецькій 

області. 

Збільшення кількості кваліфікованих кадрів для роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Створення інклюзивного середовища у закладах освіти. 

Створення ресурсних кімнат у закладах освіти з інклюзивним 

навчанням. 

Забезпечення обладнанням для оснащення інклюзивно-ресурсних 

центрів. 

Забезпечення спеціальними засобами корекції психофізичного 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних/спеціальних класах закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти та спеціальних закладах освіти. 

Переобладнання пандусів, встановлення кнопок виклику та 

облаштування вбиралень пристосованих для осіб з обмеженими 

можливостями.  

Проведення курсів підвищення кваліфікації  педагогічних кадрів 

області з питань впровадження інклюзивної освіти, вихователів 

закладів інтернатного типу, логопедів, дефектологів. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

11454,00 5498,00 4752,00 21704,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, 

органи місцевого самоврядування, заклади освіти, інклюзивно-

ресурсні центри.  

Інше:  - 
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Номер і назва 

завдання: 

4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області. 

Назва проєкту: Модернізація мережі закладів освіти області, 

енергомодернізація та енергоефективні заходи 

Цілі проєкту: Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону 

відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення 

особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними 

здібностями і потребами. Підвищення енергоефективності будівель 

шляхом проведення енергоефективних заходів та  здійснення 

контролю енергоспоживання. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

322700 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

 

У Чернівецькій області вже створено та функціонують 15 закладів 

загальної середньої освіти із статусом опорних та 23 філії. 

Перспективним планом моделювання мережі опорних закладів 

освіти та їх філій на території Чернівецької області передбачено 

створити упродовж 2020 – 2022 років: 34 опорних закладів з 83 

філіями; 21 академічний ліцей; 21 гуртожиток; 4 наукових ліцеїв.   

Основою для визначення показників енергоефективності є 

співвідношення між обсягом споживання первинних енергоносіїв 

та обсягом ВВП. Близько 40% енергії споживаються у будівлях. 

Більшість цих будівель перебуває у дуже поганому технічному 

стані, вони здатні забезпечити лише мінімальний рівень комфорту 

для учасників освітнього процесу. Технічно застарілими є також 

системи теплопостачання та електроенергії. Впровадження 

енергоефективних заходів та моніторингу споживання ресурсів є 

одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики у 

країні, спрямованої на заощадження традиційних паливно-

енергетичних ресурсів та поліпшення стану навколишнього 

середовища. Проєктом передбачено проведення енергоефективних 

заходів та здійснення контролю енергоспоживання. Це дасть 

можливість бути незалежними від коливання цін на 

електроенергію. 

Очікувані 

результати: 

 

Створення мережі закладів відповідно до законодавства України 

щодо реформування освіти, покращення матеріально-технічної 

бази. 

Покращення умов перебування в закладах освіти та  забезпечення 

комфорту для усіх споживачів освітніх послуг. Контроль за 

споживанням енергоносіїв. Відповідальне ставлення підростаючого 

покоління до проблем економного енергоспоживання, набуття 

навиків щодо ефективного енергозбереження, і використання 

енергоресурсів у школі та вдома. 

Зниження витрат на енергоносії та зменшення навантаження на 

навколишнє середовище. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Упорядкування мережі закладів загальної середньої освіти 

відповідно до законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту». 

Будівництво, завершення будівництва, добудова реконструкція,  

капітальний та поточний ремонти закладів загальної середньої 

освіти області. 
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Формування сучасного освітнього простору шляхом впровадження 

сучасних інформаційних технологій в освітній процес. 

Створення опорних закладів з філіями, академічних ліцеїв та  

гуртожитків, наукових ліцеїв.   

Заходи з енергоефективності: заміна вікон, дверей на 

енергозберігаючі,  утеплення фасадів, стін та дахів будівель, 

модернізація систем опалення та  теплових мереж.  

Здійснення аналізу та моніторингу використання енергоресурсів. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

50000,00 50000,00 50000,00 150000,00 

Джерела 

фінансування: 

 

Державний, обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), тощо.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

 

Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації 

спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими 

органами місцевих рад, органи місцевого самоврядування, заклади 

загальної середньої освіти області. 

Інше: Остаточне моделювання мережі закладів загальної середньої освіти 

залежить від завершення процесу децентралізації. Лише після 

утворення усіх об’єднаних територіальних громад на території 

Чернівецької області, буде можливим завершити моделювання 

мережі. 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти області. 

Назва проєкту: Впровадження  інноваційних технологій в  освітній та науково-

дослідний процес 

Цілі проєкту: Ініціювання пошукових освітніх систем та механізмів їх всебічної 

підтримки. Інтеграція перспективних нововведень, продуктивних 

проєктів у реально діючі  та експериментальні освітні системи. 

Створення альтернативних моделей функціонування загальної 

середньої освіти, які відповідають запитам особистості, інтеграції 

регіональної системи освіти в європейський освітній простір. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

743 заклади освіти області 

Стислий опис 

проєкту: 

Розроблення та апробація якісно нових елементів в освітній процес 

закладів,  впровадження  навчальних, виховних, управлінських 

систем; інноваційних освітніх технологій, форм, методів та засобів 

навчання, виховання та управління освітою з використанням  

сучасних комп'ютерних і мережевих технологій; безперервна 

модернізація та інтеграція науково-дослідних і освітніх систем.  

Використання аудіовізуальної та електронно-обчислювавальної 

техніки, а також конструювання та застосування різноманітних 

дидактичних матеріалів і оригінальних наочних посібників. 

Формування ІКТ-компетентності суб'єктів освітнього процесу, 

залучення  їх до участі у різноманітних проєктах, конкурсах. 

Очікувані 

результати: 

Оновлення змісту, методів, прийомів і форм навчальної діяльності 

та виховання особистості (методик, технологій); змісту та форм 
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 організації управління освітньою системою, а також організації 

структури закладів освіти; засобів навчання і виховання та підходів 

до соціальних послуг в освіті. Модернізація сучасного навчально-

дидактичного та науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу, що суттєво підвищить якість, ефективність та 

результативність освітнього  процесу. Реалізація нових 

теоретичних концепцій, ідей, систем навчання та виховання, 

підвищення інтересу до здобуття освіти, формування внутрішньої 

мотивації освітньої діяльності. Зростання позитивної динаміки 

рівня навчальних досягнень учнів; забезпечення інтеграції 

предметного, комунікативного і рефлексивного досвіду учнів, 

формування їх ключових компетентностей.  

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Розроблення електронних та друкованих посібників, методичних 

збірників,  словників, каталогів, робочих зошитів та ін. 

Створення предметно-орієнтованих навчально-інформаційних 

середовищ, які дозволять використовувати мультимедійні засоби, 

системи гіпермедіа, електронні підручники та ін.; комп’ютерні 

тренажери, автоматизовані навчальні системи. 

Проведення конкурсу на кращий освітній проєкт, науково-

практичних конференцій, круглих столів, майстер-класів тощо. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

500,00  500,00  500,00 1500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 

заклади освіти області. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти області. 

Назва проєкту: Активізація науково-дослідної, експериментальної роботи в 

закладах освіти області 

Цілі проєкту: ✓ Удосконалення процесу трансформування наукових ідей в 

практику роботи закладів освіти області. 

✓ Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання 

педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, 

формування навичок дослідно-експериментальної роботи. 

✓ Інтеграція досягнень науки та освіти для підвищення ефективності 

реалізації завдань освітньої галузі. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Педагогічні працівники, учнівська молодь Чернівецької області 

Стислий опис 

проєкту: 

Організація консалтингових послуг з питань експериментальної 

роботи в закладах освіти області. 

Розробка навчального тренінгу для керівників «Інноваційна 

діяльність закладів освіти в умовах змін». 

Розробка програми реалізації проєкту «Активізація науково-

дослідної, експериментальної роботи в закладах освіти області». 
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Організація та проведення щорічного Конкурсу на кращий 

експеримент / інноваційний освітній проєкт регіонального рівня. 

Організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна 

робота в сучасній освіті». 

Очікувані 

результати: 

 

Розроблення та використання: варіативної складової змісту 

дошкільної, загальної середньої освіти, регіонального компонента 

змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти; 

освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та 

управління освітою; науково-методичного, матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення освітнього процесу. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Вивчення питання готовності закладів до експериментальної 

діяльності з актуальних напрямів розвитку системи освіти області.  

Розроблення проєктів нормативно-правових документів, 

методичних матеріалів, рекомендацій щодо заявленої тематики 

експериментів. 

Розроблення інструментарію для провадження інноваційної 

діяльності в закладах освіти області. 

Розроблення програми реалізації проєкту «Активізація науково-

дослідної, експериментальної роботи в закладах освіти області». 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1400,00  1400,00 1400,00 4200,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети, міжнародні 

донори (гранти) тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

 Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 

заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти, 

позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області. 

Назва проєкту: Розвиток мережі закладів дошкільної освіти області. 

Цілі проєкту: Розвиток мережі закладів дошкільної освіти області різних типів і 

форм власності відповідно до потреб населення. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

32784 дітей дошкільного віку 

Стислий опис 

проєкту: 

Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з 

урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і 

фізичних особливостей. Підвищення якості дошкільної освіти; 

модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

закладів дошкільної освіти. 

Очікувані 

результати: 

 

Створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти 

(будівництво і реконструкція закладів дошкільної освіти, відкриття 

додаткових груп). 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Організація діяльності базових закладів дошкільної освіти за 

пріоритетними напрямами. Будівництво, завершення будівництва, 

реконструкція, закладів дошкільної освіти  області. Капітальний та 

поточні ремонти будівель, приміщень та систем життєзабезпечення 
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закладів дошкільної освіти  області. Забезпечення закладів 

дошкільної освіти  області сучасним обладнанням. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

150000,00 150000,00 150000,00 450000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети, міжнародні 

донори (гранти) тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Департамент науки і освіти обласної державної адміністрації 

спільно з районними державними адміністраціями та виконавчими 

органами місцевих рад, органи місцевого самоврядування, заклади 

загальної середньої освіти області. 

Інше: Розроблено 16 проєктних об’єктів нових закладів дошкільної 

освіти. 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти області. 

Назва проєкту: Розвиток мережі закладів позашкільної освіти області 

Цілі проєкту: 

 

Модернізація закладів позашкільної освіти, створення  нового 

освітнього простору у закладах позашкільної освіти; розвиток та 

збільшення мережі гурткової роботи відповідно на напрямків 

позашкільної освіти; організація та координація інформаційно-

просвітницької роботи у сфері популяризації розвитку 

позашкільної освіти; здійснення проєктів та заходів, спрямованих 

на підвищення престижу напрямів позашкільної освіти; залучення 

більшої кількості учнівської та студентської молоді  до гурткової 

роботи у закладах позашкільної освіти. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

108000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Збереження та розвиток позашкільної освіти упродовж 2021 – 2023 

років передбачає збільшення кількості заходів спрямованих на 

популяризацію престижності напрямків позашкільної освіти; 

покращення матеріально-технічної бази закладів позашкільної 

освіти; залучення більшої кількості  учнівської та студентської 

молоді до гурткової роботи відповідно до напрямків позашкільної 

освіти. Це дасть можливість зменшити ризик розвитку скоєння 

дитячих та підліткових правопорушень. .      

Очікувані 

результати: 

 

Підвищення якості надання освітніх послуг у галузі позашкільної 

освіти; збільшення кількості дітей та молоді, залучених до проєктів 

та заходів відповідно до напрямків позашкільної освіти; 

удосконалення матеріально-технічної бази, створення нового 

освітнього простору у закладах позашкільної освіти; розширення 

мережі закладів позашкільної освіти, створення нових профільних 

та комплексних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Організація та проведення обласного фестивалю «Толока 

позашкілля» серед закладів позашкільної освіти області. 

Організація та проведення щорічного семінару кращих  

педагогічних ідей, які працюють з  талановитою молоддю 

«Однодумці в творчості. 

Забезпечення участі учнівських команд Чернівецької області у 
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всеукраїнських та міжнародних конкурсах з основних напрямків 

позашкільної освіти. 

Побудова сучасної траси для організації та проведення 

Всеукраїнських змагань з трасового авто моделювання на базі КЗ 

«Обласний центр науково-технічної, творчості учнівської молоді». 

Створення мобільної лабораторії екологічного моніторингу. 

Придбання обладнання для роботи творчої студії «Кераміка» на 

базі КЗ «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді». 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти. 

Створення філій закладів позашкільної освіти на базі закладів 

загальної середньої освіти. 

Збільшення кількості  STEM-лабораторій. 

Розширення майданчика інтерактивної науки «Музей цікавої науки 

та техніки» » на базі КЗ «Обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді». 

Здійснення  капітального ремонту позашкільного оздоровчо-

виховного закладу «Лунка», « Буковинка».  

Оснащення туристичної мультифункціональної бази «Перлина гір». 

Виплата грошової винагороди талановитим вихованцям закладів 

позашкільної освіти, які здобули перемогу на змаганнях 

Всеукраїнського рівня. 

Забезпечення спортивним інвентарем, туристичним спорядженням 

та костюмною атрибутикою заклади позашкільної освіти 

відповідно до напрямків роботи.    

Забезпечення належного функціонування контактного 

зоомайданчика.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

10572,00 8893,00 7644,00 27109,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет та місцеві бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади 

позашкільної освіти області, молодь з інших областей України, 

громадські організації. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти області. 

Назва проєкту: 

 

Розвиток спортивної інфраструктури мережі освітніх закладів 

області  

Цілі проєкту: Покращення надання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг, 

можливість залучити дітей та молодь до здорового способу життя, 

зменшення рівня захворюваності серед дітей та молоді, збільшення 

кількості учасників освітнього процесу в спортивних гуртках та 

секціях. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

м. Чернівці, Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Більше 2500 дітей дошкільного, шкільного віку та молоді 

Стислий опис Будівництво, реконструкція багатофункціональних спортивних 
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проєкту: майданчиків, спортивних залів та бігових доріжок, встановлення 

тренажерів тощо. 

Очікувані 

результати: 

Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти області, 

залучення дітей до активної рухової діяльності. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Підготовка всіх необхідних документів для виготовлення проєктно 

кошторисної документації, виготовлення проєктно –кошторисної 

документації, визначення підрядника робіт відповідно до чинного 

законодавства, проведення ремонтно-будівельних робіт. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

7000,00 7000,00 5000,00 19000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний, місцевий бюджети, міжнародні донори 

(гранти), спонсорські кошти тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування.  

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.1. Формування ефективної мережі закладів освіти в області. 

Назва проєкту: Створення умов для розвитку творчо-обдарованої молоді 

Цілі проєкту: 

 

Створення сучасного наукового середовища для слухачів 

БМАНУМ та учнів  ЗЗСО Чернівецької області. Доступність 

позашкільної освіти для  всіх учасників освітнього процесу. 

Використання інформаційних технологій, в тому числі й 

комп’ютерних, з метою підвищення інтересу до вивчення 

природничих наук. Безперервна модернізація  науково-

дослідницької роботи слухачів БМАНУМ. Використання сучасного 

оснащення для проведення експериментальної роботи. 

Забезпечення у ході навчання міжпредметних зв’язків, 

експериментальності та отримання високоточного, грунтовного 

аналізу отриманих результатів. Отримання учнями  практичного 

досвіду роботи в умовах „реальної лабораторії” та інформаційного 

центру, профорієнтування школярів на вибір професій, пов’язаних 

з природничою галуззю знань. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

Щорічно понад  1000 слухачів БМАНУМ та учнів ЗЗСО 

Чернівецької області  

Стислий опис 

проєкту: 

 

Для реалізації цілей проєкту необхідно створити сучасне освітнє 

наукове середовище, яке дає можливість розвивати обдаровану 

учнівську молодь та формування в неї науково-дослідницької 

компетенції. Одним з напрямів  проєкту є створення в Чернівецькій 

області  BMAN - Lab,  сучасної хімічної лабораторії, де школярі 

матимуть змогу проводити складні експерименти, тісно 

співпрацюючи з науковцями. На разі така лабораторія для слухачів 

БМАНУМ відсутня. Також заклади освіти мають низький рівень 

матеріального і технічного забезпечення для проведення наукових 

експериментів. Ця лабораторія сприятиме підвищенню 

ефективності навчальних занять та проведення польових 

досліджень, наукових розвідок під час роботи обласної профільної 
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школи для обдарованих учнів «Інтелект Буковини» та реалізації 

методичного проєкту БМАНУМ «Наука в особистостях». 

Створення Інформаційного центру на базі ОЗ Сторожинецького 

ліцею забезпечить якісну роботу експериментального майданчика 

«Формування науково-дослідницької компетентності слухачів 

БМАНУМ». Створення навчального фільму «Сучасні виклики у 

виборі майбутньої професії» допоможе розширенню світогляду 

випускників шкіл про сучасний світ професій та сприятиме 

свідомому вибору професії. 

Очікувані 

результати: 

 

Очікуваними результатами дослідно-експериментальної роботи є: 

формування науково-дослідницької компетенції учнівської молоді; 

підвищення рівня написання наукових робіт слухачів БМАНУМ; 

підготовка учнів до науково-дослідницьких конкурсів, науково – 

практичних конференцій, олімпіад; сприяння  поглибленню та 

розширенню знань учнів про природничі науки;  розвиток умінь 

працювати з науково – методичною та довідковою літературою, 

порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, систематизувати 

матеріал, робити висновки; розвиток навичок виконання наукового 

експерименту,  самостійності та творчого підходу до роботи; 

інформування учнівської молоді про сучасні виклики до світу 

професій. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Проведення обласних профільних шкіл «Інтелект Буковини» для 

обдарованої молоді. 

Створення  BMAN - Lab,  сучасної хімічної лабораторії, де школярі 

матимуть змогу проводити складні експерименти, тісно 

співпрацюючи з науковцями.  

Створення інформаційного центру на базі ОЗ  Сторожинецького 

ліцею. 

Реалізація наукового експерименту «Формування науково-

дослідницької компетентності слухачів БМАНУМ». 

Створення наскрізної  програми навчального курсу «Формування 

науково-дослідницької компетентності в галузі математики». 

Апробація моделі формування науково-дослідницької 

компетентності слухачів БМАНУМ  у закладах освіти області. 

Створення навчального фільму «Сучасні виклики у виборі 

майбутньої професії». 

Реалізація методичного проєкту БМАНУМ «Наука в особистостях» 

Проведення учнівських науково-практичних конференцій, турнірів, 

конкурсів тощо. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

300,00 300,00 300,00 900,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний, місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 

заклади освіти області, Буковинська Мала академія наук учнівської 

молоді, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, опорний заклад Сторожинецький ліцей.  

Інше:  - 

 

Номер і назва 4.1.2. Розвиток системи «освіта впродовж життя». 
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завдання: 

Назва проєкту: Створення Молодіжного центру розвитку «Маленький Світ» 

Цілі проєкту: Популяризація саморозвитку, самоорганізації, розвиток лідерських 

якостей молоді, інтелектуальних, інтерактивних та професійних 

навиків, налагодження молодіжної політики шляхом співпраці 

молоді та органів місцевого самоврядування, мотивація, підтримка, 

навчання молоді, вивчення іноземних мов в рамках програми 

корпусу миру. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Новоселицька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

12000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

До ключових особливостей центрів, зокрема, належить: 

використання методів участі і неформального навчання; участь у 

міжнародних і міжкультурних обмінах та навчанні; поширення 

цінностей про загальні права людини і демократію. розширення 

можливостей молоді за допомогою відкритої молодіжної роботи і 

неформального навчання з метою поширення ідей демократичного 

громадянського суспільства, заохочення молодих людей брати 

активну участь у розвитку громад. Організувати дозвілля молодої 

людини в позанавчальний час – навіть якщо вона прийшла просто 

поспілкуватися з однолітками. Центр має бути розташований у 

межах мікрорайону, щоб юнацтво могло дістатися туди в будь-який 

час без батьків. Центр має бути доступним, робочі години – 

зручними для молоді, а заняття в ньому ‒ безкоштовними. Ті, хто 

не може відвідувати професійні заняття через обмежені 

можливості, можуть навчатися цьому в центрі. Дозвілля 

організовується не лише для підлітків, але й для дітей та дорослих 

(освіта протягом усього життя). Молодіжний центр – це місце для 

навчань, втілень проєктів, презентацій, майстер-класів, зустрічей та 

здорового відпочинку. 

Очікувані 

результати: 
• Проведення неформального спілкування, інтерактивних, освітніх, 

культурних заходів та навчання, які будуть стимулювати та 

розвивати потреби молоді в умовах сучасних можливостей. 

Організація молодіжного простору, що стане передумовою 

виявлення прихованих талантів молоді. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Будівництво нежитлової будівлі – молодіжного центру; приведення 

прилеглої території у відповідність до естетичної та природно-

антропогенної системи (ПАГС) у системі географічного комплексу; 

облаштування центру необхідним технологічним обладнанням та 

меблями. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- - 10000,00 10000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

тощо.   

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Новоселицька міська рада. 

Інше:  - 
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Номер і назва 

завдання: 
4.1.2. Розвиток системи «освіта впродовж життя». 

Назва проєкту: Створення мережі «університетів третього віку» в області 

Цілі проєкту: Здійснити розвиток, накопичення та управління людським 

капіталом через розповсюдження освіти впродовж життя, 

включення людей у віці 50+ до соціальних систем неформальної 

освіти в кожному районі області, провести кампанію з підвищення 

свідомості суспільства та академічної спільноти щодо освіти 

третього віку, забезпечення рівного доступу до освіти та сприяння 

обміну досвідом та знаннями між поколіннями. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

400 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєкт «Організація роботи Університету третього віку  (далі-

УТВ) та створення мережі клубів-сеньйорів у Чернівецькій 

області» націлений на покращення якості життя людей старшого та 

похилого віку через організацію навчального процесу УТВ та 

створення клубів-сеньйорів. В цих закладах буде забезпечене 

безкоштовне навчання для людей віком 50+ років і старше. Завдяки 

УТВ старші люди матимуть можливість вивчити щось нове, 

навчитися користуватися сучасними технологіями, реалізувати свої 

мрії молодості, відвідуючи гуртки за інтересами. Та найголовніше 

– вони більше не почуватимуться самотніми та покинутими, адже 

тут вони спілкуються, навчаються, навчають інших, знаходять собі 

хобі. Створення Буковинського університету третього віку 

дозволить забезпечити реалізацію принципу навчання людей 

старшого віку впродовж усього життя та підтримки фізичних, 

психологічних та соціальних здібностей. Основними завданнями 

надання послуги є організація та проведення навчання та освітніх 

заходів для людей похилого віку. Надання такої освітньої послуги 

має забезпечити: створення умов та сприяння всебічному розвитку 

людей у віці 55+; реінтеграцію людей даного віку в активне життя 

суспільства; надання допомоги людям у віці 50+ в адаптації до 

сучасних умов життя шляхом оволодіння новими знаннями, 

зокрема щодо процесу старіння та його особливостей; сучасних 

методів збереження здоров’я; набуття навичок самодопомоги; 

формування принципів здорового способу життя; основ 

законодавства стосовно людей даного віку та його застосування на 

практиці; формування та розвитку навичок використання новітніх 

технологій, насамперед інформаційних та комунікаційних; 

потенціалу та можливостей волонтерської роботи; підвищення 

якості життя людей, завдяки забезпеченню доступу до сучасних 

технологій та адаптації до технологічних перетворень; можливість 

для розширення кола спілкування та обміну досвідом. 

Очікувані 

результати: 

Підвищення рівня життєвих компетенція людей літнього віку: 

-до кінця 2024 року у 80% слухачів підвищився рівень соціальної 

мобільності; 

-30% літніх студентів стають самостійними у побутовому житті; 

-50% літніх студентів користуються сучасними засобами 
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електронного зв’язку та 20% використовують електронні засоби 

платежів. 

Покращення матеріального стану літніх людей: 

- 10% перекваліфікованих студентів УТВ (працевлаштовані) мають 

додаткові заробітки; 

- студенти УТВ користуються отриманими знаннями з фінансової 

грамотності і заощаджують до 20% від своїх надходжень 

(комун.послуги, купівля товарів). 

Ресоціалізація сеньйорів у суспільстві: 

- щорічно залучається 600 літніх студентів до 3 громадських акцій, 

що руйнує загальне негативне уявлення про старших осіб, як 

неефективну частину суспільства; 

- УТВ та клуби сеньйорів організовують по 2 публічні акції 

(ярмарки, стенди, презентації) на рік для громадськості. 

Щонайменше 250 літніх студентів отримують можливість для 

всебічного розвитку і самореалізації в чернівецькому УТВ та 

районних клубах сеньйорів впродовж проєктного періоду. 

Створення на базі закладів вищої освіти філіалів Буковинського 

університету третього віку; навчальних центрів; клубів та гуртків 

за навчальними інтересами. Співпраця з місцевою владою та 

громадою (недержавні організації, місцевий бізнес) задля 

поширення освіти третього віку. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Організація навчального процесу в Університеті третього віку в  

м.Чернівці, створення нових клубів-сеньйорів та організація 

навчального процесуу м.Кіцмань та м.Заставна, публікація буклетів 

та довідників по роботі з літніми людьми (рекомендації для літніх 

людей), проведення форумів, конференцій  за участі літніх людей, 

друк публікацій та матеріалів конференції, організація зустрічей з 

місцевою владою щодо доступності об’єктів інфраструктури для 

літніх людей, організація громадських акцій із залученням осіб 

літнього віку, створення Центру Сеньйорів для консультування, 

навчання та інформування літніх про можливості допомоги і 

підтримки, створення веб-платформи для розповсюдження 

набутого досвіду та практики освіти третього віку. Серія круглих 

столів «Освіта третього віку: європейський досвід та українські 

реалії», «Освіта третього віку: виклики та перспективи» 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн. 
2021 2022 2023 Разом 

750,00 400,00 440,00 1590,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний бюджети, міжнародні донори (гранти) тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

ГО «Справа Кольпінга в Україні», Відокремлений підрозділ ГО 

«Справа Кольпінга в Україні» в м. Чернівці, Чернівецький 

національний університет ім.Ю.Федьковича, Головне управління 

Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Буковинський 

державний медичний університет. 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.2. Розвиток системи «освіта впродовж життя». 

Назва проєкту: 

 

Розвиток мереж навчально-практичних центрів на базі 

закладів професійної (технічної) освіти 

Цілі проєкту: Оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної 
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 (професійно-технічної) освіти; сприяння якісній підготовці 

робітничих кадрів відповідно до сучасних потреб економіки 

регіону. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

6000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Реалізація проєкту передбачає створення сучасної матеріально-

технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

впровадження новітніх технологій в освітній процес та покращення 

навчально-методичного забезпечення, проведення реконструкцій, 

капітальних ремонтів. 

Очікувані 

результати: 

Після створення навчально-практичних центрів удосконалюється 

система підготовки робітничих кадрів за галузевим напрямом, 

підвищується кваліфікація педагогічних працівників відповідно до 

вимог роботодавців із врахуванням динамічних змін на ринку праці 

регіону. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виконання організаційних заходів Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації спільно з підприємствами-учасниками 

створення навчально-практичних центрів; забезпечення 

фінансування створення навчально-практичних центрів. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області, кошти інвесторів, тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти у Чернівецькій 

області, підприємсва-роботодавці, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти області. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.3. Збереження та розвиток наукового потенціалу області. 

Назва проєкту: Стимулювання прикладних та фундаментальних наукових 

досліджень, розвиток наукових лабораторій для молоді, 

надання працівникам науково-дослідних установ 

матеріального заохочення, житла 

Цілі проєкту: Використання засобів STEАM-освіти для надання підліткам 

можливості здійснювати проєктну та дослідницьку діяльність, 

засвоєння науково-технічних знань, розвиток навичок критичного 

мислення; забезпечення міста Чернівців та Чернівецької області 

навчально-методичним центром з радіотехніки та робототехніки, 

який стане місцем акумуляції інформаційної та практичної бази 

щодо забезпечення належної організації та провадження освітнього 

процесу, розвитку науково-технічної творчості студентської молоді 

у напрямі радіотехніки та робототехніки; забезпечення міста 

Чернівців та Чернівецької області навчально-методичним центром з 

архітектури та будівництва, який стане місцем акумуляції 

інформаційної та практичної бази щодо забезпечення належної 

організації та провадження освітнього процесу, розвитку 
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інженерної творчості студентської молоді у галузі архітектури та 

будівництва; дослідження можливого впливу використання 

хімічних реагентів, що використовуються при вирощуванні 

фруктових та овочевих насаджень на зростання захворювань 

онкологічних патологій найбільш поширених локалізацій; 

розроблення нових методик цифрового картографування 

біологічних препаратів з метою ранньої діагностики патологічних 

станів; підвищення рентабельності пасічних господарств 

Чернівецької області: покращення кваліфікації бджолярів через 

навчання; розширення медоносної бази на території Чернівецької 

області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область і прилеглі території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Впровадження педагогічних STEAM-технологій у навчальний 

процес закладів вищої освіти області дасть можливість отримати 

сучасний оновлений заклад освіти з широкими можливостями 

формування у підростаючого покоління STEAM-компетентностей 

та розвивати в них інтерес до поглибленого вивчення 

фундаментальних предметів природничо-математичного циклу. 

Створення та забезпечення якісного функціонування навчально-

методичного центру радіотехніки та робототехніки дозволить 

популяризувати технічні спеціальності та мотивувати молодь до 

набуття практичних умінь та навичок в галузях науки, які 

набувають стрімкого розвитку. 

Створення та забезпечення якісного функціонування навчально-

методичного центру архітектури та будівництва дозволить 

популяризувати інженерні спеціальності та мотивувати молодь до 

набуття практичних умінь та навичок в галузях науки, які 

набувають стрімкого розвитку. 

Енерго-інноваційний хаб стане демонстраційним майданчиком для 

навчання як студентів, так і представників бізнесу (будівельних 

компаній, архітектурних бюро, проєктних організацій). На його базі 

буде створено осередки підвищення знань з енергоефективних 

напрямів для жителів міста та області.  

Дослідження здоров’я населення даних регіонів з використанням 

методів чутливих до канцерогенних чинників. 

Розробка методик поляризаційного, фазового, та 

автофлуоресцентного картографування мікроскопічних зображень 

гістологічних зрізів та плівок біологічних тканин і рідин органів 

людини різного морфологічного та фізіологічного стану. 

Продовження наукових досліджень в галузі бджільництва  

Очікувані 

результати: 

 

Розкриття творчого потенціалу дітей та молоді, підготовка технічно 

обдарованого та цілеспрямованого фахівця, можливість надання 

студентам і майбутнім абітурієнтам, молоді міста та області доступ 

до STEAM-освіти, формування стійкої зацікавленості природничо-

математичними наукам, набуття практично важливих знань, 

необхідних для подальшого життя людини у техносфері; 

активізація вивчення радіотехніки та технологій робототехніки як 

незамінного та унікального засобу вирішення завдань поєднання 
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наукових досягнень в електроніці, механіці, кібернетиці, 

телемеханіці, інформатиці, а також радіотехніки і електротехніки з 

сучасними реаліями розвитку освіти і науки; активізація вивчення 

архітектури та будівництва як симбіозу завжди актуальних та 

затребуваних спеціальностей, оскільки беззаперечною 

перспективою фахівців архітектури та будівництва є успішне 

працевлаштування на ринку праці України та їх 

конкурентноспроможність серед спеціалістів інших галузей; 

створення лабораторія з контролю (невиправданих, 

негосподарських, непередбачуваних) енерговитрат, а також для 

реалізації ефективних заходів щодо економії енергоносіїв,  

інноваційного центру по впровадженню енергоефективних 

технології в будівництві та побуті,; встановлення можливої ролі 

хімічних реагентів, що використовуються для інтенсифікації 

сільського господарства, а саме вирощення фруктів та овочів 

Кельменецького та Сокирянського районів на ріст онкологічної 

патології; вперше буде розроблено модель оптичної анізотропії 

дифузних біологічних шарів у вигляді суперпозиції 

диференціальних матриць Мюллера 1-го і 2-го порядків, які 

характеризують середні значення та дисперсії флуктуацій величини 

лінійного та циркулярного двопроменезаломлення і дихроїзму, 

вперше буде визначено взаємозв’язки між величинами 

статистичних (статистичні моменти 1-го – 4-го порядків) і 

кореляційних (півширина та ексцес автокореляційних функцій) 

параметрів, які характеризують розподіли значень елементів 

диференціальних матриць Мюллера, та транформаціями розподілів 

параметрів фазової та амплітудної анізотропії патологічно змінених 

органів людини, вперше буде розроблено нові методи і системи 

поляризаційно-фазової та дифузійної томографії шляхом 

диференціального Мюллер-матричного картографування 

деполяризуючих біологічних шарів, вперше будуть одержані 

алгоритми поляризаційно-фазового відтворення координатних 

розподілів середніх значень та дисперсії флуктуацій величини 

лінійного та циркулярного двопроменезаломлення і дихроїзму; 

збереження генофонду аборигенної Буковинської бджоли, 

розкриття механізмів стійкості бджоли медоносної до хвороб та 

несприятливих факторів довкілля, створення племінних пасік. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення на базі Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж» навчально-методичного 

центру радіотехніки та робототехніки. 

Створення на базі Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж» STEAM-лабораторії. 

Створення на базі Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж» навчально-методичного 

центру архітектури та будівництва. 

Створення Енерго-інноваційний хаб Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича. 

Виявлення можливих чинників зростання онкологічних патологій в 

районах з інтенсивним сільським господарством. 

Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна та флуоресцентна 

медична мікроскопія. 

Підтримка наукових досліджень інституту біології хімії та 
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біоресурсів ЧНУ в галузі бджільництва. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

9440,00 7280,00 8100,00 24820,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та обласний бюджети, кошти закладів вищої освіти 

області, спонсорські кошти тощо.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Буковинський державний медичний університет, ДВНЗ 

«Чернівецький політехнічний коледж», обласна державна 

адміністрація, сільськогосподарські та фермерські господарства, 

науковці провідних закладів вищої освіти Буковини, сімейні лікарі, 

населення області, слухачі Буковинської малої академії наук, учні 

та студенти міста і області. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.3. Збереження та розвиток наукового потенціалу області. 

Назва проєкту: Забезпечення системного досвіду між науковцями області та 

провідними науковими центрами Європи і світу, шляхом 

проведення конференцій та обмінних візитів 

Цілі проєкту: Обговорення проблем та новітніх тенденцій в романо-германській 

філології, термінознавстві, перекладознавстві, методиці навчання 

іноземних мов; вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду 

муніципального управління в умовах системних політичних 

реформ; окреслити можливості впровадження цифрових технологій 

у перспективні види економічної діяльності, вивчити та 

забезпечити  впровадження досвіду роботи науковців Сучавського 

університету (Румунія) з питань діджиталізації економічних 

процесів, розробити базовий сценарій цифрової трансформації 

економіки регіону; забезпечення якості надання освітніх послуг на 

рівні європейських і світових стандартів шляхом здійснення 

обмінів викладачів, студентів та проведення конференції з 

міжнародною участю; Обговорення новітніх підходів та досягнень 

у галузі кореляційно-оптичної метрології випадкових оптичних 

полів та діагностики об’єктів у різноманітних галузях 

використання. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

 

Чернівецька область, Україна, країни ближнього та дальнього 

зарубіжжя: США, Канада, Німеччина, Австрія, Словаччина, 

Румунія,  Молдова, Польща, Велика Британія, Японія, Німеччина, 

Франція, Іспанія, , Фінляндія, Китай, Індія, Австралія, Канада, 

Данія 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

2800 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Семантичні дослідження в мові, перекладацька традиція та 

перекладознавство, лінгвокогнітивний вимір мовних досліджень, 

методика викладання іноземної мови, термінознавства та 

перекладу.; вивчення досвіду реформування системи місцевого 

самоврядування в Україні та сусідніх європейських державах з 

метою вироблення науково-практичних рекомендацій для 

вирішення існуючих проблемних питань публічного управління 

місцевого та регіонального рівня; обмін досвідом між науковцями у 

галузі медицини Чернівецької області з науковцями європейських 
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країн. 

Конференція «Кореляційна оптика» є важливою подією для 

розвитку науки і освіти в Україні. Конференція такого спрямування 

приваблює багатьох провідних оптиків з майже 30 країн. Тематика 

доволі широка – вона охоплює фундаментальні аспекти оптики і 

фотоніки, а також різноманітні практичні застосування оптичних 

методів. Це і нанотехнології (створення «оптичних пінцетів» для 

керування рухом об’єктів наномасштабів), і метрологічні 

застосування, і застосування в біології та медицині. 

Очікувані 

результати: 

За результатами роботи конференцій планується друк збірника 

наукових праць, а також публікації наукових праць у провідних 

українських та закордонних виданнях, оцінити наявний потенціал 

трансформації цифрової економіки області, розробити та  

впровадити необхідні освітні програми підготовки та розвитку 

кадрового потенціалу, оцінити можливі сценарії розвитку цифрової 

економіки області; покращення підготовки медичних фахівців 

Буковини за різними напрямками, отримання нового досвіду та 

практичної підготовки медичних науковців та студентів області. За 

результатами роботи конференції планується друк збірника 

наукових праць під егідою Міжнародного товариства інженерів-

оптиків SPIE (SPIEProceeding), а також публікації наукових праць у 

провідних Scopus виданнях: Journal of Biomedical Optics, Optical 

Engineering та інші. 

Ключові заходи 

проєкту: 

XIII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 

романо-германської філології та перекладу». 

VІІ Міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені 

Антона Кохановського». 

Цифрова трансформація економіки Чернівецької області: базова 

роль освітньо-наукового потенціалу. 

Забезпечення системи обміну досвіду між науковцями 

Буковинського державного медичного університету та провідними 

науковими центрами Європи шляхом проведення конференцій та 

обмінних візитів. 

«Кореляційна оптика 2021/2023» («Correlation Optics 2021/2023»). 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1410,00 2120,00 2730,00 6260,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний бюджети, міжнародні гранти, спонсорська 

допомога, тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Науковці Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, Буковинського державного медичного університету, 

Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 

науковці закордонних університетів, інші заклади вищої освіти та 

наукові установи області, обласна державна адміністрація. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.1.3. Збереження та розвиток наукового потенціалу області. 

Назва проєкту: Забезпечення функціонування галузевих науково-дослідних 

центрів в регіоні, в тому числі медичних 

Цілі проєкту: 

 

Розвиток наукових досліджень в Чернівецькій області, в тому числі 

в медичній галузі, стимулювання кращих науковців області, 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 189 

розробка наукових основ розвитку області, забезпечення потреб 

області науковим супроводом. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область і прилеглі території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

25-30 організацій, які працюють в області, понад 1000 науковців, 

населення Буковини, студенти та учні області. 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєкт передбачає створення «Буковинського наукового центру» 

(БНЦ), забезпечення його сучасним обладнанням, та стимулювання 

науковців для активізації наукової роботи на Буковині.   

Очікувані 

результати: 

Підвищення рівня наукових досліджень за рахунок придбання 

сучасного обладнання, проведення експертизи матеріалів, харчових 

продуктів, сировини для відповідних організацій області та 

населення. Щорічне відзначення кращих науковців Буковини. 

Покращення діагностики, лікування та профілактики захворювань 

серед жителів області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення Буковинського наукового центру. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

3500,00 3800,00 2500,00 9800,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та обласний бюджет, кошти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та 

Буковинського державного медичного університету, тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Буковинський державний медичний університет, обласна державна 

адміністрація, сільськогосподарські та фермерські господарства, 

науковці провідних закладів вищої освіти області, населення 

області, слухачі Буковинської малої академії наук, учні міста і 

області. 

Інше:  - 

 

Напрям 4.2. Розвиток системи охорони здоров’я та соціального захисту: 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.1.Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Забезпечення функціонування системи громадського здоров’я у 

Чернівецькій області у відповідності до зобов’язань у рамках 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

Цілі проєкту: Збільшення середньої тривалості життя мешканців області. 

Зниження рівня загальної захворюваності, інвалідності та 

смертності населення області. 

Зниження рівня передчасної смертності від неінфекційних 

захворювань, зокрема серцево-судинних захворювань, раку, 

цукрового діабету та хронічних респіраторних захворювань. 

Зниження рівня захворюваності і смертності від туберкульозу, ВІЛ-

інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань. 

Підвищення рівня вакцинації населення області. 

Зниження рівня залежності мешканців області від шкідливих 

звичок – куріння, надмірного вживання алкоголю, наркоманії. 

Підвищення рівня поінформованості населення та органів 

виконавчої влади про стан здоров’я населення, умови його 
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збереження та пріоритети розвитку медичної галузі. 

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів у 

системі громадського здоров’я та запровадження індикаторів 

ефективності їх використання. 

Запровадження інтегрованого підходу до розв’язання проблем 

громадського здоров’я з метою раціонального використання 

наявних людських та матеріальних ресурсів. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Система громадського здоров’я ‒ це комплекс інструментів, 

процедур та заходів, що реалізуються державними та 

недержавними інституціями для зміцнення здоров’я населення, 

попередження захворювань, збільшення тривалості активного та 

працездатного віку і заохочення до здорового способу життя 

шляхом об’єднання зусиль усього суспільства. Система 

громадського здоров’я як основа профілактичної медицини 

повинна передбачати основні заходи у сфері охорони здоров’я та 

бути спрямованою на збереження здоров’я населення і зменшення 

обсягу витрат на медичне обслуговування.  

Очікувані 

результати: 

 

Зменшення передчасної летальності від серцево-судинних 

захворювань, раку, цукрового діабету та хронічних респіраторних 

захворювань. 

Покращення охоплення населення області щепленнями, 

підвищення довіри до вакцинації та підвищення рівня 

імунопрофілактики населення. 

Розвиток профілактично-оздоровчого проєкту «Вулична 

медицина», який передбачає виїзд та безкоштовну консультацію й 

експрес-обстеження й тестування мешканців області, та поширення 

даного проєкту на теренах області. 

Зменшення кількості хворих на туберкульоз та СНІД мешканців 

області. 

Збільшення інформаційно-комунікаційних кампаній з промоції 

здоров’я, профілактики та попередження ІЗ та НІЗ, формування 

здорового способу життя та відповідального ставлення до свого 

здоров’я, продовження довголіття тощо. 

Збільшення вуличних санітарно-освітніх заходів з питань промоції 

здоров’я. 

Функціонування, адміністрування та просування електронної 

інформаційної платформи «Громадське здоров’я Чернівецької 

області». 

Зменшення кількості осіб, які страждають від шкідливих звичок. 

Забезпечення якісного оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації у сфері охорони здоров’я області. 

Визначення основних проблем щодо здоров’я населення області 

для відповідного реагування та прийняття ефективних 

управлінських рішень.  

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Проведення навчань, семінарів і тренінгів з питань громадського 

здоров’я для медичних працівників закладів охорони здоров’я. 

Виготовлення друкованих та відеоматеріалів із промоції здоров’я. 
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Придбання автотранспорту, мультимедійного та комп’ютерного 

обладнання. 

Створення електронної інформаційної платформи для поширення 

інформації з промоції здоров’я у мережі Інтернет. 

Виготовлення поліграфічної брендованої промопродукції, 

методичних рекомендацій з питань громадського здоров’я. 

Оплата послуг залучених до роботи над проєктом фахівців. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2100,00  1200,00  1000,00 4300,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), власні кошти установ та організацій, благодійні фонди. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Центр громадського здоров’я, 

медичні установи та заклади області, органи місцевого 

самоврядування, громадські організації. 

Інше: 

 

Наразі система громадського здоров’я у Чернівецькій області не 

відповідає вимогам суспільства, що поглибило кризу 

профілактичної медицини. Причинами критичної ситуації, яка 

склалася із станом здоров’я населення, є соціально-економічна 

криза, несприятлива екологічна ситуація, високий рівень 

поширеності тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних 

засобів, недостатні фізичні навантаження, нездорове харчування 

тощо. З огляду на зазначене нагальною потребою є проведення 

розбудови системи громадського здоров’я, яка має стати одним із 

ключових компонентів системи охорони здоров’я загалом.  
 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: 

 

Розвиток опорних закладів системи охорони здоров’я в межах 

Чернівецького госпітального округу 

Цілі проєкту: 

 

Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівнях для населення області. 

Створення ефективно діючої мережі опорних закладів охорони 

здоров’я в межах Чернівецького госпітального округу, в т.ч. 

шляхом покращення їхньої матеріально-технічної бази. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Методика формування госпітальних округів вимагає забезпечення 

належного функціонування багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування першого рівня, зокрема, надання вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги та екстреної медичної 

допомоги населенню у разі виникнення патологічних станів, що 

загрожують життю, та потерпілим під час надзвичайних ситуацій. 

У зв’язку з цим необхідним є модернізація відділень, у т.ч. 

приймальних, Вижницької, Сторожинецької та Сокирянської 

центральних районних лікарень, визначених як опорні заклади 

першого рівня в Чернівецькій області. Зокрема необхідним є 

проведення сантехнічних, електротехнічних робіт, робіт з 

реконструкції та капітального ремонту, заходів із енергозбереження 
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та забезпечення інклюзивності задля створенням сучасних 

відділень для надання кваліфікованої медичної допомоги, в т.ч. 

екстреної, населенню та відвідувачам області. 

Очікувані 

результати: 

 

Забезпечення умов для надання ефективної доступної медичної 

допомоги (в т.ч. екстреної) на вторинному та третинному рівнях 

Сокирянською, Сторожинецькою та Вижницькими ЦРЛ, відкриття 

трьох відділень невідкладної (екстреної медичної допомоги) у ЦРЛ, 

створення належних умов для кваліфікованої медичної допомоги 

населенню області в межах Чернівецького госпітального округу, 

що проживає за межами обласного центру. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

- Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи; здійснення заходів з енергозбереження; проведення 

реконструкції/капітального ремонту будівель/приміщень ЦРЛ; 

закупівля та встановлення медичного обладнання відповідно до 

табелів оснащення лікарень інтенсивного лікування першого рівня; 

- реорганізація роботи ЦРЛ як лікарень інтенсивного лікування 

першого рівня; підвищення кваліфікації медичного персоналу ЦРЛ. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

17500,00 35000,00 35000,00 87500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога, 

власні кошти лікарень, благодійні фонди, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Сокирянська, Сторожинецька та Вижницька центральні районні 

лікарні, обласна державна адміністрація. 

Інше: На даний час існуючі приміщення та перелік функціональних 

можливостей лікувальних закладів не відповідають сучасним 

вимогам до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування. 

Централізація медичної допомоги в опорних – багатопрофільних 

лікарнях інтенсивного лікування покликана покращити якість 

надання медичної допомоги населенню області та забезпечити 

повноту усіх необхідних діагностичних та лікувальних заходів.  

 
Номер і назва 

завдання: 

4.2.1.Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні 

Назва проєкту: Розвиток системи надання первинної медичної допомоги в 

Чернівецькій області 

Цілі проєкту: Забезпечення надання якісної, доступної та своєчасної первинної 

медичної допомоги населенню області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

На даний час частина амбулаторій та більшість фельдшерсько-

акушерських пунктів (пункт здоров’я) в Чернівецькій області 

функціонують у пристосованих будівлях, які не відповідають 

сучасним вимогам та стандартам. Також це призводить до 

недотримання належних умов праці працівників, надання неякісної 

медичної допомоги пацієнтам, а також недотримання санітарно-

гігієнічних умов в закладах охорони здоров’я первинної мережі у 

сільській місцевості. Все це вимагає будівництва нових 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 193 

амбулаторій/пунктів здоров’я, або реконструкції/капітального 

ремонту існуючих. Крім того, значна частина амбулаторій 

недооснащена відповідно до табелів оснащення закладів 

первинного рівня надання медичної допомоги. Уваги потребують й 

питання діяльності Центрів первинної медико-санітарної допомоги, 

особливо в сфері узгодженння та інтеграції їхньої діяльності з 

первинною мережею та закладами вторинного рівня. 

Очікувані результати: Дотримання належного санітарно-гігієнічного, теплового режиму 

амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (пункт здоров’я). 

Створення умов для надання якісної та своєчасної медичної 

допомоги населенню області. 

Ключові заходи 

проєкту: 

- Виготовлення ПКД на будівництво, реконструкцію, капітальний 

ремонт, проведення її експертизи; проведення будівельних робіт та 

робіт з реконструкції, капітальних ремонтів будівель амбулаторій 

та пунктів здоров’я; придбання обладнання для закладів 

первинного рівня відповідно до табелів оснащення, в т.ч. 

автомобілів; забезпечення узгодженння та інтеграції діяльності 

амбулаторій, пунктів здоров’я, центрів ПМСД із закладами 

вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги, в т.ч. 

шляхом вровадження інформаційних систем управління та 

використання спільних баз даних; підвищення кваліфікації лікарів 

первинної ланки. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

18000,00 18000,00 18400,00 54400,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний, місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), власні кошти установ та організацій, благодійні фонди, 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Органи місцевого самоврядування, Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації, центри ПМСД та інші медичні 

заклади первинного рівня. 

Інше: - 

 
Номер і назва 

завдання: 

4.2.1.Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні 

Назва проєкту: Створення єдиної оперативно-диспетчерської служби та мережі 

станцій (пунктів) екстреної медичної допомоги у Чернівецькій 

області 

Цілі проєкту: Створення повноцінної мережі станцій (пунктів) екстреної 

медичної допомоги на виконання Закону України «Про екстрену 

медичну допомогу» та забезпечення населення області 

кваліфікованою та доступною догоспітальною екстреною 

медичною допомогою. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено створення мережі пунктів екстреної 

медичної допомоги у наступних населених пунктах Чернівецької 

області: Іванівці (Кельменецький район), Динівці (Новоселицький 
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район), Зелена (Кельменецький район), Кіцмань (додатково до 

єдиної лікарської бригади), Розтоки (Путильський район), Лукавці 

(Вижницький район). А також закупівля санітарного 

автотранспорту підвищеної прохідності типу «В» для сталого 

функціонування Чернівецького обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф.  

Очікувані 

результати: 

Забезпечення у Чернівецькій області надання ефективної доступної 

екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі. 

Формування повноцінної мережі пунктів екстреної медичної 

допомоги в межах Чернівецької області. Виконання нормативів 

роботи служби екстреної медичної допомоги згідно затверджених 

розпорядчих документів.  

Ключові заходи 

проєкту: 

- Закупівля автотранспорту; розширення мережі пунктів екстреної 

медичної допомоги та їхнє дооснащення. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний, місцеві бюджети, міжнародні донори 

(гранти), власні кошти установ та організацій, благодійні фонди. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецький 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф.  

Інше: На даний час існуюча мережа в недостатньому обсязі забезпечує 

потреби населення в екстреній медичній допомозі на 

догоспітальному етапі. Впровадження єдиної диспетчерської 

служби, розширення мережі пунктів екстреної медичної допомоги, 

закупівля достатньої кількості санітарного автотранспорту 

забезпечить своєчасну доступну медичну допомогу на 

догоспітальному етапі для населення області.  

 
Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Забезпечення функціонування Чернівецької обласної клінічної 

лікарні в м. Чернівці відповідно до сучасних вимог 

Цілі проєкту: Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівнях для населення Чернівецької 

області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

На даний  час приміщення відділень Чернівецької обласної 

клінічної лікарні не відповідають стандартам та сучасним вимогам,  

що не дає можливості впровадження новітніх медичних технологій 

в даних умовах, оскільки вони потребують дотримання рівня 

стерильності середовища та відповідних  гігієнічних умов палат 

для перебування пацієнтів. Корпуси лікарні є пам’яткою 

архітектури ХІХ століття та потребують термінової заміни зношені 

електромережі, мережі водопостачання та теплопостачання, що 

призводять до високої енерговитратності відділень. Вентиляція, 

каналізація та пожежна сигналізація потребують заміни. Також 
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потребує оновлення матеріально-технічна база (обладнання) 

відділень лікарні, включаючи створення emergency-відділення із 

сучасним діагностичним обладнанням та цілодобовим наданням 

екстренної медичної допомоги у випадку необхідності. 

Очікувані 

результати: 

Покращення умов надання медичних послуг, умов праці 

співробітників, збереження пам’ятки архітектури місцевого 

значення та раціональне використання енергоресурсів. 

Ключові  заходи 

проєкту: 

 

- Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи; здійснення заходів з енергозбереження; проведення 

реконструкції/капітального ремонту будівель/приміщень ОКЛ, в 

т.ч. каналізації, сантехнічних та електромереж та дотримання 

стандартів інклюзивності, а також благоустрій території лікарні; 

закупівля та встановлення медичного обладнання відповідно до 

табелів оснащення лікарень інтенсивного лікування другого рівня, 

в т.ч. діагностичного та хірургічного обладнання; реорганізація 

роботи ОКЛ як лікарні інтенсивного лікування другого рівня, в т.ч. 

модернізація роботи інфекційного відділення та забезпечення 

цілодобового функціонування emergency-відділення; підвищення 

кваліфікації медичного персоналу ОКЛ. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

20000,00 33787,00 27000,00 80787,00 

Джерела 

фінансування 

проєкту: 

Державний, місцевий бюджети, кошти міжнародної технічної 

допомоги, власні кошти лікарні, благодійні фонди, кошти 

інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, обласна клінічна лікарня. 

Інше: - 

 
Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Модернізація Чернівецького обласного клінічного 

онкологічного диспансеру 

Цілі проєкту: Забезпечення надання якісної та доступної спеціалізованої 

медичної допомоги для онкохворих Чернівецької області.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

 

Стислий опис 

проєкту:  

За більше ніж 50 років з моменту відкриття Чернівецького 

онкодиспансеру захворюваність на онкохвороби зросла більш ніж 

на третину (захворюваність в 1968 році складала170-180 на 100000 

населення, а в 2018 році 243,9  на 100000 населення). Модернізація 

діяльності онкодиспансеру обумовлена зростанням показників 

онкозахворювань в області: розповсюдженості, захворюваності, 

дорічної летальності, запущених випадків онкозахворюваності 

населення. На даний час стаціонарні відділення не відповідають в 

повному обсязі сучасним стандартам та вимогам, що обмежує 

подальше впровадження нових медичних технологій з 

дотриманням належного санітарно-гігієнічного та температурного 
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режиму закладу. На обліку в Чернівецькій області перебуває 20245 

онкологічних хворих. В області кожного року діагностується 

понад 2,3 тисячі нових випадків злоякісних новоутворень. Рак є 

причиною близько 15% всіх смертей поступаючись лише 

смертності від серцево-судинних захворювань, до 35% померлих 

від раку - особи працездатного віку. В Чернівецькій області один із 

найбільших по Україні показників дорічної летальності та складає 

37,4% серед вперше виявлених злоякісних новоутворень. Однією із 

основних причин такого великого відсотку є погана діагностика та 

лікування новоутворень за рахунок застарілого обладнання або 

його відсутності. 

Очікувані 

результати:  

Покращення прогнозованих показників здоров’я населення області 

з онкозахворювань: залучення до лікування, зниження 

захворюваності та дорічної смертності. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

- Перепланування відділень та операційних блоків онкодиспансеру, 

в т.ч. реконструкція блоку променевої терапії з добудовою 

приміщення для розміщення лінійного прискорювача, 

перепланування палат; енергомодернізація приміщень; заміна 

систем водопостачання, каналізування, вентиляції; закупівля та 

встановлення медичного обладнання відповідно до сучасних 

стандартів оснащення онкодиспансеру, в т.ч. діагностичного та 

хірургічного обладнання, а також лінійного прискорювача з 

системою багатопелюсткового коліматора; реорганізація роботи 

Чернівецького обласного онкодиспансеру як спеціалізованої 

медичної установи регіону, в т.ч. відриття відділення 

онкогематології; підвищення кваліфікації медичного персоналу 

онкодиспансеру. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

24580,00 24465,66 21000,00 70045,66 

Джерела 

фінансування: 

Державний, місцевий бюджети, кошти міжнародної технічної 

допомоги, власні кошти онкодиспансеру, благодійні фонди, кошти 

інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, обласний клінічний 

онкодиспансер. 

Інше: Робота на лінійному прискорювачі дозволяє лікарям 

використовувати спеціальну програму ‒ провести розмітку 

пацієнта і точніше потрапити пучку опромінення на уражену зону, 

виключивши із зони опромінення здорові органи і тканини, не 

викликаючи променеву реакцію. Завдяки цьому у вогнище 

підводиться потужніша доза, яка викликає некроз ракових клітин. 

При дії на пухлину опроміненням, руйнується генетична 

інформація злоякісних клітин, і пухлина гине. Найуразливішими є 

пухлини, що перебувають у процесі активного ділення клітин, 

тому вони краще піддаються дії. 

 
Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Забезпечення функціонування дитячої клінічної лікарні у 

Чернівецькій області 

Цілі проєкту: Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги на 
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вторинному та третинному рівнях для дитячого населення області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Дитяча клінічна лікарня є спеціалізованим багатопрофільним 

лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує 

висококваліфіковану стаціонарну і консультативну медичну 

допомогу дитячому населенню Чернівецької області; центром 

організаційно-методичного керівництва, який забезпечує якість і 

ефективність медичної допомоги дітям на І рівні її надання; базою 

спеціалізації і підвищення кваліфікації лікарів і середнього 

медичного персоналу педіатричного профілю. Пріоритетними 

напрямками роботи лікарні є: 

- впровадження сучасних інноваційних технологій, прогресивних 

методик діагностики та лікування дітей; 

- висока спеціалізація і ріст професійної майстерності медичного 

персоналу ; 

- ефективність, комплексність, наступність в наданні медичної 

допомоги дітям області; 

- удосконалення спеціалізованої медичної допомоги 

новонародженим ; 

- інтенсифікація лікувально-діагностичного процесу; 

- розвиток спеціалізованої дитячої хірургічної служби; 

- удосконалення форм і методів реабілітації дітей; 

- сучасне технічне та медичне оснащення. 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення надання комплексних медичних послуг для дітей, 

починаючи з першого місяца життя. 

Ключові  заходи 

проєкту: 

 

- Здійснення заходів з енергозбереження; проведення 

реконструкції/капітального ремонту будівель/приміщень дитячої 

клінічної лікарні, в т.ч. каналізації, сантехнічних та електромереж 

та дотримання стандартів інклюзивності; закупівля та 

встановлення медичного обладнання відповідно до табелів 

оснащення дитячих спеціалізованих лікарень, в т.ч. діагностичного 

та хірургічного обладнання, а також забезпечення цілодобового 

функціонування emergency-відділення; організація роботи дитячої 

лікарні відповідно до вимог з постійного удосконалення 

управління закладом шляхом постійного підвищення 

результативності системи управління якістю, включаючи розробку 

і удосконалення системи моніторингу з ефективного використання 

ресурсів; підвищення кваліфікації медичного персоналу дитячої 

лікарні. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

20000,00 17000,00 22000,00 59000,00 

Джерела 

фінансування 

проєкту: 

Державний, місцевий бюджети, кошти міжнародної технічної 

допомоги, власні кошти лікарні, благодійні фонди, кошти 

інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, обласна дитяча клінічна лікарня. 
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Інше: - 

 
Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Покращення ефективності функціонування КУ «Чернівецький 

обласний центр служби крові»  

Цілі проєкту: Приведення якості донорської крові та її компонентів до вимог 

Європейського Союзу для надання якісної спеціалізованої та 

висококваліфікованої медичної та трансфузіологічної допомоги 

населенню області як в плановому, так і ургентному порядках. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область та м.Чернівці 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

На базі Чернівецького обласного центру служби крові 

переробляється донорська консервована кров, яка заготовлюється 

по всій області (4500 – 5500 л в рік). Одними з основних 

об’єктивних факторів, які впливають на якість продукції є 

технічний стан виробничих приміщень, технічний рівень 

виробництва: організаційна підготовка виробництва, рівень 

технологій. Для виконання зазначених факторів необхідно провести 

капітальний ремонт виробничих приміщень (операційні, 

центрифужна, експедиція, центральна стерилізаційна та 

дистиляційна, кімната для відпочинку донорів), приточно-витяжної 

вентиляції для всіх виробничих приміщень, модернізувати 

обладнання та придбати автомобіль для виїзної бригади. Служба 

крові відноситься до стратегічних об`єктів, так як зберігає 

компоненти крові в значній кількості на випадок надзвичайних 

ситуацій, тому, відповідно табелю оснащення необхідно 

встановити потужну систему автономного живлення для 

безперебійної подачі електроенергії (43 низькотемпературних 

холодильників та 32 холодильника для зберігання крові та 

медичних виробів). 

Очікувані 

результати: 

Зниження рівня смертності породіль, потерпілих при ДТП, 

хірургічних втручаннях, травматизації населення, онкохворих. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення реконструкції/капітального ремонту будівель/ 

приміщень/комунікацій центру крові, в т.ч. водопостачання та 

каналізації, сантехнічних та електромереж, та дотримання 

стандартів інклюзивності; встановлення системи пожежної 

сигналізації, проточно-витяжної вентиляції, потужної системи 

автономного живлення; здійснення заходів з енергозбереження; 

закупівля/модернізація та встановлення медичного обладнання 

відповідно до європейських вимог оснащення донорських центрів, 

в т.ч. холодильного обладнання, а також забезпечення цілодобового 

функціонування; організація роботи обласного центру крові 

відповідно до сучасних вимог функціонування медичної галузіта 

ефективного використання ресурсів. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

5600,00 3700,00 6000,00 15300,00 

Джерела Державний, місцевий бюджети, кошти міжнародної технічної 
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фінансування: допомоги, кошти медичних закладів, у т.ч. власні, благодійні 

фонди, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Чернівецький обласний центр 

служби крові. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Покращення ефективності функціонування Чернівецької 

обласної психіатричної лікарні 

Цілі проєкту: Покращення умов перебування пацієнтів та якості надання 

психіатрічної медичної допомоги населенню. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область, Україна 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

 60000 осіб щорічно 

Стислий опис 

проєкту: 

Спеціалізована психіатрична допомога населенню області 

надається в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні (ЧОПЛ). 

Ліжковий фонд становить всього 520 ліжок, у т.ч. 460 ‒ 

психіатричних (з них 417 ‒ для дорослих,  43 ‒ для дітей) та 60 

неврологічних ліжок. Показник захворюваності на розлади психіки 

та поведінки по області зріс на 8,8% ‒ з 130,05 на 100 тис. нас. у 

2017 році до 142,54 на 100 тис. нас. у 2018 році. Поширеність 

розладів психіки та поведінки також продовжує поступово зростати 

(на 1,4%) – з 2589,8 на 100 тис. нас. у 2017 році до 2611,23 на 100 

тис. нас. у 2018 році (по Україні – 2266,7 на 100 тис. нас. у 2017 

році). Причиною виникнення деяких із вищевказаних  проблем є 

відсутність належних умов перебування хворих при стаціонарному 

лікуванні та відсутність сучасної діагностичної апаратури. 

Очікувані 

результати: 

Очікувана енергоефективність експлуатації будівель 30%, 

покращення умов медичного обслуговування населення області і 

забезпечення безпечного для життя і здоров’я людей перебування у 

лікарні. 

Ключові заходи 

проєкту: 

- Повна заміна інженерних мереж лікарні; ремонтні роботи будівель 

лікарні, в т.ч. заходи із забезпечення енергоефективності; 

здійснення заходів щодо дотримання стандартів пожежної безпеки, 

в т.ч. відновлення пожежної сигналізації; закупівля та встановлення 

діагностичного обладнання; запровадження новітніх методик 

лікування психічних та неврологічних розладів, в т.ч. підвищення 

кваліфікації медичного персоналу лікарні, а також інтеграція 

діяльності з обласним наркологічним диспансером.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

5000,00 11500,00 11500,00 28000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, місцевий бюджети, кошти міжнародної технічної 

допомоги, кошти лікарні, благодійні фонди, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна психіатрична 

лікарня. 

Інше: - 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 200 

 
Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Покращення ефективності функціонування Чернівецького 

обласного госпіталю ветеранів війни 

Цілі проєкту: Покращення якості надання медичних послуг ветеранам війни, 

дітям війни, політв’язнів та репресованих під час Другої світової 

війни, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, учасників АТО, 

учасників бойових дій.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

90000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

ОКУ «Госпіталь ветеранів війни» є соціально важливим 

лікувально-профілактичним закладом, оскільки надає 

висококваліфіковані лікувальні послуги та психоемоційну 

допомогу пільговим категоріям населення ‒ ветеранам війни, 

дітям війни, політв’язням та репресованим під час Другої світової 

війни, постраждалим внаслідок Чорнобильської АЕС, учасникам 

антитерористичної операції, учасникам бойових дій, яких в 

загальному в Чернівецькій області нараховується близько 90,0 

тис. населення. Станом на 01.08.2019 ліжковий фонд установи 

складає 195 ліжок. Для забезпечення надання ветеранам війни 

Чернівецької області якісних медичних послуг та раціонального 

використання фінансових та енергетичних ресурсів госпіталь 

потребує заходів з енергозбереження, реконструкції комунікацій, 

модернізації матеріально-технічної бази та запровадження 

прогресивних стандартів надання медичних послуг.  

Очікувані 

результати: 

Створення сприятливих умови для надання якісної медичної 

допомоги пільговим категоріям населення. 

Ключові заходи 

проєкту: 

- Ремонтні роботи будівель госпіталю, в т.ч. заходи із забезпечення 

енергоефективності та утеплення фасаду; реконструкція 

інженерних мереж госпіталю; модернізація матеріально-

технічного оснащення госпіталю; запровадження прогресивних 

стандартів надання медичних послуг та підвищення кваліфікації 

медичного персоналу госпіталю. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

5536,00 5100,00 3400,00 14036,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, місцевий бюджети, кошти міжнародної технічної 

допомоги, власні кошти госпіталю, благодійні фонди, кошти 

інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, Чернівецький обласний 

госпіталь ветеранів. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту:  Забезпечення функціонування Чернівецької обласної лікарні 
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швидкої медичної допомоги відповідно до сучасних вимог 

Цілі проєкту: Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівнях для населення області. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий  опис 

проєкту: 

 

ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» функціонує з 1981 

року та є базовим лікувально-профілактичним закладом, що надає 

високоспеціалізовану медичну допомогу всім мешканцям області 

при захворюваннях і травмах в цілодобовому режимі. Ліжковий 

фонд установи становить 460 ліжок. Проведення капітального 

ремонту відділень, встановлення новітнього діагностичного 

обладнання та обладнання для оперативних втручань, а тоакож 

запровадження новітніх методик лікування буде сприяти 

мінімізації розвитку ускладнень хворих і покращення 

реабілітаційних заходів хворим. Проєкт є багатофакторним і 

направлений на вирішення ряду найактуальніших питань медичної 

сфери та невідкладної медичної допомоги населенню, зокрема 

покращання надання медичної допомоги пацієнтам із травмами та 

гострими захворюваннями, удосконалення системи ранньої 

реабілітації, створення відділення пластичної хірургії, 

модернізація лікувально-діагностичного обладнання, 

впровадження заходів з енергоефективності. На даний момент 

частина приміщень, що знаходяться у ЛШМД, перебувають у 

незадовільному стані та не відповідають сучасним стандартам 

надання невідкладної медичної допомоги та слабо пристосовані 

для відновного лікування та реабілітації хворих. Проєктом також 

передбачено відкриття відділень челюстно-лицевої та торакальної 

хірургії, офтальмологічного та ЛОР-центрів, а також модернізація 

відділень інтенсивної терапії та emergency, існуючих хірургічних 

та травматологічного відділень, урологічного, опікового, 

терапевтичних та гастроетерологічних відділень. 

Очікувані 

результати: 

Покращення надання високоспеціалізованої невідкладної та 

екстреної медичної допомоги зменшить смертність та летальність 

від травм та гострих станів. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

- Проведення реконструкції/капітального ремонту будівель/ 

приміщень ЛШМД, у т.ч. допоміжних споруд; реконструкція 

інженерних мереж лікарні; здійснення заходів з енергозбереження, 

в т.ч. утеплення фасаду будівлі та модернізації системи опалення; 

закупівля та встановлення діагностичного обладнання, обладнання 

для оперативних втручань та іншого медичного обладнання 

відповідно до європейських стандартів надання невідкладної та 

екстреної медичної допомоги; відкриття відділень щелепно-

лицевої та торакальної хірургії, офтальмологічного та ЛОР-

центрів, відділення реконструктивно-відновної хірургії з блоком 

інтенсивної терапії гострої опікової травми; модернізація роботи 

відділень інтенсивної тепапії та emergency, існуючих хірургічних 

та травматологічного відділень, урологічного, опікового, 

терапевтичних та гастроетерологічних відділень. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 
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Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

24000,00 40000,00 46000,00 110000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний бюджети, кошти міжнародної технічної 

допомоги, власні кошти лікарні, благодійні фонди, кошти 

інвесторів. 

Ключові 

потенційні учасники 

реалізації проєкту:  

Обласна державна адміністрація, обласна лікарня швидкої 

медичної допомоги. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту:  Створення обласного інсультного центру на базі Чернівецької 

обласної лікарні швидкої медичної допомоги 

Цілі проєкту: Реорганізація відділення неврології у обласний інсультний центр 

для надання допомоги пацієнтам з невідкладною неврологічною 

патологією. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область   

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий  опис 

проєкту: 

 

Головним завданням у боротьбі з судинно-мозковими 

захворюваннями є удосконалення системи надання медичної 

допомоги хворим з інсультом, оскільки, з одного боку, інсульт є 

другою глобальною причиною смерті, а з іншого боку хвороба, для 

якої досить чітко виділені фактори ризику, які в своїй більшості є 

модифіковані. Лікарня швидкої медичної допомоги є єдиним 

лікувально-профілактичним закладом Чернівецької області, що 

надає високоспеціалізовану медичну допомогу всім мешканцям 

області при захворюваннях і травмах в цілодобовому режимі та 

володіє всіма необхідними діагностичними службами та 

спеціалізованними відділеннями, що працюють у режимі 24/7. 

Відкриття інсультного центру на базі ЛШМД буде сприяти 

мінімізації розвитку ускладнень хворих з судинно-мозковими, 

серцево-судинними захворюваннями, покращення реабілітаційних 

заходів хворим. Проєкт є багатофакторним і направлений на 

невідкладну медичну допомоги населенню з судинно-мозковими 

та серцево-судинними захворюваннями, удосконалення системи 

ранньої реабілітації, модернізацію лікувально-діагностичного 

обладнання. Проєктом передбачено реконструкцію частини 

приміщень під інсультний центр та закупівлю сучасного 

обладнання для обладнання для агіографічного обстеження та 

проведення інтервенцій на судинах. 

Очікувані 

результати: 

Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги 

хворим на судинно-мозкові та серцево-судинні захворювання, що 

зменшить смертність та летальність від серцево-судинних 

захворювань, оскільки сьогодні за даними статистики саме ці 

захворювання посідають перше місці за летальністю і смертністю 

у світі та в країні, випереджаючі онкологію і травматизм.  

Результатом проєкту стане відкриття в лікарні швидкої медичної 
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допомоги Інсультного центру, розділеного на 3 блоки: 

1. Інсультний блок з вимогами до ГПТ та цілодобовим 

реанімаційним постом. 

2. Гострий реабілітаційний блок ‒ з цілодобовим неврологічним 

постом, в складі 6 реабілітологів (мінімум 3 години на день на 1 

пацієнта), 2 логопеда-афазіолога, 2 медсестринських пости. 

3. Блок іншої гострої неврологічної патології – 1 медсестринський 

пост. 

Результатом реалізації проєкту також стануть: скорочення часу на 

транспортування хворого, нейровізуалізація та нейрореабілітація. 

Вперше в області пацієнти після інсультів та травм отримають 

можливість проведення заходів ранньої реабілітації, що має 

важливий соціальний та економічний ефект. 

Пацієнти області матимуть можливість отримати 

високоспеціалізовану (в т.ч. пластична хірургія) при опіках та 

онкохірургічних оперативних втручаннях. 

Амбулаторний блок проводитиме менеджмент пацієнтів, які не 

потребують стаціонарного лікування та розвантажить приймальне 

відділення, створюючи комфортні умови для пацієнтів і лікарів. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

- Проведення реконструкції/капітального ремонту будівель/ 

приміщень ЛШМД під інсультний центр; закупівля та 

встановлення діагностичного обладнання, обладнання для 

оперативних втручань та іншого медичного обладнання відповідно 

до європейських стандартів надання невідкладної та екстреної 

медичної допомоги пацієнтам з судинно-мозковими, серцево-

судинними захворюваннями; підвищення кваліфікації лікарів 

інсультного центру. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

24000,00 20000,00 - 44000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний бюджети, кошти міжнародної технічної 

допомоги, власні кошти лікарні, благодійні фонди, кошти 

інвесторів. 

Ключові 

потенційні учасники 

реалізації проєкту:  

Обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна лікарня 

швидкої медичної допомоги. 

Інше:  - 

 
Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Відкриття на базі корпусу дільничної лікарні в с.Вікно 

будинку для людей похилого віку, одиноких, невиліковно- і 

важкохворих осіб 

Цілі проєкту: Створення належних умов перебування для людей похилого віку, 

одиноких, невиліковно- і важкохворих, забезпечення їм 

соціального захисту та спокійної старості, надання медичної 

допомоги. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 900000 осіб 
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кількість 

отримувачів вигод: 

Стислий опис 

проєкту: 

На території с. Вікно Заставнівського району вже майже двадцять 

років стоїть без використання новий корпус, збудований для 

розташування там колишньої Вікнянської дільничної лікарні. 

Триповерхова будівля має готовність 85%. Кілька років тому не 

відкриту лікарню, котра не встигла прийняти жодного пацієнта, 

вже ремонтували – замінили вікна, електропроводку, дах, зробили 

фасад. Однак вона й досі стоїть без використання. На базі корпусу 

Вікнянської лікарні можна відкрити будинок для людей похилого 

віку, інвалідів, невиліковно- і важкохворих не менше ніж на 40 

місць. Число осіб, котрі потребують постійного стороннього 

догляду, постійно зростає у зв’язку з важким матеріальним 

становищем, виїздом за кордон рідних та ін. Тут люди отримали б 

якісне медичне та соціальне обслуговування, належні умови для 

проживання, повноцінне харчування та постійний догляд. 

Відкриття такого будинку дасть можливість створити нові робочі 

місця, що сприятиме поверненню до села молодих людей. 

Очікувані 

результати: 

Створення належних умов для проживання людей похилого віку, 

інвалідів, невиліковно- і важкохворих. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Капітальний ремонт приміщення лікарні для облаштування 

будинку престарілих; встановлення ліфта й пандуса; придбання 

устаткування та інвентарю; начання персоналу, введення об’єкта в 

експлуатацію. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

15000,00 4000,00 - 19000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, місцевий бюджети, кошти міжнародної технічної 

допомоги, благодійні фонди, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вікнянська сільська рада, обласна державна адміністрація.  

Інше - 

 
Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів в 

регіоні. 

Назва проєкту: Будівництво та введення в експлуатацію лікувального центру 

«Герцаївські джерела» та запуск цеху з розливу лікувальних 

вод 

Цілі проєкту: Надання якісних лікувально-оздоровчих, медичних послуг. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

На земельній ділянці площею 4,3 га в с.Хряцька Герцаївського 

району запроєктований лікувальний центр на 340 місць та цех з  

розливу мінеральної води в кількості 14,8 млн. скляних пляшок в  

рік. Лікувальний центр надаватиме послуги із оздоровлення та 

лікування хронічних захворювань суглобів, хребта, кісток, м'язів, 

сухожиль, нервової системи, гінекологічних, шкірних, судинних 

захворювань. Використовуючи мінеральну воду проводитиметься 
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лікування захворювань внутрішніх органів, зокрема захворювань 

шлунку, кишечника, жовчнокам'яних хвороб, запалення жовчного 

міхура, хронічних захворювань сечовивідних шляхів, хвороб 

обміну речовин (цукровий діабет, ожиріння, сечокислий діатез) та 

лікування щитовидної залози. Запроєктований лікувальний центр є 

унікальним з точки зору вдалого вирішення комплексу лікувально-

оздоровчої функції відвідувачів з широким спектром надання 

сучасних фізкультурно-оздоровчих послуг на надзвичайно цінних 

запасах лікувальних хлоридно-натрієвих та прісних 

гідрокарбонатних водах господарсько-питного призначення. На 

другому етапі передбачається будівництво цеху з розливу 

мінеральної води. 

Очікувані 

результати: 

Будівництво лікувального центру на 340 місць. 

Будівництво цеху з розливу мінеральної води в кількості 14,8 млн. 

скляних пляшок в  рік. 

Створення 260 робочих місць. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Будівництво лікувального  центру на 340 місць, який надаватиме 

послуги із оздоровлення та лікування хронічних захворювань 

суглобів, хребта, кісток, м'язів, сухожиль, нервової системи, 

гінекологічних, шкірних, судинних захворювань. Будівництво цеху 

по розливу мінеральних вод. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

200000,00 200000,00 100000,00 500000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

ТОВ «Герцаївські джерела», громади Герцаївського району, 

обласна державна адміністрація. 

Інше: 

 

Виготовлено та погоджено містобудівне обґрунтування. 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію, яка пройшла 

державну експертизу. Отримано всі необхідні дозволи на початок 

будівельно-монтажних робіт. Проведено наукові дослідження 

мінеральної води та отримано медичний висновок щодо її 

лікувально-столового використання. Отримано спецдозвіл на 

користування надрами. 
 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Покращення умов надання невідкладної та екстреної медичної 

допомоги у випадку надзвичайних подій та ситуацій у 

сільських територіях області 

Цілі проєкту: Створення належних умов для надання якісної та доступної 

висококваліфікованої невідкладної та екстреної медичної 

допомоги населенню шляхом покращення матеріально-технічної 

бази Заставнівської центральної районної лікарні. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис Заставнівська ЦРЛ протягом 2010 – 2015 рр. успішно реалізувала 
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проєкту: два проєкта в рамках програми ТКС ЄС «Румунія-Україна-

Республіка Молдова 2007-2013» та планує до реалізації проєкт 

«Покращення якості надання екстреної медичної допомоги – 

швидкий виклик на надзвичайні ситуації у Чернівецькій області та 

Сучавському повіті». Цілями проєкту є покращення матеріально-

технічної бази надання екстреної та невідкладної медичної 

допомоги та підвищення кваліфікації як лікарів, так й працівників 

дорожніх служб та транспорту, поліції, а також населення щодо 

надання медичної допомоги у невідкладних станах. 

Очікувані 

результати: 

Скорочення кількості загиблих та померлих від 

невчасної/неякісної невідкладної та екстреної медичної допомоги 

на 30% протягом 5 років після закінчення реалізації проєкту. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Капітальний ремонт хірургічного відділення лікарні; придбання 

діагностичного та хірургічного обладнання; навчання медичного 

персоналу; інформаційно-навчальні заходи для немедичних 

цільових аудиторій. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

7350,00 5388,00 - 12738,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, кошти міжнародної технічної 

допомоги, власні кошти лікарні, благодійні фонди, кошти 

інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Заставнівська центральна районна лікарня, обласна державна 

адміністрація, Чернівецька обласна лікарня швидкої медичної 

допомоги. 

Інше: - 

 

 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Розвиток мобільної аварійної служби реанімації та доставки 

(SMURD) шляхом створення спільної інтегрованої системи 

надання ефективної першої медичної допомоги підрозділами 

ДСНС Чернівецької області 

Цілі проєкту: Підвищення рівня здоров’я населення Чернівецької області 

шляхом впровадження інтегрованої служби SMURD та шляхом 

розвитку потенціалу професійних служб надання швидкої 

допомоги для реагування на надзвичайні ситуації. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Реалізація проєкту пропонує змінити спосіб надання невідкладної 

медичної допомоги та кваліфікованої першої допомоги під час 

надзвичайних ситуацій в регіоні проєкту. Він пропонує 

запровадити новий тип реагування на надзвичайні ситуації з боку 

професійної служби з надзвичайних ситуацій в Україні. Цей 

новий вид втручання сприятиме підвищенню рівня здоров'я 

населення в передбачуваній області шляхом надання домедичної 
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допомоги  та стабілізації життєво важливих функцій хворої 

людини або потерпілого при НС на місці, та наступному 

транспортуванні до лікарні швидкої допомоги. Служби екстреної 

допомоги є першою лінією захисту, надаючи як медичну 

допомогу постраждалому населенню, так і громадські 

інформаційні кампанії. Розробка, впровадження та постійний 

моніторинг надання невідкладної медичної допомоги повинні 

бути включені у більш широкий порядок денний програм безпеки 

дорожнього руху та програм охорони здоров'я, щоб сприяти 

політичній та громадській підтримці для розвитку ланцюга 

допомоги, таким чином призводячи до зменшення кількості 

кількість випадків НС. 

Очікувані 

результати: 

Покращення загальної ситуації при аваріях та стихійних лихах, 

НС та в цілому в сфері збереження життя громадян. 

Покращення матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС в 

регіоні. 

Підвищення рівня професіоналізму та фахових можливостей 

рятувальників в сфері надання медичної допомоги. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Кваліфікована підготовка інструкторів навчально-методичного 

центру ДСНС Чернівецької області з парамедицини для навчання 

пожежних/рятувальників. 

Обладнання НМЦ сучасним обладнанням для підготовки 

парамедиків. 

Придбання спеціальних медичних автомобілів екстреної допомоги 

класу D2 та C1, оснащених медичним спорядженням та засобами, 

необхідними для надання невідкладної медичної допомоги, 

стабілізації та підтримки життєво важливих функцій 

постраждалих, до їх передачі лікарні. 

Підвищення рівня диспетчерської служби ДСНС до рівня 

диспетчерського центру за єдиним телефонним номером 

екстреного виклику 112. 

Забезпечення умов залучення медичної авіації та створення 

належної інфраструктури для неї. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

8000,00 18000,00 18000,00 44000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), 

міжнародна благодійна та гуманітарна допомога (техніка, 

обладнання, спецзасоби, навчання, тренування тощо). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації  

проєкту: 

ДСНС України у Чернівецькій області, обласна державна 

адміністрація.  

Інше: SMURD в Європі сьогодні є потужною структурою в системі 

Генеральної інспекції з питань НС з професійними працівниками, 

сучасною технікою, авіацією та сталим функціонуванням, 

направленим на збереження життя людей, які потребують 

термінової допомоги. Цей підрозділ тісно співпрацює зі Службою 

швидкої медичної допомоги, охоплює своєю компетенцією всю 

країну та координується єдиною диспетчерською службою 112. 

Ця структура є загально прийнятною для аварійно-рятувальних 

підрозділів в Європі та світі. Саме тому ідея створення SMURD 

очікувано буде підтримана Європейським Союзом та 
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стратегічними партнерами в міжнародних транскордонних 

програмах.  

 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.1. Формування ефективної мережі медичних закладів у 

регіоні. 

Назва проєкту: Створення лікарні відновного лікування у Чернівецькій 

області 

Цілі проєкту: Надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги 

з реабілітації та відновного лікування, збереження здоров'я 

населення, попередження переходу захворювань в хронічні, 

попередження інвалідності, покращення якості життя пацієнтів 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

З метою забезпечення відповідних умов для надання всіх видів 

медичної допомоги у Чернівецькій області і проведення 

довготривалої медичної реабілітації необхідно створити лікарню 

відновного лікування на базі існуючих медичних закладів регіону, 

яка б передбачала три рівні реабілітації – первинний 

(стаціонарний), вторинний (відновлювальний) і третинний 

(підтримуючий). 

Очікувані 

результати: 

Скорочення кількості осіб з інвалідністю після лікування гострих 

станів, скорочення періоду непрацезадності, скорочення кількості 

померлих від загострень, збільшення тривалості життя 

Ключові заходи 

проєкту: 

Капітальний ремонт приміщень для забезпечення функціонування 

лікарні відновного лікування. 

Придбання діагностичного та реабілітаційного медичного 

обладнання. 

Навчання медичного персоналу. 

Інформаційно-навчальні заходи для немедичних цільових 

аудиторій. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

8500,00 6300,00 4000,00 18800,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцевий бюджети, кошти міжнародної 

технічної допомоги, благодійні фонди, кошти інвесторів 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, медичні заклади Чернівецької 

області. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.2  Створення сучасної системи соціального захисту 

населення області. 

Назва проєкту: Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції 

(учасників бойових дій) та членів їх сімей 

Цілі проєкту: Підтримка учасників АТО та членів їх сімей, надання соціальних 

послуг, охоплення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників АТО, які потребують реабілітації. Забезпечення потреб в 

отриманні земельних ділянок учасниками АТО, потреб у 
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постановці на квартирний облік учасників АТО, освітніми 

послугами дітей учасників АТО, медичної та соціальної реабілітації 

учасників АТО та ін.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

5000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено забезпечення виплати з боку держави 

матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих), поранених 

учасників АТО, мобілізованим, учасникам антитерористичної 

операції (учасників бойових дій) та членам їх сімей, членам сімей 

загиблих волонтерів у зоні АТО, добровольцям, які приймали 

участь в антитерористичній операції. Надання медико-соціальних 

послуг, санаторно-курортне оздоровлення та інших пільг даній 

категорії населення. 

Очікувані 

результати: 

Забезпечення соціальних гарантій учасникам АТО та членам їх 

сімей. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Забезпечення виплати з боку держави матеріальної допомоги сім'ям 

загиблих (померлих), поранених учасників АТО, мобілізованим, 

учасникам антитерористичної операції (учасників бойових дій) та 

членам їх сімей, членам сімей загиблих волонтерів в зоні АТО, 

добровольцям, які приймали участь в антитерористичній операції. 

Сприяння роботі громадських організацій учасників 

антитерористичної операції та надання фінансової допомоги на 

підтримки їх статутної діяльності. Надання медико-соціальних 

послуг, санаторно-курортне оздоровлення та інших пільг даній 

категорії населення. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

24451,50 24451,50 - 48903,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, позабюджетні джерела 

фінансування 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Департамент соціального захисту населення, Департамент охорони 

здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні 

адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, міські, селищні та сільські ради.  

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.2 Створення сучасної системи соціального захисту 

населення області. 

Назва проєкту: Забезпечення щасливого майбутнього дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа 

Цілі проєкту: Запобігання дитячій бездоглядності та розвиток сімейних форм 

виховання. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

960 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

В області проживає 183,6 тис. дітей віком до 18 років, з яких 960 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 210 

Впродовж 2019 року статус дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування надано 97 дітям. Із загальної кількості  

таких дітей 723 – виховується в сім’ях опікунів, піклувальників. 

Протягом 2019 року встановлено опіку та піклування над 77 дітьми. 

В області діє 16 дитячих будинків сімейного типу, в яких 

виховується 104 дитини, та 50 прийомні сім’ї, в яких виховується 

91 дитини. Протягом 2019 року створено 2 прийомні сім'ї та 

влаштовано 12 дітей та усиновлено 14 дітей. Загалом сімейними 

формами виховання охоплено 95% від загальної кількості дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

З метою соціально-психологічної реабілітації дітей, які потрапили у 

складні життєві обставини, втратили піклування з боку батьків, їх 

соціально - правового захисту в області діє притулок для дітей 

служби у справах дітей облдержадміністрації на 35 місць, в якому 

протягом 9 місяців 2019 року отримали соціальну допомогу 79 

дітей.  

Для підвищення рівня доступу та довіри громадян до органів 

державної влади, своєчасного виявлення та оперативного 

реагування на випадки порушення прав дітей, функціонує 

безкоштовна телефонна дитяча «гаряча лінія».  

Очікувані 

результати: 

Розв’язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав, свобод та 

законних інтересів, а також покращення стану профілактичної 

роботи у дитячому середовищі, з неблагополучними сім’ями тощо. 

Надання якісних соціальних послуг та здійснення соціального 

супроводу, нагляду за умовами утримання і виховання дітей у 

сім’ях усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, 

дитячих будинках сімейного типу.  

Зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають 

виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які 

виховуються в таких сім’ях; 

підвищення рівня відповідальності батьків за виконання своїх 

обов’язків шляхом участі батьків у семінарах, тренінгах, засіданнях 

«круглого столу», що сприяють формуванню сімейних цінностей; 

своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, 

влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та 

соціального захисту; 

реінтеграція у суспільство, соціальна реабілітація дітей, що 

опинились у складних життєвих обставинах; 

ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та 

піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей); 

забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців служб у 

справах дітей та закладів соціального захисту дітей; 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 
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Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

450,00 500,00 500,00 1450,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, міські, селищні та сільські ради, 

районні державні адміністрації, діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, та особи з їх числа. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.2 Створення сучасної системи соціального захисту 

населення області. 

Назва проєкту: Розвиток соціального підприємництва у Вижницькій громаді  

Цілі проєкту: Забезпечення працевлаштування для різних категорій населення 

громади, першочергово – для ветеранів АТО і сприяння їхній 

соціальній адаптації після повернення із зони бойових дій. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вижницька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

17058 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєктом передбачено:  

проведення інвентаризації приміщень, в яких будуть розміщені 

майстерні; 

поточний (косметичний) ремонт, придбання обладнання, 

інструментів і технічне облаштування майстерень; 

сприяння реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та 

організації робочих місць;  

укладання угод про співпрацю та меморандумів із соціального 

підприємництва; 

створення навчально-виробничих комбінатів й налагодження 

супутньої навчальної, просвітницької та іншої розвиткової 

діяльності. 

Очікувані 

результати: 

Створення нових робочих місць.  

Зайнятість соціально незахищених верств населення.  

Розвиток виробничої галузі громади. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення інвентаризації приміщень, в яких будуть розміщені 

майстерні; поточний (косметичний) ремонт, придбання обладнання, 

інструментів і технічне облаштування майстерень; сприяння 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та організації 

робочих місць; укладання угод про співпрацю та меморандумів із 

соціального підприємництва; створення навчально-виробничих 

комбінатів й налагодження супутньої навчальної, просвітницької та 

іншої розвиткової діяльності. 

Період здійснення:  Січень – грудень 2022 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

- 3500,00 - 3500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада. 
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Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.2. Створення сучасної системи соціального захисту 

населення в області. 

Назва проєкту: Створення комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг Вижницької міської ради» 

Цілі проєкту: Здійснення соціального обслуговування та надання соціальних 

послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем 

проживання та в умовах стаціонарного або тимчасового 

перебування.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вижницька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

500 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Структура КУ «Центр надання соціальних послуг» передбачає: 

відділення підтримки сімей у складних життєвих обставинах 

(соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, соціальна інтеграція та реінтеграція 

бездомних осіб, кризове та екстренне втручання, консультування, 

соціальна профілактика, надання притулку особам, постраждалим 

від домашнього насильства); 

відділення соціальної допомоги вдома (догляд вдома, 

паліативний/хоспісний догляд); 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

перебування (забезпечення постійного або тимчасового 

проживання одиноких громадян похилого віку, інвалідів). 

Очікувані 

результати: 

Розвиток соціальних послуг, спрямованих на профілактику 

складних життєвих обставин, подолання таких обставин або 

мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них 

перебувають. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення реконструкції приміщень, проведення ремонтних 

робіт; закупівля необхідного обладнання, технічних засобів 

реабілітації (інвалідні візки, ходунки, нічні стільці, милиці, палиці). 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вижницька міська рада. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.2.2. Створення сучасної системи соціального захисту 

населення в області. 

Назва проєкту: Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт відділень 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Цілі проєкту: Забезпечення надання якісних соціальних послуг. 
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створення  умов  перебування  одиноких  пристарілих  в  

стаціонарному (геріатричному)  відділенні,  забезпечення  їх  

соціального  захисту  і  відпочинку,  створення нових ліжко-місць  

в  стаціонарній  установі.    

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

20000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєктом передбачено проведення капітального ремонту 

глядацької зали адмінбудинку Путильського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 

селищі Путила Путильського району та капітального ремонту 

відділення денного догляду людей похилого віку та інвалідів,  

геріатричного стаціонарного відділення територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в м. 

Сокиряни, будівництво окремої господарської споруди в 

геріатричному  стаціонарному відділенні терцентру в с.Романківці 

Сокирянського району. 

Очікувані 

результати: 

Створення належних умов для обслуговування громадян (люди 

похилого віку, повнолітні інваліди), які мають часткове порушення 

рухової активності, частково не здатні до самообслуговування, не 

мають протипоказань для перебування в колективі та потребують 

соціально-побутової та психологічної адаптації.    

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення будівельних, ремонтних робіт. Створення умов 

доступу для громадян з обмеженими можливостями. Забезпечення 

сучасними комп’ютерним системами. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

5800,00 1500,00 1500,00 8800,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти). 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) у Путильському районі, територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 

Сокирянському районі. 

Інше: - 

 

Проєктні ідеї напряму 4.3. Створення сприятливих умов для розвитку культури, 

молодіжної політики та спорту 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов 

для патріотичного культурного виховання населення. 

Назва проєкту: Збереження і розвиток історико-культурної та духовної 

спадщини Чернівецької області 

Цілі проєкту: Забезпеченння зберігання та використання документів 

Національного архівного фонду.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  
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Стислий опис 

проєкту: 

Державний архів Чернівецької області один з найстаріших та 

найбагатших установ в Україні. В архіві зберігаються документи з 

XV століття до теперішнього часу. Об’єкт має пріоритетне 

значення для розвитку області.  За документами держархіву 

щорічно виконується понад 5000 запитів громадян, юридичних та 

фізичних осіб. Державний архів Чернівецької області є науково-

методичним центром з діловодства та архівної справи в області. 

Працівниками архіву щорічно розробляються методичні 

рекомендації, інструкції з основних питань архівної справи та 

діловодства. Державний архів Чернівецької області знаходиться у 

приміщенні, яке частково не відповідає умовам зберігання 

документів Національного архівного фонду, потребує встановлення 

системи  пожежогасіння, вентиляції та ремонту ліфту. На 

сьогоднішній день зберігається 4135 фондів (1545777 одиниці 

зберігання), з них 1123 фондів періоду до вересня 1939 року, в тому 

числі 2053 од. зб. науково-технічної документації; 3080 од. зб. 

особового походження; 1072 од.зб. кінодокументів, 14292 од. обл.; 

66216 од. обл. фотодокументів; 782 од. зб. фонодокументів, 1887 

од. обл.; 47 од. зб. відео документів, 175 од. обл. На даний час існує 

загроза втрати документів через недотримання умов їх зберігання 

(відсутність системи пожежогасіння та вентиляції і кондиціювання, 

нефункціонуючий ліфт).  

Очікувані 

результати: 

Створення умов для належного зберігання та використання 

документів Національного архівного фонду. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Встановлення системи пожежогасіння; встановлення ситсеми 

вентиляції; відновлення ліфта.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2200,00 1000,00 - 3200,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний бюджет, обласний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Державний архів Чернівецької області, обласна державна 

адміністрація.   

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов 

для патріотичного, культурного виховання населення. 

Назва проекту: Створення театру культур Буковини  

Цілі проекту: Створення постійно діючого майданчику перформативно – 

сценічного мистецтва, проявлення та демонстрація особливостей 

толерантності та гармонії культурно-мистецького середовища 

Буковини. 

Територія, на яку 

проект матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проекту: 

 

Проект спрямований на збереження та популяризацію української 

культури та культур інших національностей, що проживають на 

території Буковини, розвиток та збереження кращих зразків 

професійного та аматорського мистецтва, народних ремесел 
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Буковини, відтворення пісенного, музичного, словесного 

фольклору, народних звичаїв та обрядів, розширення культурних 

зв’язків, виявлення та підтримку обдарованої творчої молоді, її 

працевлаштування, популяризація туристичної привабливості 

Буковини. 

Очікувані 

результати: 

Реалізація культурно-мистецьких, туристичних проектів на 

Буковині. 

Сприяння культурно-духовному розвитку населення області, 

розширення зон для організації дозвілля жителів громад. 

Відродження та збереження регіональних традицій, звичаїв та 

унікальних культурних практик жителів буковинського краю. 

Популяризація професійного та аматорського мистецтва, 

підвищення майстерності творчих колективів та окремих 

виконавців, народних майстрів. 

Налагодження творчих зв’язків з іншими регіонами України, 

іншими країнами та підвищення ролі народної творчості у 

формуванні світогляду та естетичних смаків у молоді Буковини. 

Популяризація туристичної привабливості області. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

Організаційно-правові заходи зі створення театру культур 

Буковини. 

Підготовка 3-річного календарного плану мистецьких подій та 

проектів. 

Складення адміністративного та подієвого кошторису (в тому числі 

із зазначенням сум і джерел співфінансування) діяльності театру 

культур Буковини. 

Організація культурно-мистецьких дійств, концертів, майстер-

класів, семінарів, фестивалів, акцій. 

Створення графічних та інформаційно-електронних ресурсів з 

метою промоції театру культур Буковини. 

Придбання елементів сценічного обладнання, звукопідсилювальної 

та світло-техніки, сценічного одягу. 

Організація поїздок на 3 ключові фестивалі культур.  

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

10000,00 15000,00 20000,00 45000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, кошти  джерел, незаборонених 

чинним законодавством, грантові та спонсорські надходження. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Заклади культури та мистецтва області, територіальні громади, 

творчі громадські організації, ключові підприємці краю, 

міжнародні партнери. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток 

умов для патріотичного культурного виховання населення. 

Назва проєкту: Ремонт (реставраційний) будівлі Чернівецького академічного 

українського музично-драматичного театру імені Ольги 

Кобилянської у м.Чернівцях 

Цілі проєкту: Збереження пам’ятки архітектури національного значення ох. 

№1737 будівлі Чернівецького академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені О.Кобилянської. 
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Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область  

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди: 

500000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Будівля театру збудована у 1905 році за проєктом архітекторів Ф. 

Фельмера і Г. Гельмера як міський театр. За архітектурою та 

інтер’єром він не поступається перед віденським. Глядацька зала 

має 730 місць. Вже 10 років силами театру підтримується стан 

будівлі, а саме: була погоджена та затверджена проєктно-

кошторисна документація на проведення ремонтно-

реставраційних робіт, також отриманий дозвіл Міністерства 

культури України на виконання робіт, проводилась гідроізоляція 

фундаменту, встановлення зразкових вікон (відповідно до 

проєкту) та інші заходи. Для збереження будівлі театру – пам’ятки 

архітектури національного значення (ох. №1737), яка на даний час 

знаходиться у критичному стані, необхідно провести ремонтно-

реставраційні роботи по фасадах, інтер’єрах вестибюлю третього 

поверху, дахах, модернізацію інженерних мереж. 

Очікувані 

результати: 

Збереження і розвиток історико-культурної спадщини. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Ремонтно-реставраційні роботи по фасадах, інтер’єрах вестибюлю 

третього поверху, дахах; модернізація інженерних мереж. 

Період здійснення: Січень – грудень 2021 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

47801,33 - - 47801,33 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, обласна рада, Чернівецький 

академічний український музично-драматичний театр імені Ольги 

Кобилянської. 

Інше: Для того, щоби реалізувати цей проєкт кошти необхідно виділити 

до 2022 року у зв’язку з тим, що проєктно-кошторисна 

документація повторно перерахована (відкоригована) в цінах на 

2019 рік. 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток 

умов для патріотичного культурного виховання населення. 

Назва проєкту: Розбудова об’єктів музейного простору КЗ «Чернівецький 

обласний музей народної архітектури та побуту» в 

м.Чернівцях 

Цілі проєкту: Розбудова об’єктів музейного простору згідно концепції. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди: 

50000 відвідувачів щорічно 
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Стислий опис 

проєкту: 

Будівництво музейних експозицій Південного та Північного 

Підгір’я, Гуцульщина та інфраструктури об’єктів, як Співоче 

поле, рекреаційні зони відпочинку, будівництво мостів та 

переходів, що об’єднують в єдиний комплекс музейну територію. 

Очікувані 

результати: 

Розширення діяльності музею на сучасних європейських засадах 

та розвитку музейної справи. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Розбудова переїздів та переходів; розбудова музейної експозиції; 

розбудова інфраструктури та рекреаційної зони. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

9500,00 14000,00 16000,00 39500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

КЗ «Чернівецький обласний музей народної архітектури та 

побуту». 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток 

умов для патріотичного культурного виховання населення. 

Назва проєкту: Ремонт (реставраційний) будівлі Чернівецького обласного 

краєзнавчого музею 

Цілі проєкту: Збереження музейних цінностей. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область    

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигоди: 

150000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Будівля Чернівецького обласного краєзнавчого музею збудована у 

1878 році і є пам’яткою архітектури місцевого значення ХІХ ст. 

(охоронний № 9/39-Чв). У 2008 році відреставровано фасад 

будівлі з боку вул. О.Кобилянської. У 2011 році – з боку 

вул.С.Гакмана. З боку вул. М.Гоголя потребує реставраційного 

ремонту. Проєктом передбачено проведення ремонту 

(реставраційного) фасаду будівлі, заміну старих, малоефективних 

водяних котлів на газовому паливі на нові з вищим ККД.  

Очікувані 

результати: 

Оптимізація витрат газу та вирівнювання температур у будівлі 

музею. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Ремонт (реставраційний) фасаду будівлі; заміна старих, 

малоефективних водяних котлів на газовому паливі на нові з 

вищим ККД. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2022 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2886,00 1760,00 - 4646,00 

Джерела 

фінансування: 

Обласний бюджет. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

ЧОКМ, обласна державна адміністрація.  
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Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов 

для патріотичного культурного виховання населення. 

Назва проєкту: «Культурний хаб» (ремонт приміщення будинку народної 

творчості та дозвілля «Молодіжний», придбання світлового та 

звуковідтворювального обладнання) 

Цілі проєкту: - Створення сприятливих умов для розвитку культури, забезпечення 

функціонування та удосконалення мережі закладів культури. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Новодністровська ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

18000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

В місті функціонує ряд установ та інституцій, діяльність яких 

направлена на реалізацію творчого потенціалу жителів. Так, 

Новодністровська музична школа готує учнів за напрямками гри на 

фортепіано, гітарі, цимбалах, духових інструментах та ін. Студія 

вокального мистецтва при БНТД «Молодіжний» надає можливість 

реалізувати свій потенціал у співочому мистецтві. А такі 

новодністровські аматорські колективи, як хор «Калина», ансамбль 

«Співочі бабусі» активно беруть участь у конкурсах обласного та 

державного рівня. Мистецтво драми та комедії популяризує 

місцевий аматорський театральний колектив. Тож, у 

Новодністровську активно розвивається та популяризується 

мистецтво. Перешкодою в більш якісному представлені своєї 

творчості є відсутність сучасних комфортних приміщень.  

Очікувані 

результати: 

- Створення місця для реалізації музичного та драматичного 

потенціалу. 

Ключові заходи 

проєкту: 

1. Розробка проєктно-кошторисної документації; проведення 

тендерних процедур; визначення підрядника; виконання 

будівельно-монтажних робіт; придбання світлової і 

звуковідтворювальної апаратури. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2022 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

2500,00 5500,00 - 8000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети. 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Новодністровська міська рада, ГО «Смарт Ангел», ГО «Молодь-

Фест». 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно – духовної спадщини, розвитку 

умов для патріотичного культурного виховання населення. 

Назва проєкту: 

 

Створення історичного музею на базі будівлі колишнього 

вокзалу «Селітин» у с.Селятин 

Цілі проєкту: Розвиток місцевої історико-туристичної індустрії. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Селятинська ОТГ 
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Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

10000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

На початку ХХ століття с.Селятин, належавши до Австро-

Угорської імперії, був справжнім європейським містечком з 

населенням майже півтора десятка тисяч жителів. Тут було більше 

двадцяти філіалів європейських банків, стільки ж ресторанів, дві 

синагоги, православна та греко-католицька церкви. Більшість 

населення містечка складали українці-гуцули, майже 40 відсотків 

жителів були євреями. Також с.Селятин заселяли румуни, німці та 

поляки. Про справжнє європейське минуле говорить такий 

сенсаційний факт, що з 1913 року завдяки прокладеної К.Таубером 

міжнародній залізниці с.Селятин мало регулярне пасажирське 

сполучення із Віднем, а раз на тиждень від селятинського перону 

відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижу. Сьогодні в 

с.Селятин жителів майже в десять раз менше, ніж було в ті часи. А 

причина цього – закриття у 1939 році залізниці. Залишки будівлі 

колишнього вокзалу, на якому зберігся надпис румунською мовою 

«Селітин» та його складські приміщення нагадують про те, що 

колись його мешканці були частиною європейської спільноти, що 

могли знати про паризькі салони та ейфелеву башту не лише з 

розповідей і світлин.  

Очікувані 

результати: 

Збереження зовнішнього вигляду пам’ятки архітектури 

національного значення. Збільшення привабливості пам’ятки 

національного значення, як об’єкта туристичної інфраструктури. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Створення історичного музею на базі будівлі колишнього вокзалу 

«Селітин». 

Період здійснення:  Лютий 2021 року – листопад 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

12500,00 10000,00 5500,00 28000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, місцевий бюджети, міжнародні донори (гранти), тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Селятинська сільська рада.  

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов 

для патріотичного культурного виховання населення. 

Назва проєкту: Розвиток музейної мережі Буковини 

Цілі проєкту: 

 

Вивчення, збереження, використання та популяризація музейних 

предметів, музейних колекцій з науковою та освітньою метою, 

розвиток музейної інфраструктури краю.        

Використання новітніх технологій для забезпечення доступності  

музейних колекцій. 

Комп’ютеризація й автоматизація обліку музейних експонатів, 

оцифровування найбільш цінних пам’яток культури і мистецтва. 

Зміцнення матеріальної бази музеїв для розширення та надання 

якісних послуг. 

Формування іміджу території, підтримки культурної спадщини та її 

інтеграцію у життя громади, що в свою чергу сприятиме розвитку її 

туристичної привабливості. 
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Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

500000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєкт спрямований на: розвиток музейної мережі області, 

створення  цікавих інтерактивних елементів та нових експозицій у 

діючих музеях; впровадження в роботу музеїв маркетингових 

технологій, спрямованих на розширення музейної аудиторії, 

рекламування музейного продукту і вивчення та формування 

попиту на нього; модернізацію матеріально-технічного 

забезпечення (придбання експонатів науково-допоміжного фонду, 

комп’ютерної та мультимедійної техніки тощо; посилення зв’язку із 

місцевими громадами, розвиток нових сервісів та музейних 

програм співпраці з  молоддю, представниками громадськості 

тощо.  

Очікувані 

результати: 

 

Створення цікавих нових арт-об’єктів, переформатування 

традиційних музеїв в інформаційні майданчики і справжні 

культурно-освітні центри. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Розщирення мережі музейних закладів  у населених пунктах 

області. 

Модернізація музейної мережі, шляхом інтеграції високих 

технологій у музейний простір, зміна концепції експозицій та 

перетворення музею у сучасний музейний центр, який 

популяризуватиметься за допомогою сучасних маркетингових 

технологій. 

Забезпечення комп’ютерною та мультимедійною технікою, 

предметами науково-допоміжного фонду.  

Проведення заходів по впорядкування приміщень музеїв. 

Участь у туристичних виставках, активна співпраця зі ЗМІ, 

впровадження розвитку тих видів діяльності, що можуть привабити 

туриста, тобто створення нового туристичного продукту.  

Розвиток музейного туризму, використання туристичного 

потенціалу музеїв і територій, які до них прилягають. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1800,00 5000,00 4500,00 11300,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний , місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти), тощо.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні, сільські ради. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов 

для патріотичного, культурного виховання населення. 

Назва проєкту: 

 

Формування на базі публічних бібліотек області  громадського 

інформаційного (електронного) простору для надання 

інформаційних, бібліотечних, культурно-дозвіллєвих послуг з 

доступом до мережі Інтернет 

Цілі проєкту: 

 

Забезпечення права жителів громад на доступ до інформації, 
підвищення рівня інформаційно-комунікативної культури. 
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Формування  електронних баз даних бібліотечних фондів області та 

створення єдиної загальної бази для надання доступу  до інформації 

користувачам всіх публічних бібліотек. 

Організація доступу до електронних каталогів та  регіональних баз 

даних з різних аспектів життєдіяльності населення, запровадження 

послуг електронного урядування.  

Зонування  бібліотечного простору, створення новітніх 

інформаційно-комунікативних, освітніх та культурно-дозвіллєвих 

майданчиків, на базі яких  користувачі будуть поєднувати освіту з 

дозвіллям та розвитком творчих здібностей. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

750000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Проєкт передбачає створення на базі публічних бібліотек області 

сучасного інформаційного простору, який дасть змогу забезпечити 

широкі можливості для кооперування зусиль у наданні 

користувачам розвинутого спектру інформаційних ресурсів і 

сервісів регіону. В населених пунктах будуть функціонувати 

бібліотеки, наповнені новим змістом роботи, забезпечені сучасною 

комп’ютерною технікою, ігровими ресурсами тощо. Поряд із 

обслуговуванням дорослого читача бібліотекарі забезпечуватимуть  

надання культурних послуг для дітей із соціально незахищених 

родин та дітей-інвалідів. При бібліотеках функціонуватимуть як 

мінімум три зони: інтелектуальна, інформаційна та ігрова. В основі 

оцінки якості діяльності сільських бібліотек буде громадська 

думка, а отже, робота має будуватися відповідно до запитів 

громади. На базі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. 

Івасюка буде створено серверну службу для формування єдиного 

регіонального інформаційного простору публічних бібліотек 

області. Проєктом також передбачається створення комфортних 

умов для споживачів послуг (комп’ютеризація бібліотек з 

підключенням до мережі Інтернету, обладнання приміщень 

системами опалення, приведення приміщень бібліотек до сучасних 

стандартів). 

Очікувані 

результати: 

 

Створення на базі бібліотек області єдиного регіонального 

інформаційного простору та нового формату діяльності бібліотек, 

як інформаційно-комунікативного, освітнього та культурно 

дозвіллєвого центру у громаді. 

Забезпечення доступу до всесвітніх інформаційних ресурсів, 

задоволення потреб в інформаційних продуктах і послугах. 

Розширення переліку інформаційних послуг та сервісів: 

користування безкоштовними послугами Інтернет, доступ до 

офіційних та повнотекстових баз даних, здобуття навичок 

комп’ютерної грамотності (створення власних сайтів, ведення 

блогів, електронна пошта, сканування, копіювання тощо). 

Підвищення якості надання інформаційних та сервісних послуг.  

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Комп’ютеризація бібліотек області з підключенням до мережі 

Інтернет, придбання програмного забезпечення, мультимедійних 

продуктів. 

Здійснення заходів щодо облаштування приміщень системами 
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опалення, проведення ремонтних робіт, придбання  меблів та 

оформлення приміщень до сучасних стандартів та вимог. 

Проведення освітніх, культурно-дозвіллєвих заходів, спрямованих 

на інтелектуальний та творчий розвиток особистості. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

5500,00 5000,00  4500,00  15000,00  

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти), тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні та сільські ради. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов 

для патріотичного, культурного виховання населення. 

Назва проєкту: 

 

Переформатування діяльності клубних установ, створення на їх 

базі поліфункціональних освітніх та культурно-дозвіллєвих 

об’єктів 

Цілі проєкту: 

 

Створення на базі традиційних закладів культури інноваційних 

поліфункціональних   освітніх та культурно-дозвіллєвих центрів. 

Забезпечення на належному рівні права жителів громад на творче 

самовираження, доступ до культурних цінностей, культурної 

спадщини, звичаїв та традицій буковинського краю тощо. 

Створення належних умов для організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності, інтерактивного відпочинку, створення сучасних 

комунікаційних майданчиків для жителів громад. 

Технічне переоснащення закладів культури, з метою формування 

позитивного іміджу про  соціально-економічний та культурний 

розвиток громади. 

Реалізація культурно-мистецьких,  освітніх проєктів, залучення до 

участі  жителів громад. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

790000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

 

Переважна більшість закладів культури клубного типу на сьогодні  

не відповідають сучасним вимогам та викликам, що існують у 

суспільстві. Незадовільне матеріально-технічне оснащення, 

відсутність опалення, нагальна потреба у проведенні ремонтних 

робіт не забезпечують належне функціонування клубних закладів. 

Тому існує потреба у переформатуванні діяльності існуючих 

закладів культури та позиціюванні їх як поліфункціональних 

закладів культури, які можуть здійснювати, практично, усі види 

соціально-культурної діяльності, сприяти розвитку творчих 

здібностей, морально-етичних якостей, організовувати дозвілля, 

відпочинок та розваги тощо.  

Реалізація проєкту дасть можливість модернізувати існуючу 

мережу закладів культури та створити заклади нового типу, які 

будуть відповідати основним критеріям якості соціально-

культурної діяльності: корисність і відповідність запитам 
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населення; актуальність та якість соціокультурних послуг; 

інформативність та змістовність заходів; сучасність методів, форм і 

способів виконання; високий художній рівень. 

Очікувані 

результати: 

 

Створення  базових інноваційних закладів культури нового типу із 

сучасним технічним оснащенням, комфортними умовами для   

творчого розвитку жителів громад, підвищення їх культури 

спілкування та естетичного виховання. Залучення до  сфери 

культури інвестицій, благодійних коштів та коштів меценатів. 

Ключові заходи 

проєкту: 

 

Здійснення заходів щодо облаштування приміщень системами 

опалення, проведення ремонтних робіт, придбання  меблів та 

оформлення приміщень у відповідність до сучасних стандартів та 

вимог.  

Придбання сценічного та звуковго обладнання, сценічних 

костюмів, музінструментарію тощо. 

Розширення спектру культурно-освітніх та дозвіллєвих послуг, 

шляхом проведення освітніх, культурно-дозвіллєвих заходів, 

спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток особистості. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

70000,00 55000,00 45000,00 170000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети,  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні, сільські ради. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов 

для патріотичного, культурного виховання населення. 

Назва проєкту: Створення сучасної мистецької школи Буковини як 

першоджерело свободи творчості 

Цілі проєкту: Збереження та розвиток українських мистецьких традицій. 

Підвищення престижності навчання у мистецькій школі шляхом 

створення сучасних привабливих комфортних умов для проведення 

навчального процесу. 

Покращення якості мистецької освіти в регіоні шляхом підвищення 

професійної компетентності кадрів, оновлення матеріальної бази та 

реновації приміщень мистецьких шкіл. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

250000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Естетичне виховання дітей та юнацтва - пріоритетний напрямок  

розвитку культури України. Проєкт має на меті: 

- покращити умови навчання дітей,   підлітків,  а  при  потребі  й  

повнолітніх громадян різним видам мистецтва; 

- створення умов для творчого,  інтелектуального  і духовного 

розвитку; 

- задоволення потреб  у  професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації;  

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і 
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талановитих дітей, розвиток та підтримка їх  здібностей, талантів і 

обдарувань, задоволення духовних та естетичних потреб громадян. 

Очікувані 

результати: 

Розвиток творчих здібностей учнів та молоді краю, розширення 

мережі позашкільних мистецьких закладів, підвищення якості 

надання освітніх послуг, осучаснення їх матеріально-технічного 

оснащення. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Підтримка приміщень у відповідному стані для забезпечення 

якісного навчального процесу (ремонт, опалення); комплектування 

та оновлення необхідного музичного та художнього 

інструментарію; забезпечення сучасними звуковідтворюючими 

засобами та оргтехнікою, апаратними засобами для доступу до 

мережі інтернет; поповнення бібліотек мистецьких шкіл сучасною 

нотною та методичною літературою; курси підвищення кваліфікації 

викладачів; участь учнів у різноманітних мистецьких конкурсах. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

10000,00 1700,00 1500,00 13200,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти), тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні, сільські ради. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.1. Збереження культурно-духовної спадщини, розвиток умов 

для патріотичного, культурного виховання населення. 

Назва проєкту: Збереження та популяризація культурного надбання 

українського народу та народів, що проживають на території 

області, розвиток фестивального руху на Буковині 

Цілі проєкту: Активізація фестивального руху шляхом створення та реалізації 

культурно-мистецьких, туристичних проєктів на Буковині. 

Сприяння культурно-духовному розвитку населення області, 

розширення зон для організації дозвілля жителів громад. 

Відродження та збереження регіональних традицій і звичаїв 

жителів буковинського краю. 

Популяризація професійного та аматорського мистецтва, 

підвищення майстерності творчих колективів та окремих 

виконавців, народних майстрів тощо. 

Налагодження творчих звʼязків з іншими регіонами України та 

підвищення ролі народної творчості у формуванні світогляду та 

естетичних смаків у молоді. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Проєкт спрямований на збереження та популяризацію української 

культури та культур інших національностей, що проживають на 

території Буковини, розвиток та збереження кращих зразків 

народного мистецтва та народних ремесел Буковини,  відтворення 

пісенного, музичного, словесного фольклору, народних звичаїв та 

обрядів, розширення культурних звʼязків, виявлення та підтримку 
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обдарованої творчої молоді. 

Очікувані 

результати: 

Популяризація туристичної привабливості краю через народну 

творчість, виховання у молоді любові до рідної землі, поваги до 

духовної спадщини свого народу та налагодження творчих 

контактів, обмін досвідом та мистецькими здобутками з іншими 

регіонами, формування творчої еліти України. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Проведення оглядів, організація театральних дійств, святкових 

концертів, майстер-класів, створення інформаційних, електронних 

ресурсів з метою промоції фестивальних заходів.  

Придбання сценічного обладнання, звукопідсилювальної техніки, 

сценічного одягу тощо. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

1000,00 1500,00 2000,00 4500,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти), тощо. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Міські, селищні, сільські ради. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.2. Створення умов соціального та правового захисту 

інтересів молоді. 

Назва проєкту: Популяризація здорового способу життя під гаслом 

«Відповідальність починається з мене» 

Цілі проєкту: Формування відповідального ставлення молоді до свого здоров’я, 

стимулювання активної участі місцевих громад у суспільному 

житті, розвитку партнерських відносин між інститутутами 

громадянського суспільства з органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, приватними структурами, 

громадськими організаціями, засобами масової інформації., 

координації дій структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації, підприємств, установ, організацій різних форм 

власності, громадськості, спрямованих на реалізацію в області 

державної молодіжної політики у сфері  формування здорового 

способу життя у молоді. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

45000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Заходи із популяризації здорового способу життя під гаслом 

«Відповідальність починається з мене» проводиться щороку в усіх 

областях України з метою пропаганди та утвердження здорового 

способу життя у молодіжному середовищі. Проєктом передбачено: 

- здійснення заходів щодо популяризації та утвердження здорового 

і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, 

протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально 

небезпечних захворювань, алкоголізму, наркоманії та 

тютюнопаління; 

- залучення молоді до волонтерської діяльності, зокрема, у 

напрямку популяризації та утвердження здорового і безпечного 
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способу життя та культури здоров’я серед молоді; протидії 

поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних 

захворювань, алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління; залучення 

молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до 

суспільного життя  та громадської діяльності; набуття молоддю 

знань, умінь, навичок та інших компетентностей поза системою 

освіти; формування дбайливого ставлення до довкілля; 

- залучення молоді до участі у суспільному життя місцевих громад, 

зокрема заходів з благоустрою; 

- створення та розміщення соціальної реклами з питань розвитку 

молоді; 

- розвиток партнерських відносин інститутів громадянського 

суспільства з органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, приватними структурами, громадськими 

об’єднаннями, засобами масової інформації налагодження 

міжнародних контактів. 

Очікувані 

результати: 

Підвищення обізнаності молоді щодо наслідків вживання 

наркотичних речовин. 

Підвищення зацікавленості молодіжних координаторів та партнерів 

в участі в заходах із популяризації здорового способу життя під 

гаслом «Відповідальність починається з мене» в майбутньому. 

Підвищення зацікавленості молоддю до занять спортом та участі у 

спортивних змаганнях. 

Підвищення рівня національного самовизначення та фізичної 

самокультури молоді області. 

Зменшення кількості реклами збуту наркотиків на вулицях міста. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Спортивно-військові змагання  «Козацькі забави» з нагоди Дня 

захисника України та Дня українського козацтва. 

Заходи до Міжнародного дня боротьби з наркоманією, Дня 

боротьби з алкоголізмом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

Акція «No Smoking Day» до міжнародного дня відмови від паління. 

«День здоров’я» для учнівської та студентської молоді. 

Молодіжні спартакіади присвячені Дню студентського спорту. 

Заходи із замальовування написів із рекламою місць продажу 

наркотиків. 

Оздоровчі пробіжки. 

Фестиваль з кулінарного мистецтва «Свято Гарбуза – 2019». 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

60,00 80,00  100,00  240,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, міжнародні донори (гранти), 

спонсорські кошти.  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Молодіжні громадські організації області, студенти та учні ЗВО та 

ПТНЗ області, структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації, Чернівецька міська рада, міські, селищні та сільські 

ради.  

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання  

4.3.3. Розвиток спортивної інфраструктури. 

Назва проєкту: 
Розвиток мережі спортивних шкіл (комплексів) у 

територіальних громадах області 
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Цілі проєкту: • Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ у громадах 

області. Створення сучасних умов для проведення навчально-

тренувальної роботи всіх відділень ЧОДЮСШ. 

• Підвищення ефективності підготовки спортсменів, підготовки 

кваліфікованої спортивної зміни для збірних команд області та 

збірних команд України. 

• Підвищення рівня надання освітніх, фізкультурно-спортивних 

послуг, залучення до здорового способу життя дітей, юнацтва та 

інших верств населення. що, в кінцевому рахунку, призведе до 

підготовки та вихованню здорової нації, підготовки 

кваліфікованої спортивної зміни для збірних команд області та 

збірних команд України.  

• Підвищення рівня проведення фізкультурних та спортивно-

масових заходів різного рівня. 

• Створення рівного доступу до занять фізичною культурою та 

спортом осіб із обмеженими можливостями. 

• Створення умов для заняття водними видами спорту (оснащення 

спорткомплексів басейнами). 

• Підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності 

закладів.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна 

кількість  

отримувачів вигод: 

370000 осіб 

 

Стислий опис 

проєкту: 

Перевантаженість або непристосованість залів спортивних шкіл 

(комплексів) ускладнює проведення навчально-тренувальної 

роботи, індивідуальної роботи з найбільш обдарованими 

вихованцями, забезпечення вимог охорони праці та гігієни. 

Незважаючи на складні умови роботи, тренерсько-викладацький 

склад спортивних шкіл області з кожним роком досягає все більш 

вагомих результатів: Які могли б бути кращі при умові створення 

сучасніших умов роботи. Чернівецька область, та м.Чернівці 

зокрема, єдині в Україні, де немає Палацу спорту або 

повноцінного спортивного залу, що відповідав би вимогам 

Федерацій з видів спорту щодо проведення навчально-

тренувальних занять та проведення фізкультурно-спортивних 

заходів найвищого рівня. Зокрема, наявні спортивні зали не 

відповідають офіційним правилам змагань щодо розмірів 

площадок для різних видів спорту, відсутні стаціонарні місця для 

глядачів. Реалізація проєкту дасть можливість місту громадам 

Чернівецької області отримати універсальні спортивні зали, що 

відповідатимуть сучасним вимогам до спортивних споруд та 

вимогам національних федерацій з видів спорту та дасть 

можливість проводити в області фізкультурно-спортивні заходи 

високого рівня.                 

Очікувані 

результати: 
• Покращення спортивної інфраструктури області; залучення до 

регулярних занять фізичною культурою та спортом до 40000 осіб; 

підвищення якості проведення спортивних заходів різного рівня; 

створення до 100 нових робочих місць відповідно до Типових 

штатних нормативів. 



План заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року 228 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

Проведення будівельних робіт відповідно проєктно-кошторисної 

документації, здійснення контролю за проведенням будівельних 

робіт відповідно ДБН та вимог Всеукраїнських федерацій з видів 

спорту. 

Здійснення заходів з енергозбереження. 

Здійснення заходів із забезпечення інклюзивності спортивнвної 

інфраструктури. 

Будівництво басейнів для заняття водними видами спорту. 

Впровадження нових методів підготовки спортсменів. 

Підготовка тренерсько-викладацького складу спортивних шкіл. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість, 

тис. грн: 

2021 2022 2023 Разом 

30000,00 23000,00 43000,00 96000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцеві бюджети, міжнародна технічна 

допомога, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Профільні департаменти обласної державної адміністрації, 

дитячо-юнацькі спортивні школи. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.3. Розвиток спортивної інфраструктури. 

Назва проєкту: Покращення матеріально-технічної бази «Станція човнова» 

комунальної установи «Новодністровська дитячо-юнацька 

спортивна школа» 

Цілі проєкту: Забезпечення населення можливістю повноцінного тренування у 

будь-який час та пору року. Створення сучасних умов для занять 

веслувальними видами спорту. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Новодністровська, Сокирянська, Вашковецька ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

32000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

Станція човнова (веслувальна база) входить до структури 

спортивного комплексу КУ «НДЮСШ», в якому створене 

комфортне середовище для розвитку підростаючого покоління. У 

Чернівецькій області це єдина установа, де можуть займатися діти 

та дорослі спортивним веслуванням. На станції є можливість 

тренуватись на байдарках, каное, драгонботі. А також, є 

можливість кататися на катамарані, прогулянковому човні. Заняття 

проходять круглий рік. У зимовий період заняття відбуваються у 

приміщенні спортивного комплексу. Актуальність проєкту полягає 

у створенні належних умов для проведення навчально-

тренувальних занять з веслувальних видів спорту учнів КУ 

«НДЮСШ», навчанню веслувальним видам спорту учнів ЗОШ та 

гімназії м.Новодністровськ, ЗОШ 5 прилеглих сіл (Ломачинці, 

Білоусівка, Ожево, Василівка, Розкопинці) та ЗОШ Сокирянської і 

Вашковецької ОТГ, проведенні тренувань та спортивних змагань 

міського, регіонального, державного та міжнародних рівнів, а 

також залученні населення до занять веслувальними видами 

спорту.     
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Очікувані 

результати: 

Створення можливостей для занять веслувальними видами спорту. 

Реконструйований елінг для розміщення спортивного інвентаря 

веслувальної бази. Збільшення кількості човнів, байдарок, SUP-

бордів додатково на 40 шт. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Розробка проєктно-кошторисної документації; виконання робіт з 

реконструкції приміщення елінгу для розміщення спортивного 

інвентаря веслувальної бази; придбання сучасних човнів та 

спорядження для проведення занять з веслування на байдарках, 

човнах «Дракон», SUP-борд; підвищення кваліфікації тренерсько-

викладацького складу школи; здійснення заходів з популяризації 

водних видів спорту. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

6356,80 3000,00 2000,00 11356,80 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога, 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Новодністровська міська рада, КУ «НДЮСШ», Новодністровський 

міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», ГО 

ФСК «Новодністровськ», ГО «Смарт Ангел», Чернівецька обласна 

федерація з веслування на човнах «Дракон», Українська федерація 

веслування стоячи. 

Інше:  - 
 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.3. Розвиток спортивної інфраструктури. 

Назва проєкту: Реконструкція та будівництво стадіонів у населених пунктах 

Чернівецької області 

Цілі проєкту: - Покращення спортивної інфраструктури громад області. 

Забезпечення населення можливістю занять спортом. Створення 

умов для проведення змагань з футболу та легкої атлетики.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб  

Стислий опис 

проєкту: 

Створення умов для покращення здоров’я населення є одним з 

напрямків діяльності держави та органів місцевого самоврядування 

зокрема. Більшість стадіонів в області експлуатуються вже 30-50 

років. І, навіть за умов активної експлуатації, більшість стадіонів 

перебувають у занедбаному стані. Знищені вандалами, місця для 

сидіння на трибунах потребують відновлення. Також необхідно 

провести рекультивацію футбольного поля та відновлення газонів, 

відновити зрошувальну систему. Бігові доріжки пошкоджені 

внаслідок атмосферних явищ, а місцями пророслими коріннями 

дерев, що створює небезпеку травматизму для спортсменів.  

Очікувані 

результати: 

- Відновлення спортивної інфраструктури громад. Створення умов 

для проведення тренувань з ігрових видів спорту, місцевих та 

регіональних змагань з ігрових видів спорту. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції та 

капітального ремонту стадіонів.  

Облаштування футбольних полів з натуральним покриттям з 

дренажною системою і системою автоматичного поливу. 
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Облаштування бігових доріжок з поліуретановим наливним 

покриттям. Улаштування секторів для штовхання ядра, стрибків в 

довжину, потрійного стрибка, стрибка у висоту тощо. Улаштування 

фундаментів освітлювальних та інформаційних об’єктів 

(фундаменти опор освітлення, фундамент конструкцій 

електронного табло). Улаштування зовнішньої огорожі. 

Реконструкція трибуни. Облаштування універсального майданчику. 

Облаштування майданчику з вуличними тренажерами. 

Встановлення електронного табло. Частковий благоустрій 

прилеглої території (зона паркінгу, плиткове мощення). 

Поетапне висвітлення реалізації проєкту в засобах масової 

інформації. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

30000,00 45000,00 35000,00 110000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, 

спортивні клуби області. 

Інше: - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.3. Розвиток спортивної інфраструктури. 

Назва проєкту: Реконструкція та будівництво багатофункціональних 

спортивних майданчиків у населених пунктах Чернівецької 

області 

Цілі проєкту: - Покращення спортивної інфраструктури громад. Забезпечення 

населення умовами для занять спортом. Створення об’єктів для 

активної рухової діяльності. Виховання населення вести здоровий 

спосіб життя. 

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Чернівецька область 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод: 

903000 осіб   

Стислий опис 

проєкту: 

 

Створення комфортного середовища для проживання мешканців 

громади є одним із пріоритетних напрямків діяльності органів 

місцевого самоврядування. Наявність робочих місць, житла та 

організація локацій для проведення дозвілля – основні фактори 

розвитку суспільства. Саме люди є рушієм прогресу, а комфортні 

умови їхнього проживання є найкращим стимулом до 

самореалізації в різних галузях. Цільовою аудиторією та 

вигодонабувачами є населення громад усіх вікових груп, не 

залежно від статі, національності, релігійних та політичних 

переконань. Актуальність проєкту полягає у створенні належних 

умов для проведення занять ігровими видами спорту (міні-футбол, 

баскетбол, волейбол, теніс, баскетбол 3х3) у місцях компактного 

проживання мешканців. 

Очікувані 

результати: 

- Відновлення спортивної інфраструктури громад. Створення умов 

проведення тренувань з ігрових видів спорту аматорами. 

Ключові заходи Розробка проєктно-кошторисної документації. 
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проєкту: Виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва/ 

реконструкції багатофункціональних спортивних майданчиків, у 

т.ч. зі штучним покриттям поля.  

Формування бази професійних тренерів та обслуговуючого 

персоналу. 

Забезпечення участі громадян у вирішенні питань благоустрою 

громади, підвищення рівня свідомості та відповідальності. 

Поетапне висвітлення реалізації проєкту в засобах масової 

інформації. 

Період здійснення:  Січень 2021 року – грудень 2023 року  

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

15000,00 10000,0 5000,0 30000,0 

Джерела 

фінансування: 

Державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, 

кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, 

спортивні клуби області. 

Інше:  - 

 

Номер і назва 

завдання: 

4.3.3. Розвиток спортивної інфраструктури. 

Назва проєкту: Створення фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-

відновлювального комплексу для спортсменів різних видів 

спорту з доступом для людей з інвалідністю в с.Мосорівка 

Заставнівського району 

Цілі проєкту: Створення належних умов для реабілітації, занять фізичною 

культурою і спортом, відпочинку спортсменам різних видів 

спорту. Пропаганда здорового способу життя серед молоді 

громади.  

Територія, на яку 

проєкт матиме 

вплив: 

Вікнянська ОТГ та сусідні населені пункти 

Орієнтовна 

кількість 

отримувачів вигод: 

100000 осіб 

Стислий опис 

проєкту: 

В с. Мосорівка Заставнівського району за останні 10-15 років 

практично не використовуються будинок культури, стадіон, а 

поруч –  у занедбаному стані будівля колишньої школи та 

бібліотеки. Ці три об’єкти могли б утворити спортивний комплекс 

для реабілітації спортсменів: у приміщенні школи можна 

обладнати житловий корпус, в будинку культури – приміщення 

для занять спортом, а стадіон, який має, за висновками фахівців, 

найм’якіше покриття серед сільських стадіонів Буковини, 

використовувати за його  призначенням. За сто метрів – річка 

Дністер, де можна гарно відпочити і звідки відкриваються 

прекрасні краєвиди. Відкриття такого комплексу стало би 

поштовхом для відродження придністровського села, покращення 

інфраструктури громади.  

Очікувані 

результати: 

Створення умов для реабілітації, занять фізкультурою та спортом. 

Створення нових робочих місць. 

Ключові заходи 

проєкту: 

Розробка проєктно-кошторисної документації; капітальний 

ремонт приміщень для облаштування житла, залів для занять 
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спортом; придбання обладнання, навчання персоналу. Поширення 

інформації про відкриття такого комплексу. 

Період здійснення: Січень 2021 року – грудень 2023 року 

Орієнтовна вартість 

проєкту, тис. грн.: 

2021 2022 2023 Разом 

18000,00 9000,00 5000,00 32000,00 

Джерела 

фінансування: 

Державний і місцевий бюджети, кошти інвесторів. 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проєкту: 

Вікнянська ОТГ, обласна державна адміністрація.  

Інше: - 
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3. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 

У рамках реалізації Плану заходів запроваджується моніторинг досягнення 

цілей та завдань, визначених Стратегією. Моніторинг базується на розгляді 

щорічних індикаторів, які характеризують результативність реалізації Програм. 

Ці індикатори можуть бути досягнуті при умові виконання базового сценарію 

розвитку області та України і забезпечення відповідного фінансування за 

рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та надходження коштів із 

зовнішніх джерел фінансування. 

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану заходів 

проводяться із залученням громадських об’єднань та наукових установ 

відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 

заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада           

2015 року №932. 
 

Перелік щорічних індикаторів, 

які характеризують результативність реалізації Програм 

 

 

Показники 

2018 рік 

звіт 

Січень–

вересень 

2019 року 

2021 рік 

прогноз 

2027 рік 

прогноз 

Валовий регіональний продукт     

номінальний, млн. грн. 33095,91 .. 47551 50700 

відсотків до попереднього року 104,51 … 101,0 101,1 

Валова додана вартість      

у фактичних цінах, млн. грн. 28131,51 … 43094 45600 

у розрахунку на одну особу, грн. 310671 … 48976 52000 

відсотків до попереднього року 104,71 … 101,5 101,5 

Сфера реального сектору економіки     

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг), млн. грн. 
15843,0 10136,0 19400 (±1600) 25000 

Індекс промислової продукції, відсотків до 

попереднього року 
105,8 100,3 104,0 (±2,0) 104,1 

Продукція сільського господарства за 

всіма категоріями господарств у постійних 

цінах 2010 року, млн. грн. 

4750,1 3479,7 4894,0 5500 

Індекс сільськогосподарської продукції, 

відсотків до попереднього року 
105,3 97,0 101,0 (±2,0) 102,0 

Індекс споживчих цін (грудень до грудня 

попереднього року), відсотків 
108,7 102,83 107,1 105,0 

Вантажооборот автомобільного 

транспорту (комерційні перевезення), млн. 

ткм 

1262,2 1065,4 1200 (±100) 1300 

Пасажирооборот автомобільного 

транспорту, млн. пас. км 
838,1 562,3 900 (±100) 1000 
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Прибуток прибуткових підприємств, млн. 

грн. 
1245,4 … 1900 (±100) 2500 

Показники рівня життя     

Доходи населення      

номінальні, млн. грн. 512881 … 64000 (±6000) 80000 

наявні, млн. грн. 388011 … 50500 (±2500) 63200 

реальні наявні доходи, визначені за 

виключенням впливу цін, відсотків до 

попереднього року 

107,11 … 106,5 (±2,0) 103,8 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 
    

номінальна, грн. 6991 7849 9000 (±1000) 13500 

реальна, відсотків до попереднього року 112,7 109,4 107,0 (±1,0) 107,0 

Населення та ринок праці     

Середньорічна чисельність наявного 

населення, тис. осіб 
905,5 903,2 879,9 … 

Кількість зайнятих економічною 

діяльністю у віці 15-70 років, тис. осіб 
382,9 391,74 380,3 … 

Рівень безробіття у віці 15-70 років (за 

методологією МОП), відсотків до 

економічно активного населення 

відповідного віку 

7,9 7,24 8,0 (±0,5) 7,5 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна 

діяльність 
    

Індекс капітальних інвестицій, відсотків 

до попереднього року 
106,7 125,74 115,0 (±5,0) 120,0 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) з початку 

інвестування 

    

млн. дол. США 44,0 51,95 55,0 (±2,0) … 

відсотків до початку року 103,4 113,85 107,7 (±3,0) … 

Обсяг експорту товарів та послуг     

млн. дол. США 239,2 180,3 300 (±10) 600 

відсотків до попереднього року 136,8 107,1 120,0 (±2,0) 121,0 

Обсяг імпорту товарів та послуг     

млн. дол. США 142,0 164,8 170 (±20) 200 

відсотків до попереднього року 123,5 166,7 100,0 (±5,0) 105,0 

Розвиток малого і середнього 

підприємництва 
    

Кількість малих підприємств на 10 тис. 

осіб наявного населення 
43 … 43 50 

 

1 Дані попередні 
3 Вересень 2019 року до грудня 2018  року 
4 Дані за І півріччя (січень-червень) 2019  року 
5 Дані на 1 липня 2019 року 
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4. МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 

ЗАХОДІВ 

Забезпеченням впровадження Стратегії та Плану заходів з її реалізації 

повинно здійснюватись організованою та інтегровано координованою 

інфраструктурою інституцій, галузевих експертів, проектних керівників та 

виконавців. Така діяльність повинна фінансуватись на постійній основі, як з 

бюджетних, так і коштів бізнесу, чи проектів, які впроваджуються на території 

області.  

Структура механізму впровадження та актуалізації Плану заходів повинна 

відповідати таким критеріям:  

- достатності учасників для забезпечення конкурентності ідей, проектів, 

якості впровадження проектів;  

- багатоджерельності фінансування;  

- обов’язкової інтеграції і взаємодії на всіх стадіях впровадження та 

актуалізації Плану заходів та Стратегії;  

Мінімально необхідними інституціями механізму впровадження та 

актуалізації Плану заходів є:  

- Рада розвитку громад та територій Чернівецької області створена з 

представників органів влади та місцевого самоврядування, громадськості та 

експертного середовища, бізнесу, навчальних закладів;  

- Агенція регіонального розвитку Чернівецької області та агенції чи інші 

інституції розвитку територій створені в різних організаційно-правових 

формах;  

- навчально-наукові заклади;  

- органи місцевого самоврядування;  

- підприємці та їх об’єднання. 

Положення про Раду розвитку громад та територій Чернівецької області, а 

також методичні рекомендації щодо порядку взаємодії інституцій механізму 

впровадження та актуалізації Плану заходів розробляється обласною 

державною адмініністрацією з обов’язковим залученням не менше 5 зовнішніх 

експертів із регіонального розвитку впродовж 2 місяців з дня затвердження 

такого Плану заходів та затверджується на черговій сесії обласної ради.  

В такі ж строки та в такому ж порядку розробляється та затверджується 

Положення про порядок оцінки та визначення пріоритетності щодо 

фінансування проектів з числа тих, які подаються на конкурси відповідно до 

технічних завдань Плану заходів. Основні критерії пріоритетності: створення 

робочих місць; збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, 

працевлаштування молоді; інноваційність; унікальність; сталість та 

життєстійкість результатів та інституцій. 

В такі ж строки та в такому ж порядку розробляється та затверджується 

Положення про порядок моніторингу та оцінки проектів з числа тих, які 

подаються на конкурси відповідно до технічних завдань Плану заходів. Всі 

проекти, які подаються для фінансування згідно Плану заходів, обов’язково 

мають передбачати витрати на здійснення незалежними інституціями 

моніторингу та оцінки ефективності їх реалізації. 


