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Продукція сільського 

господарства за всіма 

категоріями господарств у 

постійних цінах 2016 року

млн грн 4894,0 4166,3 

(січень-

серпень 

2021 року)

‒727,7

Індекс сільськогоспо-

дарської продукції

% до 

поперед-

нього 

року

101,0 98,5 

(січень-

серпень 

2021 року)

‒2,5

1.2. Підтримка створення лабораторій щодо 

сертифікації якості продукції 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

3100,00 3100,00 1500,00 3100,00 4500,00 3100,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.3. Підтримка вдосконалення селекційної бази 

сільськогосподарської галузі 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

2074,46 2074,46 8000,00 2074,46 27000,00 2074,46 −″− −″− −″− −″− −″−

1.4. Будівництво та реконструкція 

тваринницьких приміщень, закупівля 

високопродуктивних порід 

сільськогосподарських тварин. Розвиток 

племінної справи, відродження вівчарства в 

області. Механізація та автоматизація процесів 

у тваринництві. 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет, 

власні 

кошти

15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 45000,00 15000,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.5. Розвиток індустріальної та ставкової 

аквакультури в Чернівецькій області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 400,00 0,00 1000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.6. Розвиток кооперації в сільському 

господарстві, сільськогосподарських дорадчих 

служб та підтримка сімейних фермерських 

господарств 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет, 

власні 

кошти

1246,00 1246,00 1600,00 1246,00 4800,00 1246,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.7. Міжмуніципальне співробітництво 

територіальних громад "Яблуневої 

агломерації" Хотинського району в сфері 

переробки плодоовочевої продукції

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 12000,00 0,00 28000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

У січні – вересні 2021 році зареєстровано 16 новостворених сімейних фермерських 

господарств. Станом на 01.10.2021 нараховано спеціальну бюджетну дотацію за 

утримання п'яти і більше корів на суму 1170 тис. грн.  З метою інформаційно-

просвітницької підтримки сільського населення, територіальних громад та 

фермерських господарств ГО «Буковинська асоціація сільськогосподарських 

дорадчих служб» проведено 19 виїзних  семінарів з питань розвитку бізнесу на 

селі, дії державних та регіональних програм підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників, а також новин у земельному законодавстві.

119500,00 Завершено будівництво зерноелеватора СФГ "Урожай" у с.Кадубівці 

Чернівецького району (на 1,2 тис. тонн). Триває реконструкція приміщення для 

зберігання зерна ТОВ "Агротех" Вижницького району (на 10 тис. тонн), 

фруктосховища (4 черга) ТОВ "Молодіжна аграрна спілка" у с.Новоолексіївка 

Дністровського району (на 2,4 тис. тонн), комплексного сховища для зберігання 

картоплі, овочів та фруктів ФГ "Бояни Глиниця" у с.Бояни Чернівецького району 

(на 1,2 тис. тонн).

33500,00

За рахунок коштів державного бюджету проведено капітальний ремонт 

лабораторного приміщення Головного управління Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, придбано хроматограф та комплектуючі.

Українською науково-дослідною станцією карантину рослин ІЗР НААН України 

забезпечено селекційний процес у частині стійкості насіннєвого матеріалу картоплі 

до раку; попереднє випробування сортів картоплі до раку в системі державного 

випробування (230 сортів); лабораторне дослідження гібридів та батьківських 

форм картоплі до збудника раку картоплі ( 14 сортів); підтримка колекції сортів 

диференціації картоплі в культурі invitro (14 сортів). Придністровською дослідною 

станцією садівництва ІС НААН України забезпечено підготовку насіння та висів 

насіння гібридів груші до посадки (30 сортів) та насіння горіха грецького (11 

сортів), подано 1 сорт горіху грецького сорту "Скарб" на державне випробування. 

Буковинською державною сільськогосподарською дослідною станцією НААН 

України продовжено роботи з селекції сортів сої (4), квасолі (3) та гібридів 

кукурудзи (2); завершено підготовку та посів селекційного матеріалу на дослідних 

ділянках з метою продовження вивчення селекційного матеріалу для створення 

нових сортів та гібридів; триває збір урожаю та обробка даних для написання 

наукового звіту; проведено селекційну роботу в галузі м'ясного скотарства (1 

порода "м'ясний сементал") і вівчарства (3 породи), опрацьовується інформація 

для написання звіту.

Введено в дію приміщення для індиків ТОВ "Злагода" в с.Рукшин Дністровського 

району. Завершується будівництво комбікормового цеху ТОВ "Генетік-Інвест" у  

с.Тереблече та забійного цеху для індиків ТОВ "Драчинецьке" у с.Шипинці 

Чернівецького району, триває реконструкція двох приміщень для утримання корів 

та доїльної зали ТОВ "Агро-Подвірне" Дністровського району, 12 приміщень для 

птиці (5 - ТОВ "Драчинецьке" у с.Брусниця і 3 - с.Ванчиківці Чернівецького 

району, 4 - в смт Вашківці Вижницького району). 

33500,0033500,00 33500,002021-

2023

Власні 

кошти

Звіт про результати проведення у січні - вересні 2021 року моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 року

Строк 

реалізації 

проєкту 

Сума вибраних коштів у 

звітному періоді, тис грн

Сума вибраних коштів з 

початку реалізації проєктів, 

тис грн Джерела 

фінансу-

вання у 

звітному 

періоді

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді, тис грн 

Територіальна 

спрямованість 

проєкту 

Назва проєктів регіонального розвитку, що 

включені до програми регіонального 

розвитку

Індикатори (показники) результативності плану заходів 

1.1. Підтримка створення складських 

приміщень довготривалого зберігання 

продукції сільського господарства, комплексів 

із сортування та переробки продукції 

сільського господарства 

Чернівецька 

область

Проблемні питання, їх вплив на 

виконання плану заходів 

34000,00

Стан виконання плану заходів 

Стратегічна ціль №1/Програма 1: "Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму"

2021-

2023



21.8. Створення біотехнологічного науково-

дослідницького центру 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

450,05 450,05 50000,00 450,05 150000,00 450,05 −″− −″− −″− −″− −″−

Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

(товарів, послуг)

млн грн 19400 11362,4 

(січень-

серпень 

2021 року)

‒8037,6

Індекс промислової 

продукції

%  до 

поперед-

нього 

року

104 100,4 

(січень-

серпень 

2021 року)

‒3,6

1.10. Створення індустріального парку 

"Вікнянський" 

Вікнянська ТГ 2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 2000,00 0,00 6000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

Проєкт не пройшов конкурсний відбір 

проєктів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від ЄС 

(секторальна підтримка) та конкурсний 

відбір інвестиційних програм і проєктів 

регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 

2021 році.

1.11. Розширення асортименту продукції ДП 

"Підприємство ДКВС України (№67)" 

Дністровський 

район

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 1104,00 0,00 3312,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.12. Розширення мережі збуту продукції 

лісогосподарських підприємств 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 20000,00 0,00 60000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.13. Розвиток паливно-енергетичного 

комплексу в Чернівецькій області, у тому числі 

підтримка розвитку переробки низькосортної 

деревини 

Чернівецька 

область

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 7800,00 0,00 7800,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.14. Виробництво брикетів у громадах області Чернівецька 

область

2021-

2022

2022 ‒ 0,00 0,00 16500,00 0,00 20500,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.15. Підтримка розвитку "Кластера весільної 

індустрії" в Чернівецькій області

м. Чернівці, села 

Волока, Грушівка, 

Великий Кучурів, 

Коровія 

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 1500,00 0,00 6000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.16. Створення сучасних виробничих 

майданчиків на базі земельних ділянок типу 

"Brownfield" та "Greenfield"

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 1000,00 0,00 3000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.17. Створення комплексного кооперативного 

підприємства з виготовлення екологічно чистої 

молочної продукції у с.Багна Вижницької ТГ

Вижницька ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 190,00 0,00 590,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.18. Виробництво органічної продукції, збір 

та заготівля лісових ягід, грибів, лікарських 

рослин в гірських територіях 

Конятинська, 

Селятинська, Усть-

Путильська ТГ

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 5500,00 0,00 11500,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.19. Заготівля та переробка екологічно чистої 

м'ясо-молочної продукції СОК "Усть-

Путильські делікатеси"

Усть-Путильська 

ТГ

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 2500,00 0,00 5000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

В області зареєстровано асоціацію "Кластер Буковинської весільної індустрії". 

Серед засновників (учасників) кластеру є ТОВ "Інночентія" (м.Чернівці), ТОВ 

"АГН Інжиніринг" та ТОВ "Індустріальний парк моди" (с.Волока Чернівецького 

району). 

100000,00

Сформовано бази даних інвестиційних пропозицій типу «Greenfield» та 

«Brownfield». Всього, сформовано 131 пропозицію земельних ділянок типу 

«Greenfield» загальною площею приблизно 863 га, 57 пропозицій типу 

«Brownfield» загальною площею понад 186 тис. м². Проводиться робота щодо 

створення сучасних виробничих майданчиків на базі земельних ділянок.

250000,00 16,50

Придністровською дослідною станцією садівництва ІС НААН України проведено 

вегетативне розмноження перспективних сортів горіха грецького (7 сортів) та 

груші (8), Українською науково-дослідною станцією карантину рослин ІЗР НААН 

України проведено наступні дослідження: 1.Біотехнологія мериклонального 

розмноження картоплі для ведення первинної ланки насінництва: забезпечення 

безвірусного розмноження рослин картоплі, введення в культуру invitro двох 

сортів картоплі на рік; підтримання банку сортів диференціаторів картоплі до 

хвороб і шкідників (всього 32 сорти). 2. Біотехнологія розмноження біоагента 

фунгіцидного спрямування для напрацювання біопрепаратів (1 об'єкт - бактерія), 

спільні з кафедрою біотехнології Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича дослідження по напрацюванню біопрепаратів. 

Функціональне призначення індустріального парку: виробництво електричного 

устаткування; виробництво автозапчастин та комплектуючих виробів для 

автомобілів; виробництво харчових продуктів. Площа земельної ділянки – 15,36 

га. Строк, на який створено індустріальний парк – 30 років. Керуюча компанія – 

ПрАТ "Гравітон". Статусу учасника парку набуло ТОВ "Вест Буковина", що 

працює у сфері внутрішнього оздоблення автомобілів. На 2021 рік передбачено 

400,00 тис. грн у рамках реалізації заходів Програми будівництва, реконструкції, 

капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших 

об’єктів комунальної власності Новодністровської ТГ на 2021 – 2022 роки. 

Розробляється техніко-економічне обгрунтування для підключення до мереж 

водопостачання, водовідведення та електропостачання. 

16,502021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

400,001.9. Розбудова індустріального парку 

"Новодністровськ" 

м. Ново-

дністровськ

400,00

Реалізація проєкту планується у 2022 році.
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млн дол. 

США

55 60,4 (на 

31.06. 

2021)

5,4

%  до 

початку 

року

107,7 108,6 (на 

31.06. 

2021)

0,9

1.21. Інформаційне наповнення, підтримка 

функціонування та просування інвестиційного 

порталу Чернівецької області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 100,00 0,00 300,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.22. Проведення інвестиційного форуму Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 300,00 0,00 900,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.23. Формування бренду області, у тому числі 

бренду виробника Буковини 

Чернівецька 

область

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.24. Розробка Інвестиційних паспортів 

об’єднаних територіальних громад 

Чернівецької області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 100,00 0,00 300,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

млн дол. 

США

300 117,2 

(січень-

липень 

2021 року)

‒182,8

% до 

поперед-

нього 

року

120 138,4 

(січень-

липень 

2021 року)

18,4

млн дол. 

США

170 103,6 

(січень-

липень 

2021 року)

‒66,4

%  до 

поперед-

нього 

року

100 113,4 

(січень-

липень 

2021 року)

13,4

млн дол. 

США

55 60,4 (на 

31.06. 

2021)

5,4

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією 

коронавірусної інфекції COVID-19, у січні-вересні 2021 року заходи не 

проводились. 

З метою поширення інформації серед 

потенційних інвесторів щодо 

інвестиційних можливостей і переваг 

регіону підготовлено та надіслано:

- Міністерству закордонних справ 

України презентаційні матеріали з 

метою популяризації експортного та 

інвестиційного потенціалу Чернівецької 

області через оновлену вебсторінку Ради 

експортерів та інвесторів при МЗС 

України;

- дансько-українській консалтинговій 

компанії "J-L Consulting Ltd", яка 

представляє інтереси іноземного 

інвестора на території України, перелік 

відповідних вільних земельних ділянок, 

на яких можливо реалізувати проєкт із 

запуску виробничих потужностей у сфері 

первинної та вторинної деревообробки;

- державній установі "Офіс із залучення 

та підтримки інвестицій" інформацію 

про пріоритетні інвестиційні проєкти, 

які можливо реалізувати на території 

Чернівецької області, для їх подальшого 

розповсюдження серед потенційних 

інвесторів;   -Мінекономіки України 

перелік інвестиційних проєктів, які 

планується реалізувати на території 

області у 2021-2024 роках для 

досягнення цілей зростання зайнятості 

населення.

Сформовано Інтерактивну карту інвестиційних пропозицій Чернівецької області, 

до якої увійшло 226 інвестиційних пропозицій типу «Greenfield», «Brownfield» та 

«Existing companies» в таких галузях економічної діяльності, як: промислове 

виробництво (59 пропозицій); сільськогосподарське виробництво, харчова 

переробна промисловість (49); туризм та відпочинок (50); надання соціальних 

послуг, торговельне та побутове обслуговування (33); транспорт та зв’язок (4); 

відновлювальна енергетика (31). З інвестиційними пропозиціями, нанесеними на 

Інтерактивну карту, можна ознайомитись за посиланням: 

https://bukoda.gov.ua/interaktivna-karta. 

Планується створення регіонального бренду, у тому числі бренду виробника 

Буковини.

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного 

капіталу) з початку 

інвестування

200,00

0,00

Обсяг імпорту товарів та 

послуг

Обсяг експорту товарів та 

послуг

У Чернівецькій області інформаційну, методологічну та фінансову підтримку 

суб’єктів господарської діяльності здійснюють: 16 громадських об’єднань 

суб’єктів підприємництва, в тому числі 1 бізнес-інкубатор; 26 інформаційно-

консультаційних установ; 19 кредитних спілок; 10 фондів підтримки 

підприємництва; 8 аудиторських фірм; 7 бізнес-центрів; 2 інноваційні фонди; 2 

інвестиційні компанії; 1 лізинговий центр, 1 індустріальний парк. Зокрема, 

інституційну підтримку експортери можуть отримати від державної установи 

"Офіс з просування експорту України", Чернівецької торгово-промислової палати, 

установи "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області". Обласною 

державною адміністрацією постійно здійснюється робота, спрямована на 

залучення суб’єктів господарювання області до участі у виставково-ярмаркових та 

інвестиційних заходах як в межах України, так і за кордоном, надсилаються 

пропозиції щодо можливості співпраці у різних сферах діяльності, які надходять 

від представників іноземних компаній, а також надається інша інформаційна та 

методологічна підтримка.

0,00

У зв’язку із запровадженням карантинних 

обмежень, пов’язаних із пандемією 

коронавірусної інфекції COVID-19, заходи 

міжнародного характеру в Україні та за 

кордоном не проводились або відбувались 

в онлайн-форматі, що значно 

ускладнювало встановлення контактів з 

потенційними інвесторами.

0,00

0,00

Відповідно до доручення обласної державної адміністрації від 13.05.2021 №35-О 

"Про формування інвестиційних пропозицій та розробку інвестиційних паспортів 

територіальних громад Чернівецької області", територіальними громадами спільно 

з установою "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області" проводиться 

робота щодо розробки інвестиційних паспортів.

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного 

капіталу) з початку 

інвестування

Вивчається питання щодо створення геопорталу даних Чернівецької області.

1.26. Промоція інвестиційного потенціалу 

Чернівецької області. Впровадження 

стандартів залучення інвестицій та супроводу 

інвесторів. Стимулювання інвестиційної 

діяльності. 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒

0,00

900,00

0,00

21000,007000,000,00

1.25. Створення та розвиток Центру підтримки 

експортерів Чернівецької області

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

2021-

2023

‒Чернівецька 

область

2021-

2023

1.20. Створення геопорталу даних 

Чернівецької області 

0,00

‒

600,000,00 0,00

300,000,000,00
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% до 

початку 

року

107,7 108,6 (на 

31.06. 

2021)

0,9

1.27. Підтримка інвестиційної діяльності та 

підвищення експортного потенціалу місцевих 

виробників шляхом здійснення виставково-

ярмаркової діяльності, участі в форумах, бізнес-

зустрічах на національному та міжнародному 

рівнях 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 300,00 0,00 900,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− З метою підвищення 

конкурентоздатності місцевого бізнесу, 

покращення ефективності його 

діяльності для створення 

інноваційного (інвестиційного) клімату 

в області, проводилася робота щодо 

залучення суб’єктів підприємництва 

області до участі у 19 виставково-

ярмаркових заходах (Україна, Китай, 

Бельгія, Німеччина, Молдова, ОАЕ, 

Катар, Йорданія), 8 форумах (Україна, 

Угорщина, Австрія, Молдова), 1 

торговельній місії (Японія), а також 

поінформовано про можливість участі 

у наймасштабніших виставково-

ярмаркових заходах у 2021 році в 

Україні та за кордоном.

У зв’язку із запровадженням карантинних 

обмежень, пов’язаних із пандемією 

коронавірусної інфекції COVID-19, заходи 

міжнародного характеру в Україні та за 

кордоном не проводились або відбувались 

в онлайн-форматі, що перешкоджає 

встановленню контактів з потенційними 

іноземними партнерами та, як наслідок, 

збільшенню збуту продукції виробників 

області на міжнародні ринки. 

1.28. Розробка локальних брендів громад 

області

Чернівецька 

область

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Студія графічного дизайну "Logogo" 

розробила бренди для сіл Червона 

Діброва Глибоцької селищної ради 

(https://logogo.studio/project/chervona-

dibrova/) та Ломачинці Сокирянської 

міської ради 

(https://logogo.studio/project/lomachinci/

). Також, за сприяння Агенції 

регіонального розвитку Чернівецької 

області для Новоселицької громади 

розроблено бренд-бук. Концепція його 

будується на букві "Н", яка є головною 

у назві громади та символізує браму. 

Бренд став нагородою за перемогу в 

обласному конкурсі "Успішна громада 

Буковини", який обласна державна 

адміністрація ініціювала у 2020 році. 

Крім того, бренд-бук наявний і у 

Вижницької громади.

У зв'язку із проведенням наприкінці 2020 

року перших місцевих виборів голів та 

депутатів сільських, селищних, міських 

рад усіх 52 новоутворених територіальних 

громад області та, як наслідок, 

реорганізацією деяких місцевих рад, 

громади області перебувають в процесі 

створення власних локальних брендів.

З метою поширення інформації серед 

потенційних інвесторів щодо 

інвестиційних можливостей і переваг 

регіону підготовлено та надіслано:

- Міністерству закордонних справ 

України презентаційні матеріали з 

метою популяризації експортного та 

інвестиційного потенціалу Чернівецької 

області через оновлену вебсторінку Ради 

експортерів та інвесторів при МЗС 

України;

- дансько-українській консалтинговій 

компанії "J-L Consulting Ltd", яка 

представляє інтереси іноземного 

інвестора на території України, перелік 

відповідних вільних земельних ділянок, 

на яких можливо реалізувати проєкт із 

запуску виробничих потужностей у сфері 

первинної та вторинної деревообробки;

- державній установі "Офіс із залучення 

та підтримки інвестицій" інформацію 

про пріоритетні інвестиційні проєкти, 

які можливо реалізувати на території 

Чернівецької області, для їх подальшого 

розповсюдження серед потенційних 

інвесторів;   -Мінекономіки України 

перелік інвестиційних проєктів, які 

планується реалізувати на території 

області у 2021-2024 роках для 

досягнення цілей зростання зайнятості 

населення.

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного 

капіталу) з початку 

інвестування

200,00 У зв’язку із запровадженням карантинних 

обмежень, пов’язаних із пандемією 

коронавірусної інфекції COVID-19, заходи 

міжнародного характеру в Україні та за 

кордоном не проводились або відбувались 

в онлайн-форматі, що значно 

ускладнювало встановлення контактів з 

потенційними інвесторами.

1.26. Промоція інвестиційного потенціалу 

Чернівецької області. Впровадження 

стандартів залучення інвестицій та супроводу 

інвесторів. Стимулювання інвестиційної 

діяльності. 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00600,000,00 0,00
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1.29. Розвиток інфраструктури 

підприємництва 

Чернівецька 

область

2021 2021 Держав-

ний 

бюджет

590,40 590,40 11016,17 590,40 11016,17 590,40 Кількість малих 

підприємств на 10 тис. осіб 

наявного населення

одиниць 43 44 (річні 

дані за 

2020 рік)

1

1.30. Створення центру сталого туризму 

Карпатської конвенції  

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 8000,00 0,00 14000,00 0,00 Розширення ринку 

туристичних послуг 

області 

‒ ‒ ‒ ‒

1.31. Облаштування та маркування 

туристичних маршрутів області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 500,00 0,00 1500,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

1.32. Розвиток міжнародного маршруту 

"Стежками Ольги Кобилянської: Україна - 

Румунія"

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 2000,00 0,00 4000,00 0,00 Розширення ринку 

туристичних послуг 

області 

‒ ‒ ‒ ‒

В області функціонують 35 ЦНАП територіальних громад, роботу яких 

забезпечують 153 адміністратори. Відповідно до розпорядження  КМУ від 

09.06.2021 № 619-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних 

послуг», 11 територіальних громад області отримають фінансову допомогу на 

загальну суму 4647,1 тис. грн. 3 ТГ (Ванчиковецька - 1535,3 тис. грн, Сокирянська 

- 116,4 тис. грн, Кам’янська - 375,0 тис. грн) спрямують кошти на будівництво, 

реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень для розміщення 

ЦНАП, 9 ТГ - на придбання обладнання для видачі паспортних документів, 

посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів (Волоківська - 310,0 тис. грн, 

Новодністровська - 300,0 тис. грн, Вижницька - 320,0 тис. грн, Сторожинецька  - 

264,0 тис. грн, Тереблеченська - 201,5 тис. грн, Вашківецька - 310,0 тис. грн, 

Глибоцька - 395,0 тис. грн, Сокирянська - 210,0 тис. грн, Недобоївська - 310,0 тис. 

грн). На 01.10.2021 Сокирянською ТГ реалізовано 2 проєкти на суму 326,4 тис. 

грн, а саме: «Заміна плитки, фарбування стін у приміщеннях ЦНАП в м. 

Сокиряни», «Закупівля робочої станція для оформлення та видачі паспорта 

громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм». 

Сторожинецькою ТГ реалізовано проєкт на суму 264,0 тис. грн: «Закупівля 

комп’ютерного обладнання (програмно-апаратного комплексу) TOPPAN CP500 

для надання адміністративних послуг з видачі посвідчення водія та реєстрації 

транспортних засобів».

29-30 вересня 2021 року відбулась міжнародна конференція туристичних ініціатив 

«Сталий туризм українських Карпат» в рамках реалізації проєкту секторальної 

підтримки ЄС «Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах». 

У заході взяли участь фахівці туристичної галузі із Словацької Республіки, 

Угорщини, Румунії, Республіки Польща, народні депутати України, представники 

Міністерств України, обласних державних організацій, Агенцій регіонального 

розвитку, асоціації екологів України, національних парків регіону українських 

Карпат. Міжнародна конференція відбулася у форматі експертної дискусії за 

наступними темами: "Розвиток сталого туризму в Україні в рамках реалізації 

Протоколу про сталий туризм Карпатської конвенції", " Сталий туризм як один з 

важливих пріоритетів розвитку регіону українських Карпат", "Реалізація 

принципів сталого розвитку на природоохоронних територіях", "Особливості 

розвитку сталого туризму в постковідний період: поточний стан, кращі практики 

та перспективи". За підсумками конференції підготовлено проєкт резолюції, де 

зазначено перспективи та кращі практики у сфері розвитку сталого туризму 

українських Карпат.

30.07.2021 на базі садиби - музею О.Кобилянської відбулася літературна 

резиденція до 124-річчя написання творів. Щорічно до дня народження О. 

Кобилянської здійснюється поїздка до Румунії до місця народження поетеси.  

При Чернівецькій обласній державній адміністрації створено робочу групу з 

маркування пішохідних туристичних маршрутів. Робочою групою розроблено 11 

пішохідних туристичних маршрутів. Наразі промарковано два піших туристичних 

маршрути в Буковинських Карпатах, які апробовано та презентовано в рамках 

відзначення 30-ї річниці незалежності України. Так, зелений маршрут займає 17,5 

кілометра, стартує від с.Мариничі Усть-Путильської ТГ і тягнеться до перевалу 

Кінашки через гори Рижа, Бочків, Лубок. Поблизу гори Бочків зелений маршрут 

з'єднано із коротшим, жовтим, який бере початок біля скелі Кам’яна Багачка у с. 

Усть-Путила. Цей напрямок займає близько 10 кілометрів.  На розробку нових 

туристичних маршрутів та проведення маркування діючих у 2021 році 

передбачено 100 тис. грн. Розроблено google - форму для збору інформації від 

територіальних громад  Чернівецької області щодо туристичних об’єктів та 

маршрутів, які знаходяться на їх території. Розроблено туристичний маршрут 

«Selfie in Chernivtsi», особливістю якого є можливість пройти його, як самостійно, 

з розробленою  мапою та зробити собі селфі на всіх локаціях, або групою з 

екскурсоводом і фотографом. Екскурсанти дізнаються історію міста та отримують 

поштою вітальну листівку з Чернівців зі своїм фото. Маршрут з фото нанесено на 

Google Maps (за посиланням: https://cutt.ly/cf61Skw). 
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1.33. Облаштування та маркування 

велосипедного маршруту "Дністровські 

береги"

Вікнянська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 100,00 0,00 1100,00 0,00 Створення нового 

туристичного продукту

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

Проєкт не пройшов конкурсний відбір 

проєктів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від ЄС 

(секторальна підтримка).

1.34. Створення туристично-інформаційних 

центрів у громадах області

Чернівецька 

область

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 1350,00 0,00 1350,00 0,00 Покращення якості 

туристичних послуг в 

області

‒ ‒ ‒ ‒

1.35. Паспортизація та встановлення дорожніх 

знаків європейського зразка до туристичних 

об’єктів громад області

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 1300,00 0,00 1800,00 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒

1.36. Створення інноваційного туристично-

інформаційного кластеру з власників садиб 

зеленого туризму в гірських територіях 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 600,00 0,00 1800,00 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒

1.37. Горайця - вершина громади Великокучурів-

ська ТГ

2021-

2023

2022-

2023

‒ 0,00 0,00 1000,00 0,00 3000,00 0,00 Розширення ринку 

туристичних послуг 

області 

‒ ‒ ‒ ‒

1.38. Реконструкція набережної у 

м.Новодністровськ 

Дністровський 

район

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 6220,00 0,00 45000,00 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук інвесторів. 

1.39. Будівництво бізнес-готелю у 

м.Новодністровськ 

м. Ново-

дністровськ

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 5000,00 0,00 30000,00 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук інвесторів.

1.40. Розвиток бальнеологічного туризму у 

Вижницькій громаді на основі використання 

лікувально-оздоровчих властивостей 

мінеральних джерел в с.Черешенька та 

м.Вижниця (ок. Рівня) 

Вижницька ТГ 2021-

2022

2021-

2022

Місцевий 

бюджет

300,00 300,00 2500,00 300,00 5000,00 300,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒

1.41. Розбудова мережі закладів 

довготривалого проживання туристів у 

Вижницькій громаді 

Вижницька ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 500,00 0,00 20500,00 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒

1.42. Відновлення роботи лижного парку в селі 

Горбова 

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 130000,00 0,00 230000,00 0,00 Покращення якості 

туристичних послуг в 

області

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.43. Будівництво санаторно-курортної зони на 

базі еко-курорту «Хутір Тихий» 

Путильська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 3000,00 0,00 7000,00 0,00 Розширення ринку 

туристичних послуг 

області 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.44. Створення туристично-спортивного 

комплексу для дітей та молоді на горі Томна-

Тікуль (Памір) 

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 50000,00 0,00 100000,00 0,00 Створення нового 

туристичного продукту

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.45. Створення санаторного (сірководневого-

банного) комплексу в с.Селятин 

Селятинська ТГ 2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 50000,00 0,00 100000,00 0,00 Розширення ринку 

туристичних послуг 

області 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.46. Архітектурні перлини Буковини Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

210,00 210,00 244,00 210,00 2784,00 210,00 Створення нового 

туристичного продукту

‒ ‒ ‒ ‒

Реалізація проєкту планується у 2022 році.

В рамках 30-ї річниці Дня Незалежності України за кошти обласного бюджету 

(Буковинський  культурний фонд) на суму 210,00 тис. грн надруковано альбом  "64 

таємниці музейної скарбниці".

Триває розробка проєктної документації.

На сьогодні вже встановлено 7 дороговказів до найбільш визначних об’єктів 

культурної та історичної спадщини області (усього передбачено – 20). Покажчик – 

металевий щит світлого коричневого кольору, покриті спеціальною 

світловідбивальною плівкою. Написи на ньому зроблено білими літерами. Знаки 

вказують напрямок і відстань до історико-культурних об'єктів двома мовами: 

українською та англійською. В центральній частині м.Чернівців на площах 

Філармонії, Театральній, Соборній та на вул.І.Франка в районі з перехрестям з 

вул.А.Міцкевича виділено місця для паркування туристичних автобусів. У місті 

Чернівцях встановлено 106 охоронних дошок на пам’ятки культурної спадщини. З 

метою дотримання Операційних настанов з виконання Конвенції про всесвітню 

спадщину, планується маркування туристичних маршрутів та позначення меж 

буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини - Резиденції митрополитів Буковини і 

Далмації в місті Чернівцях із використанням емблеми з логотипом ЮНЕСКО. 

Створено туристичний вебсайт Усть-Путильської громади (usputuryzm.co.ua), на 

якому розміщено інформацію щодо садиб зеленого туризму на території громади: 

садиби "Під перевалом" та "Гірська казка" (с.Підзахаричі), "Садиба Карпат" 

(с.Розтоки), "Товарниця 7 км"  та "Бульбона" (с.Товарниця), приватна садиба Фрей 

Оксани Петрівни (с.Бісків), міжнародний туристичний комплекс "Німчич" 

(перевал Німчич).

При Чернівецькій міській раді функціонує міський туристично-інформаційного 

центр (далі – ТІЦ), який забезпечений рекламно-презентаційними матеріалами 

(путівниками, буклетами, картами на різних мовах та іншою рекламною 

продукцією), необхідними туристам для самостійного ознайомлення з містом 

Чернівці. Туристи та гості міста у ТІЦ отримують безкоштовну комплексну 

туристичну інформацію про можливості відпочинку у Чернівцях, цікаві туристичні 

атракції, культурні заходи та інші події, об'єкти розміщення та харчування, 

замовлення екскурсій та турів. Фахівцями ТІЦ ведеться електронний облік та 

анкетування відвідувачів.

За рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 300 тис. грн проводився аналіз води 

щодо властивостей мінеральних джерел в с. Черешенька та в м. Вижниця (ок. 

Рівня) та побудовано корпус навколо бювету. 



7

1.47. Створення інтерактивної бази даних, що 

містить інформацію про туристичні та 

рекреаційні ресурси області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

МТД 85,87 85,87 500,00 85,87 1500,00 85,87 Формування нових 

маркетингових каналів 

просування та збуту 

туристичого продукту

‒ ‒ ‒ ‒

1.48. Формування позитивного іміджу 

Буковини як привабливої для туризму області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

239,54 239,54 1000,00 239,54 3000,00 239,54 Покращення якості 

туристичних послуг в 

області

‒ ‒ ‒ ‒

Рівень безробіття у віці 15-

70 років (за методологією 

МОП), 

% еконо-

мічно 

активно-

го населен-

ня 

відповід-

ного віку

8 9,4 (січень-

червень 

2021 року)

1,4

Кількість зайнятих 

економічною діяльністю у 

віці 15-70 років

тис. осіб 380,3 368,2 

(січень-

червень 

2021 року)

‒12,1

1.49. Підвищення дієвості регіональної 

політики зайнятості 

Чернівецька 

область

2021-

2023

‒

В рамках реалізації транскордонного проєкту "Smart Travel Bucovina" СОП 

"Румунія - Україна 2014-2020" створено інтерактивну базу даних, що містить 

інформацію про природні, культурні та туристично-рекреаціні об`єкти області. 

Наразі інтерактивна база даних не оприлюднена для вільного використання. У 

звітному періоді на реалізацію проєкту використано грантові кошти на суму 2786 

євро, що становить 85,87 тис. грн (офіційний курс євро на 01.10.2021 - 30,8231 

грн). На офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради створено розділ 

"Туристу", в якому розміщена та постійно оновлюється інформація про 

транспортну інфраструктуру міста Чернівці, туристичні маршрути, музеї, 

розташування готелів, хостелів, туркомплекси, сільські садиби, календар 

святкових подій в Чернівцях та інша довідкова інформація для комфортного 

перебування туристів у місті. 

2021-

2023

‒ ‒ ‒ ‒ В області прийнято розпорядження обласної державної адміністрації від 

30.04.2020 №433-р "Про план заходів щодо реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період 

до 2022 року". Протягом січня-вересня 2021 року підприємства, установи та 

організації області подали інформацію про наявність 6694 вакантних посад, що на 

17,4%  або на 1413 вакансій менше в порівнянні з відповідним періодом минулого 

року. Забезпечено роботою 5219 осіб, що на 10,2% менше, ніж у січні-вересні 2020 

року. Працевлаштовано на нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального 

внеску 50 безробітних. З метою створення нових робочих місць та для сприяння 

самозайнятості населення області 4 безробітних, які виявили бажання провадити 

підприємницьку діяльність, отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю 

для організації підприємницької діяльності на суму 224,7 тис. грн. Кількість осіб, 

охоплених профорієнтаційними  послугами  становила  22911 осіб, з них 15371 

особа, яка мала статус зареєстрованого безробітного.

‒‒

Рішенням ІІ сесії обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року №14-2/21 

затверджено Комплексну програму розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-

2023 роки. З метою підвищення рівня обізнаності про туристичні можливості міста 

Чернівців, постійно наповнюється новим контентом та корисною інформацією для 

туристів створена Туристична сторінка Чернівців в соцмережах Facebook та Instagram 

з неймінгом "go_chernivtsi". З метою популяризації внутрішнього туризму серед 

співвітчизників, місто Чернівці долучилось до Всеукраїнського проєкту 

"#МандруйУкраїною", за допомогою якого пропагуються цікаві туристичні локації 

міста. З метою промоції туристичного потенціалу області та підтримки туристичної 

галузі 22 травня 2021 року в м.Чернівцях відбувся "Буковинський туристичний 

ярмарок". 22-24 серпня 2021 року делегація Чернівецької області брала участь у 

всеукраїнському фестивалі туристичних маршрутів та народних художніх промислів 

«Мандруй Україною» (м. Київ, Національний музей архітектури та побуту України 

«Пирогово»), що пройшов у рамках святкування 30-ї річниці Дня незалежності 

України. В рамках відзначення Всесвітнього дня туризму та з метою популяризації 

екскурсійних маршрутів областю серед учнівської молоді 28 вересня 2021 року 

організовано та проведено екскурсійно-інформаційний тур Буковинськими Карпатами 

для освітян, які є відповідальними за туристсько-краєзнавчу роботу та музейну справу 

у територіальних громадах області. Також 02-04 жовтня 2021 року проведено 

трьохденний рекламний тур містом Чернівці та Чернівецькою областю для 

туроператорів з різних регіонів України з метою промоції туристичного потенціалу 

області. 04-06 жовтня 2021 року представники області взяли участь у 27-й 

Міжнародній B2B туристичній виставці – UITM – Міжнародний туристичний салон 

«Україна» та презентували туристичні можливості Буковини. На зазначені заходи 

використано 204,635 тис. грн.
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1.50. Сучасна система підготовки кадрів та 

розвиток системи освіти впродовж життя 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ −″− −″− −″− −″− −″−

1.51. Створення регіонального навчально-

практичного центру підготовки кадрів та 

підвищення кваліфікації фахівців сфери 

послуг/галузі туризму 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 28000,00 0,00 34000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

1.52. Розвиток регіонального навчально-

практичного центру підготовки робітничих 

кадрів та підвищення кваліфікації фахівців 

агропромислового комплексу 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет, 

власні 

кошти

487,23 487,23 200,00 487,23 600,00 487,23 −″− −″− −″− −″− −″−

2.1. Коригування Схеми планування території 

Чернівецької області 

Чернівецька 

область

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 7900,00 0,00 7900,00 0,00 Забезпечення актуальною 

містобудівною 

документацією 

Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

2.2. Ведення містобудівного кадастру 

Чернівецької області

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 540,00 0,00 1800,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

2.3. Впровадження інноваційних технологій у 

сферу ведення містобудівного кадастру 

Вижницька ТГ 2021 2021 ‒ 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

2.4. Інвентаризація земель та впровадження 

ГІС-технологій, розробка генеральних планів 

населених пунктів області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 23225,00 0,00 34375,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.5. Будівництво моста через р. Прут на км 

9+510 автомобільної дороги Т-26-06 /Н-03/ ‒ 

Новоселиця ‒ Герца ‒ КПП «Дяківці» 

Чернівецький 

район

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

17318,40 17318,40 100000,00 17318,40 311000,00 17318,40 Щільність автомобільних 

доріг загального 

користування державного 

та місцевого значення з 

твердим покриттям

км доріг 

на 1 тис. 

кв. км 

території

277 

(загаль-

нодер-

жавний 

показ-

ник)

356,4 79,4

Розпорядженням обласної державної адміністрації від 24.03.2021 № 301-р 

затверджено Стратегію розвитку мережі закладів  професійної (професійно-технічної) 

освіти Чернівецької області до 2027 року. Стратегія розроблена у відповідності до 

методології, запропонованої Програмою ЄС для підтримки реформ професійної 

(професійно-технічної) освіти в Україні «EU4Skills: Кращі навички для сучасної 

України». Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 

16.04.2021 № 425-р «Про внесення змін до складу Регіональної ради професійної 

(професійно-технічної) освіти Чернівецької області» сформовано новий склад ради. 

Рада сформована у складі представників місцевої влади, освіти та бізнесу, 52% складу 

ради ‒ це представники бізнесу, партнери та роботодавці закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  Організовано розгортання Майкрософт Офісу 365 А1 у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти області у межах міжнародного 

Проєкту «EU 4 Skills : кращі навички для сучасної України». Продовжено організацію 

дослідно-експериментальної роботи щодо реалізації другого формувального етапу 

«Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах 

педагогічної логістики». В області вже функціонують 9 навчально-практичних 

центрів. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2021 № 

846 «Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

на базі яких у 2021 році будуть створені навчально-практичні центри сучасної 

професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів державного бюджету» 

три заклади в Чернівецькій області отримають фінансування, зокрема на суму 2,31 

млн грн – для дооснащення центру Сучасних швейних технологій Вищого 

професійного училища № 3 м.Чернівці, 1,43 млн грн – створення сучасного центру 

Харчових технологій Професійно-технічного училища №8 м.Чернівці та 4,52 млн. грн 

– створення сучасного центру Аграрних технологій Сокирянського вищого 

професійного училище. 

Підвищили кваліфікацію 191 спеціаліст агропромислового комплексу, 60 

трактористів - машиністів категорії А1 та 55 слухачів з охорони праці.

Стратегічна ціль №2/Програма 2: "Просторове планування та розвиток інфраструктури області"

Підрядною організацією ТОВ "ПБС" виконуються берегоукріплювальні та 

руслорегулюючі роботи, завершується укріплення  відкосів під'їзних шляхів. 

Протяжність мостового переходу складає 323,6 п.м. з комплексом 

берегоукріплювальних споруд. Загальна протяжність підходів до мосту - 1,8 км. 

Для забезпечення максимально простого, швидкого та ефективного пошуку даних 

по різним геопросторовим об’єктам, створено офіційний геопортал Чернівецької 

міської ради. Одним з найбільш зручних інструментів для пошуку та роботи з 

інформацією є інтерактивна карта. У місті Чернівці до сфер, в яких впроваджено 

підсистеми геоінформаційної системи належать: інвестиційні об’єкти, рекламні 

носії, земельний кадастр, нерухоме комунальне майно, бюджет на мапі. Рішенням 

Чернівецької міської ради від 31.05.2021 №272 надано дозвіл на проведення робіт 

із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Чернівці. Рішенням Чернівецької 

міської ради від 30.06.2021 №306 надано дозвіл на розроблення проекту внесення 

змін до містобудівної документації та документації із землеустрою – Генеральний 

план міста Чернівці. Згідно тендерної процедури визначено виконавця карт 

інженерно – будівельної оцінки по сприятливості для будівництва в 

Шевченківському районі м.Чернівці – на території обмеженої вулицями Головною, 

Гагаріна, р. Прут та межею міста Чернівці. Згідно тендерної процедури визначено 

виконавця топографічної геодезичної зйомки в М1/2000 населених пунктів: 

с.Чорнівка, с.Коровія. 
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2.6. Будівництво автомобільної дороги Р-62 

Криворівня ‒ Усть-Путила ‒ Старі Кути ‒ 

Вижниця ‒ Сторожинець ‒ Чернівці на ділянці 

км 19+350 - км 19+950 

Вижницький 

район

2022-

2023

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.7. Капітальний ремонт автомобільної дороги 

Т-26-06 /Н-03/ ‒ Новоселиця ‒ Герца ‒ 

контрольно-пропускний пункт "Дяківці" на 

ділянці км 9+678 ‒ км 15+068

Чернівецький 

район

2023 2021-

2022

Держав-

ний 

бюджет

47,80 47,80 0,00 47,80 100000,00 47,80 −″− −″− −″− −″− −″−

2.8. 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

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 60000,00 0,00 269803,40 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.9. 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 

Вижницький 

район

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 17599,76 0,00 17599,76 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.10. 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 

Вижницький 

район

2022-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.11. 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) 

Чернівецький 

район

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

37989,20 37989,20 150000,00 37989,20 550000,00 37989,20 −″− −″− −″− −″− −″−

2.12. 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) 

Чернівецький 

район

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 80000,00 0,00 153260,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.13. Ремонт автомобільної дороги Р-63 /Н-03/ 

‒ Вартиківці ‒ контрольно-пропускний пункт 

«Сокиряни» з під'їздами до КПП «Росошани» 

та КПП «Кельменці» (окремими ділянками)

Дністровський 

район

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 100000,00 0,00 400000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.14. Капітальний ремонт автомобільної 

дороги Т-26-08 Сторожинець – КПП 

"Красноїльськ" на ділянці км 21+354 – км 

28+694 

Чернівецький 

район

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 75000,00 0,00 131414,55 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.15. 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 

Чернівецький, 

Вижницький 

райони

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 37500,00 0,00 37500,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.16. Будівництво пішохідного переходу через 

річку Сірет із можливістю проїзду автомобіля 

швидкої допомоги в смт Берегомет 

Вижницького району 

смт Берегомет 

Вижницького 

району

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 3000,00 0,00 6000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

Очікується проведення  відкритих торгів для виконання ремонту 30,8 км доріг. 

ТОВ «ПРОФ-ГРУП» розпочато розробку проєктно-кошторисної документації для 

капітального ремонту автомобільної дороги Т-26-06 /Н-03/-Новоселиця - Герца - 

контрольно-пропускний пункт «Дяківці» на ділянці км 9+895 - км 15+068 з 

введенням в експлуатацію 5,173 км дороги. 

Переможцем торгів на поточний середній ремонт дороги загального користування 

державного значення Р-63/Н-03/ Вартиківці – КПП «Сокиряни» з під’їздами до 

КПП «Росошани» та КПП «Кельменці» (15 км) визначено ТОВ «ЕДБ». Вартість 

робіт складає 504,3 млн грн. Ділянка №1 (від с.Іванівці до межі з колишнім 

Сокирянським районом (км 51+000 - км 58+730)): планується розпочати 

підготовчі роботи. Ділянка №2 (межі с. Сербичани Сокирянської ТГ (км 66+050  - 

км 69+300)): підрядник розпочав роботи з фрезерування зношеного дорожнього 

покриття. Ділянка №3 (у межах м.Сокиряни (км 82+150 - км 86+250)): 

відфрезеровано 4,25 км зруйнованого дорожнього покриття, влаштовано шар 

основи та нижній шар асфальтобетону, влаштовано нове покриття на 1 км об'їзної 

міста.

Завершено відкриті торги на розробку проєктно-кошторисної документації для 

ремонту 0,6 км дороги та 300 п.м. моста. Переможцем торгів за результатами 

аукціону визначено підрядну організацію ТОВ «Будмонтажсервіс І».

Оголошено відкриті торги на розробку проєктно-кошторисної документації для 

реконструкції дороги з введенням в експлуатацію 5,0 км. На даний час 

проводиться кваліфікація переможця. 

Проєкт з будівництва автомобільної дороги з введенням в експлуатацію 0,600 пог. 

м знаходиться у стадії коригування. 

Триває коригування проєктно-кошторисної документації для капітального 

ремонту 7,32 км дороги.

Вартість робіт складає 113,1 млн. грн. ТОВ "ПБС" розпочато ремонт 2 мостів у 

с.Сергії Путильської ТГ (влаштовано тимчасову об'їзну дорогу, демонтуються 

залізобетонні балки прогонової будови на двох мостах 16 м і 8 м відповідно).

Завершуються роботи з проєктування дороги з введенням в експлуатацію 0,3 км. 

Поточний середній ремонт автошляху М-19 розпочато з ділянки км 471+592 – км 

482+370. 
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2.17. Будівництво, ремонт, реконструкція 

автомобільних доріг на території Вижницької 

громади 

Вижницька ТГ 2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

107,37 107,37 17000,00 107,37 52000,00 107,37 −″− −″− −″− −″− −″−

2.18. Ремонт автомобільних доріг на території 

Острицької громади 

Острицька ТГ 2021 2021 Держав-

ний та 

місцевий 

бюджети

23093,99 23093,99 2100,00 23093,99 2100,00 23093,99 −″− −″− −″− −″− −″−

2.19. Ремонт автомобільних доріг на території 

Глибоцької громади

Глибоцька ТГ 2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний та 

місцевий 

бюджети

1257,41 1257,41 11142,00 1257,41 27828,00 1257,41 −″− −″− −″− −″− −″−

2.20. Будівництво залізобетонного мосту через 

річку Сірет у с.Йорданешти 

с. Йорданешти 

Карапчівської ТГ 

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 10000,00 0,00 20000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

2.21. Капітальний ремонт автомобільної 

дороги О26081/М-19 Репужинці – Хрещатик 

Чернівецький 

район

2022 2021-

2022

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 20000,00 ‒ −″− −″− −″− −″− −″−

2.22. Розвиток логістично-транспортного 

потенціалу області шляхом проведення 

будівництва об’їзних доріг у населених 

пунктах області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 8000,00 0,00 30000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.23. Будівництво автомобільного мосту через 

р.Дністер в урочищі Вигнанка с.Мосорівка 

Чернівецької області до с.Устя Тернопільської 

області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 80000,00 0,00 240000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

2.24. Ремонт автомобільних доріг на території 

Кострижівської громади 

Кострижівська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

745,00 745,00 500,00 745,00 1500,00 745,00 −″− −″− −″− −″− −″−

Розглядається питання щодо продовження будівництва об’їзної дороги навколо 

м.Чернівці в її III та IV чергах, які б об’єднали напрямки транспортних потоків з М-

19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) до Р-62 

Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці та з 

Р-62 до Н-10 з наступним виходом на М-19 у районі об’їзної дороги навколо м. 

Кіцмань, влаштування об’їзду м.Чернівців з північного напрямку, тобто від дороги 

М-19 (с.Мамаївці) до автодороги Н-10 (с. Магала) в обхід Садгірського району 

м.Чернівці. Відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено 

схему для об’їзду міста Чернівців вантажними і транзитними транспортними 

засобами, в тому числі  міжрегіональних туристичних автобусів, автобусів 

приміського та міжміського сполучення  по  вулицях Галицький шлях, Хотинській, 

Д.Лукіяновича, об’їзній дорозі, вулицях Головній, Південно-Кільцевій, Героїв 

Майдану, Рівненській, Сторожинецькій.

Зазначену ділянку автомобільної дороги протяжністю 1,8 км включено до переліку 

невідкладних аварійних відновлювальних робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, 

яка виникла 20.06.2021. Кошторисна вартість робіт становить 12609,412 грн. 

Очікується фінансування з державного бюджету.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 

744,998 тис. грн проводилася розробка проєктної документації для  капітального 

ремонту  дороги О26080 Заліщики-Звинячин-Городенка з під’їздом до ст. 

Стефанешти на ділянці км 5+300-13+300.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 

58,368 тис. грн проводилася розробка проєктної документації для поточного 

ремонту дороги О26001 Іспас - Майдан - Лукавці на ділянці км 17+800 - км 

18+300. За рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 

суму 49,00 тис. грн розроблялась проєктна документація для проведення аварійно-

відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня) на дорозі 

місцевого значення О26001 Іспас - Майдан - Лукавці км 14+650 (міст).

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 

289,211 тис. грн проводилась розробка проєктної документації для капітального 

ремонту дороги О26044 Чернівці-Глибока на ділянці 11+500-13+400. За рахунок 

коштів місцевого бюджету на суму 968,20 тис. грн проведено поточний ремонт 

доріг (84,1 км). 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проводився 

капітальний ремонт  дороги О26015 Станівці - Петрашівка - Байраки - Велика 

Буда - Годинівка - Горбова на ділянці км 11+000 – км 14+300 (влаштовано 3,3 км 

на суму 22615,993 тис. грн). За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 478,00 

тис. грн проведено поточний ремонт доріг (30 км).
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2.25. Капітальний ремонт автомобільних доріг 

на території Новоселицької громади

Новоселицька ТГ 2021-

2022

2021-

2022

Держав-

ний 

бюджет

81348,00 81348,00 7750,00 81348,00 9200,00 81348,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.26. Капітальний ремонт доріг з відновленням 

берегоукріплення в гірських територіях 

Конятинська, Усть-

Путильська ТГ

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

424,00 424,00 185400,00 424,00 371200,00 424,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.27. Будівництво, реконструкція та ремонт 

автомобільних доріг і мостів на території 

Селятинської громади 

Селятинська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 27500,00 0,00 85000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

2.28. Ремонт автомобільних доріг у населених 

пунктах Дністровського району 

Дністровський 

район

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

56766,12 56766,12 7394,39 56766,12 10600,80 56766,12 −″− −″− −″− −″− −″−

2.29. Капітальний ремонт автомобільних доріг 

на території Сокирянської громади

Сокирянська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

5000,00 5000,00 3500,00 5000,00 10500,00 5000,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.30. Капітальний ремонт автомобільних доріг 

на території Вашковецької громади

Вашковецька ТГ 2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

105,00 105,00 250,00 105,00 750,00 105,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.31. Капітальний ремонт автомобільних доріг 

на території Чудейської громади

Чудейська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 2500,00 0,00 7500,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

Вантажооборот 

автомобільного транспорту 

(комерційні перевезення)

млн ткм 1200 408,4 

(січень-

серпень 

2021 року) 

‒791,6

Пасажирооборот 

автомобільного транспорту

млн пас. 

км

900 262,1 

(січень-

серпень 

2021 року) 

‒637,9

0,002.32. Будівництво пункту пропуску "Руська – 

Ульма" 

Вижницький 

район

2021-

2023

2022-

2023

‒ 0,00 5005,00

За рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проводилась 

розробка проєктної документації для ремонту доріг С260802 Конятин – Самакова  

на ділянці км 0+000 - км 5+500 (276,00 тис. грн), О26013 Мигове - Майдан на 

ділянці км 0+000 - км 1+500 (148,00 тис. грн). 

За рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на суму 

5000,00 тис. грн проводився ремонт вулиці Т.Шевченка в с. Гвіздівці.

За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 105,00 тис. грн проведено поточний 

ремонт вулиць та доріг комунальної власності протяжністю 45 км.

Будівництво пункту пропуску, у тому числі системи відеоконтролю та зважування, 

включено до Плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 

2021-2023 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 24.03.2021 №246-р. 

Прогнозний обсяг фінансування  на 2022-2023 роки складає 96,5 млн грн.

0,00 45005,00 0,00

За рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проводилася 

розробка проєктної документації для  капітального ремонту моста у с.Лівинці на 

автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О26097 Лівинці-

Михайлівка-Козиряни на ділянці км 1+430 (423,00 тис. грн), ремонту доріг 

О26103 Під'їзд до с.Бернове на ділянці км 2+000 - км 5+400 (208,00 тис. грн), 

О26155 /Романківці - Шишківці/ - Гвіздівці на ділянці км 9+852 - км 11+319 

(233,00 тис. грн), на ділянці км 0+000 - км 2+000 (136,00 тис. грн), О26121 /Н-10/ - 

Подвірне - Несвоя - Балківці - //Н-03/ - Хотин - КПП "Мамалига"// на ділянці км 

4+170 - км 5+850 (157,00 тис. грн), проводились роботи з ремонту дороги О26182 

Хотин-Рукшин-Клішківці на ділянці км 22+900-23+899 (3634,315 тис. грн). За 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього 

ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проводився капітальний 

ремонт доріг О26140 Негринці - Щербинці - Ставчани на ділянці км 23+001 - км 

29+000 (51974,809 тис. грн). 

За рахунок коштів державного бюджету ТОВ "Будмонтажсервіс 1" проводився 

капітальний ремонт дороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 341+766 - км 

342+798 у с.Рингач на суму 28702,70 тис. грн. За рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах проводився капітальний ремонт  дороги О26127 

Маршинці-Форосна-Довжок - /Н-03/ на ділянці км 9+400 – км 14+500 

(влаштовано 5 км на суму 52645,296 тис. грн). 
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2.33. Будівництво пункту пропуску "Шепіт –  

Ізвоареле Сучевей"

Вижницький 

район

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 5005,00 0,00 45005,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.34. Відновлення та подальший розвиток 

транс’європейських і місцевих 

автозалізничних сполучень через територію 

Чернівецької області з побудовою логістичних 

центрів 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 75000,00 0,00 240000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″− Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

2.35. Інноваційний розвиток інфраструктури 

на основі функціонування транспортно-

туристичного хабу на території Мамаївської 

громади 

Мамаївська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 500,00 0,00 1500,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.36. Реконструкція аеродромного комплексу 

та будівництво нового пасажирського 

аеровокзалу в аеропорту "Чернівці" для 

необмеженої експлуатації літаків категорії 

ІКАО4С

Чернівецька 

область

2021 2021-

2022

‒ 0,00 0,00 1085400,00 0,00 1085400,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

2.37. 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

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 12100,00 0,00 23300,00 0,00 Покращення доступу до 

інноваційних Інтернет-

ресурсів 

‒ ‒ ‒ ‒

2.38. Облаштування систем вуличного 

освітлення в населених пунктах області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 7709,21 0,00 17557,96 0,00 Створення комфортних та 

безпечних умов 

проживання

‒ ‒ ‒ ‒

03.09.2021 підписано контракт щодо реалізації проєкту «Покращення 

транспортної інфраструктури прикордонних територій Чернівці – Сучава (Шепіт – 

Ізвоареле-Сучевей)». Це один з найбільших інфраструктурних проєктів, що буде 

реалізовуватись в рамках Програми «Румунія-Україна 2014-2020» із загальною 

вартістю 2,2 млн євро. Вже найближчим часом буде розроблено проєктно-

кошторисну документацію на ремонтні роботи 17 км дороги до с. Селятин та 

здійснено капітальний ремонт ділянки автодороги до контрольно-пропускного 

пункту «Шепіт». Триває пошук фінансових ресурсів для будівництва пункту 

пропуску. 

Розроблено та затверджено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію 

аеропорту. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.06.2021 №626-р передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів 

соціально-культурної сфери на суму 100,00 млн грн для реконструкції 

аеродромного комплексу. Одночасно, розпорядженням обласної державної 

адміністрації від 11.06.2021 №692-р "Про визначення замовника робіт та передачу 

проєктно-кошторисної, технічної і дозвільної документації" управління 

інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної 

державної адміністрації визначено замовником робіт по об’єкту «Реконструкція 

аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 

«Чернівці» імені Леоніда Каденюка» по вул.Чкалова,30 у м.Чернівці». 

Відповідно,17.09.2021 оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів 

на закупівлю робіт з реконструкції аеродромного комплексу комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка по вул. 

Чкалова, 30 у м. Чернівці очікуваною вартістю 949,98 млн грн.

У рамках проєкту "Створення транспортно-туристичного хабу на території 

Мамаївської ТГ" за фінансової підтримки Уряду Швеції та Програми розвитку 

ООН у напрямку "Стала мобільність" встановлено розумні зупинки громадського 

транспорту, біля яких передбачено сучасні вело- та автопарковки, а також 

перехоплюючі зупинки для розвантаження руху та розвитку туризму.

Відповідно до розпорядження КМУ від 09.06.2021 №622-р передбачена субвенція 

з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 

місцевості, на загальну суму 1,4 млн грн Селятинській (483,75 тис. грн), 

Путильській (320,00 тис. грн), Конятинській (276,00 тис. грн), Кам'янецькій 

(208,00 тис. грн) та Вікнянській (90,00 тис. грн) територіальним громадам. 

Загалом інтернет проведуть у 11 селах. На сьогоднішній день триває процедура 

відкритих торгів на закупівлю робіт з підключення широкосмугового Інтернету. 

Обласною державною адміністрацією надається фахова підтримка у реалізації 

програми Інтернет-субвенції. У лікувальних закладах області встановлена мережа 

Інтернет для використання у роботі з метою забезпечення пацієнтів якісними та 

доступними медичними послугами. Відповідно до проведеного аудиту щодо 

забезпечення учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти Чернівецької області гаджетами, персональними комп’ютерами, іншими 

технічними засобами навчання та доступом до мережі Інтернет встановлено, що 

94,5% учнів забезпечені гаджетами, персональними комп’ютерами, іншими 

технічними засобами навчання, 83% учнів забезпечені доступом до мережі 

Інтернет, також на робочому місці 87% педагогічних працівників забезпечені 

персональним комп’ютером, вдома ‒ 97,8% , 100% забезпечено доступом до 

мережі Інтернет.

Для покращення вуличного освітлення у м.Чернівцях  у звітному періоді 

завершено проєкт "План дій зі сталого енергетичного розвитку для місцевого 

економічно-соціального розвитку: практичне впровадження ПДСЕР у напрямку 

сталого, розумного та енергоефективного міського освітлення в м.Чернівці". 

Зокрема, на загальну суму 32,5 млн грн виконано роботи з заміни 3718 

світильників, 26 шаф керування зовнішнім освітленням, 8 опор ліній 

електропередач та 77997 м кабелю. 
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2.39. Облаштування парків, скверів у 

населених пунктах області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

3112,94 3112,94 42550,00 3112,94 76391,00 3112,94 −″− −″− −″− −″− −″−

2.40. Завершення газопостачання населених 

пунктів  

Чернівецький 

район

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 10000,00 0,00 35000,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

 Чернівецька 

область

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 −″− −″− −″− −″− −″−

3.1. Інвентаризація об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення на 

території області

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 1800,00 0,00 5400,00 0,00 Частка територій та 

об'єктів природно-

заповідного фонду у 

відношенні до площі 

регіону

% 15,0 12,8 ‒2,2 Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.2. Формування регіональної екологічної 

мережі 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 600,00 0,00 2400,00 0,00 Збереження біологічного 

різноманіття регіону

‒ ‒ ‒ ‒

3.3. Створення еколого-просвітницьких 

центрів

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 7350,00 0,00 22050,00 0,00 Підвищення рівня 

екологічної культури та 

освіти населення

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.4. Розширення національних природних 

парків "Вижницький", "Хотинський", 

"Черемоський" 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 3000,00 0,00 12000,00 0,00 Частка територій та 

об'єктів природно-

заповідного фонду у 

відношенні до площі 

регіону

% 15,0 12,8 ‒2,2

3.5. Розробка гравійного кар’єру в с.Брідок та 

піщаних кар’єрів у селах Онут і Митків на 

умовах державно-приватного партнерства для 

видобування кварцового та будівельного 

півсків, гравійно-піщаної суміші 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 60000,00 0,00 161000,00 0,00 Використання  нових 

прогресивних методів 

роботи з розробки кар’єрів

‒ ‒ ‒ ‒

3.6. Розвиток відновлювальних джерел енергії, 

альтернативної енергетики (встановлення 

сонячних панелей на закладах комунальної 

власності) в громадах Буковини 

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 5000,00 0,00 6500,00 0,00 Забезпечення 

електроенергією 

комунальних закладів 

громад 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.7. Будівництво вітропарку на території 

Вікнянської громади 

Вікнянська ТГ 2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 15000,00 0,00 30000,00 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

Проведено обговорення зазначеного питання у райдержадміністрації із залученням 

представників газової служби. Реалізація проєкту потребує коригування ПКД. На 

сьогоднішній день вже збудовано розподільчі газопроводи високого тиску 

газопостачання в населених пунктах Брідок, Митків, Онут, Чорний Потік, 

Баламутівка, створеними сільськими комітетами з газифікації використано 

близько 3,0 млн грн коштів населення на проведення даних робіт.

Опрацьовано матеріали щодо надання статусу 18 пралісовим пам’яткам природи 

загальною площею 727,90 га (ДП «Берегометське лісомисливське господарство», 

ДП «Сторожинецьке лісове господарство»). Нововиявлені заповідні території 

місцевого значення включено до мережі природно-заповідного фонду Чернівецької 

області відповідно до рішення 

2-ї сесії обласної ради VIII скликання 30.03.2021 № 79-2/21.

Вживаються заходи щодо утримання в належному стані вулично-шляхової мережі 

населених пунктів. Для доступності маломобільних груп населення виконується 

пониження бордюрів в місцях перетину тротуару з проїзною частиною та 

облаштування пішохідних переходів пандусами. Зокрема, у м.Чернівцях 

влаштовано понад 150 похилих з’їздів-пандусів на пішохідних переходах вулиць 

та площ міста. При наданні містобудівних умов і обмежень для забудови земельної 

ділянки, відповідно до вимог ДБН В.2.2.-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення», пунктом 13 відповідного 

Порядку обов’язково передбачається створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Стратегічна ціль № 3/Програма 3: "Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області"

Розроблено інвестиційний проєкт будівництва заводу з виробництва листового 

скла (флоат-технологія). 

За рахунок коштів місцевого бюджету проводився капітальний ремонт 

(благоустрій) частини території парку КП "Парк Жовтневий"" у м.Чернівцях із 

влаштуванням оглядового майданчику (2462,939 тис. грн), розпочато 

облаштування центральної алеї парку в м.Хотин (650,00 тис. грн). Проєкт 

"Відродження парку "Вікнянський" як простору для відпочинку з метою 

збереження пам’ятки садово-паркового мистецтва" (КП "Добробут Вікнянської 

громади") відібрано для фінансування за результатами Конкурсу ініціатив 

місцевих карпатських громад, який проводився у рамках проєкту «Карпатська 

мережа регіонального розвитку», що реалізується за рахунок коштів державного 

бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про 

фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримки 

регіональної політики України. Розроблено проєктну пропозицію "Реконструкція 

центрального міського скверу як туристичної локації Вашківецької Маланки - 

Переберії у м. Вашківці Чернівецької області" та подано для участі у конкурсному 

відборі інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2022 році.

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента України, що 

передбачає розширення меж національного природного парку "Вижницький" на 

131 га. Цю територію в установленому порядку вилучають у державних 

підприємств "Вижницьке державне спеціалізоване підприємство 

агропромислового комплексу" площею 107 га та "Берегометське лісомисливське 

господарство" площею 24 га.
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3.8. Розвиток альтернативної енергетики 

(вітрова, сонячна електроенергетика) на 

гірських територіях 

Гірські населені 

пункти 

Чернівецької 

області

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 25000,00 0,00 50000,00 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.9. Дослідження та облаштування джерел 

мінеральних вод на гірських територіях 

Гірські населені 

пункти 

Чернівецької 

області

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 7100,00 0,00 13100,00 0,00 Покращення екологічного 

становища та благоустрою 

туристичних об’єктів 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.10. Забезпечення умов сталого, якісного 

розвитку ландшафтів русел та заплав річок 

Чернівецької області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 60000,00 0,00 180000,00 0,00 Створення бази даних про 

стан ландшафтів русел та 

заплав річок області

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.11. Будівництво заводу із переробки твердих 

побутових відходів у м. Чернівці 

м. Чернівці 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 60000,00 0,00 240000,00 0,00 Забезпечення 

використання вторинних 

ресурсів у повному обсязі

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.12. Підкластер: «Інтегрованої системи 

поводження з твердими побутовими відходами 

гірських населених пунктів Чернівецької 

області» 

Гірські населені 

пункти 

Чернівецької 

області

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 7000,00 0,00 20000,00 0,00 Покращення екологічного 

стану території гірських 

населених пунктів

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.13. Створення комплексної системи 

поводження із твердими побутовими 

відходами в громадах області

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 42571,00 0,00 85941,00 0,00 Впровадження сучасних та 

ефективних технологій 

поводження з ТПВ

‒ ‒ ‒ ‒

3.14. Будівництво заводу з переробки та 

утилізації твердих побутових відходів у 

м.Хотин 

Чернівецький 

район

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 Введення в експлуатацію 

сміттєсортувальної лінії 

потужністю 20 т/добу 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.15. Модернізація системи водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах області

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет, 

МТД

3146,98 3146,98 122571,03 3146,98 248389,79 3146,98 Покращення стану питної 

води

‒ ‒ ‒ ‒

3.16. Будівництво каналізаційних мереж, 

водовідведення та забезпечення 

енергопостачання водозабору та каналізаційно-

очисних споруд на території Вижницької 

громади 

Вижницька ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 15300,00 0,00 21300,00 0,00 Оновлення системи 

водопостачання та 

водовідведення 

км 20,1 0 ‒20,1 Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.17. Реконструкція очисних споруд на 

території Глибоцької громади 

Глибоцька ТГ 2021 2021 ‒ 0,00 0,00 3867,63 0,00 3867,63 0,00 Забезпечення споживачів 

якісними послугами з 

централізованого 

водовідведення

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.18. Будівництво очисних споруд на території 

Заставнівської громади 

Заставнівська ТГ 2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 13000,00 0,00 23000,00 0,00 Зменшення забруднення 

вод р. Совиця та р.Прут

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

У рамках Програми модернізації та реконструкції муніципальної інфраструктури м. 

Чернівців, за підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччина та банку розвитку 

KfW (Франкфурт-на-Майні) проведено тендерні закуплі для  переведення системи 

хлорування на гіпохлорит на водоочисній станції "Вікно" по Черзі 1 Проєкту 

"Магістральний водогін з ВНС 3-го підйому "Шубранець"" до р.Прут, магістральний 

водогін після р.Прут, труби в зонах зсувів". Підписано договір із закупівлі робіт на 

проєктування, постачання та встановлення на об’єкті обладнання для виробництва 

гіпохлориту натрію на ВОС  "Вікно". Це перший контракт безпосередньої 

імплементації Проєкту муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1. У 

звітному періоді консультаційні послуги для "Програми модернізації та реконструкції 

муніципальної інфраструктури  м. Чернівці – Україна" (Супровідний захід для проекту 

"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 1") профінансовано 

Інвестиційним фондом сусідства (NIF) ЄС на суму 1361,64 євро, що становить 41,97 

тис. грн (офіційний курс євро на 01.10.2021 -  30,8231 грн). Експертні послуги 

консультанта з впровадження в рамках Муніципальної програми захисту клімату ІІ 

(проєкт "Проєкт муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2") 

профінансовано Спеціальним фондом (Фонд для досліджень та консультацій, Studien- 

und Beratungsfonds), наданим Урядом Федеративної Республіки Німеччина, на суму 

100444,62 євро, що становить 3096,01 тис. грн (офіційний курс євро на 01.10.2021 - 

30,8231 грн). Розроблено та затверджено ПКД для будівництва електричних мереж 

для водопроводу с.Комарів − с.Майорка Дністровського району. За рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 9,0 тис. грн проводився 

ремонт мережі зовнішнього водопроводу в смт Кострижівка Чернівецького району.

Проєкт "Впровадження сучасних методів збирання твердих побутових відходів у 

Сокирянській територіальній громаді" (КП "Сокиряни-благоустрій") відібрано для 

фінансування за результатами Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад, 

який проводився у рамках проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку», 

що реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми 

підтримки секторальної політики – Підтримки регіональної політики України. 

Розроблено проєкт "Впровадження системи роздільного збирання і  поетапного  

транспортування відходів від моменту утворення до кінцевого результату 

переробки та  утилізації смт Кельменці".
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3.19. Будівництво очисних споруд на території 

Кострижівської громади

Кострижівська ТГ 2022 2022 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 6000,00 0,00 Зменшення забруднення 

вод р.Дністер

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

3.20. Розбудова мережі зливової каналізації та 

водовідведення на території Мамаївської 

громади 

Мамаївська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 2000,00 0,00 6000,00 0,00 Підключення до 

центрального колектора 

трьох насосних станцій 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.21. Реконструкція комплексу очисних споруд 

на території Новоселицької громади 

Новоселицька ТГ 2021 2021 ‒ 0,00 0,00 25000,00 0,00 25000,00 0,00 Підвищення надійності та 

аварійної стійкості роботи 

очисних споруд

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.22. Реконструкція очисних споруд на 

території Сокирянської громади 

Сокирянська ТГ 2023 2023 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 12000,00 ‒ Покращення якості стічних 

вод

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

3.23. Будівництво каналізаційних очисних 

споруд на території Сторожинецької громади 

Сторожинецька 

ТГ

2022 2022 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 121577,67 ‒ Забезпечення 

безперебійної і надійної 

роботи всіх споруд

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

3.24. Добровільна пожежна дружина: сучасний 

формат пожежної охорони 

Вижницький 

район

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 Підвищення рівня 

пожежної безпеки

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

Подано заявку для участі в конкурсі 

проєкту "Вогнеборці. Вдосконалення 

цивільного захисту в Україні на місцевому 

рівні", яка не пройшла відбір у 2-му 

раунді.

3.25. Розробка територіальної системи 

раннього оповіщення про повені

Чернівецька 

область

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 200000,00 0,00 200000,00 0,00 Зменшення природного, 

економічного та 

соціального впливу 

надзвичайних ситуацій та 

катастроф 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.26. Розвиток мережі Центрів безпеки 

громадян у населених пунктах області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 13600,00 0,00 66600,00 0,00 Налагодження тісної 

взаємодії між 

оперативними службами і 

жителями громад

‒ ‒ ‒ ‒

3.27. Здійснення заходів державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного 

повітря на території області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 20100,00 0,00 60300,00 0,00 Облаштування 

автоматичних станцій 

спостереження за станом 

забруднення атмосферного 

повітря 

одиниць 3 0 ‒3

3.28. Протипаводковий інженерний захист 

м.Чернівці 

м. Чернівці 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 405000,00 0,00 1215000,00 0,00 Будівництво та 

відновлення водосховищ

одиниць 9 0 ‒9 Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.29. Реконструкція берегоукріплень 

р.Виженка в м.Вижниця та с.Виженка

Вижницький 

район

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 3007,30 0,00 8022,10 0,00 Поліпшення гідрологічного 

режиму малих річок та 

раціональне використання 

водних ресурсів

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.30. Проведення благоустрою джерел (річок) 

на території громад області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

200,00 200,00 2000,00 200,00 6000,00 200,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒

3.31. Спорудження правобережної дамби на 

р.Черемош зі сторони ділянки житлової та 

громадської забудови міста Вашківці 

Вашківецька ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 14000,00 0,00 42000,00 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

24 червня 2021 року проведено чергове засідання обласної комісії з питань 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та 

управління якістю атмосферного повітря у Чернівецькій області. Участь у 

засіданні взяли представники управління екології та природних ресурсів ОДА, 

представники ДСНС України у Чернівецькій області, Чернівецького 

гідрометеоцентру, Державної екологічної інспекції Карпатського округу, 

Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України, Чернівецької МГО 

«Аквабук». За результатами засідання члени комісії одностайно прийняли рішення 

схвалити матеріали проєкту Програми державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря на території Чернівецької області. Крім цього, Чернівецьким 

гідрометеоцентром направлено Міндовкілля України бюджетний запит щодо 

виділення коштів з держбюжету на суму 6,0 млн грн на облаштування 1 станції 

спостереження стану атмосферного повітря.

Забезпечено належне утримання системи протиповеневого захисту міста 

Чернівців, яка включає 4,7 км захисних дамб, 11 км берегозахисних споруд та 6 

противопадкових (акумулючих) ставків з площею водного дзеркала 2,52 га, які 

охороняють від потенційного затоплення і руйнування понад 7650 га територій, 

десятки кілометрів доріг і господарських об’єктів. 

ДСНС України розробляються нормативні документи та штатні розписи 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року 

№729-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Чернівецької області". На сьогодні, виконавчими органами 

Чернівецької міської ради та  Чернівецьким районним управлінням поліції ГУ НП 

в Чернівецькій області опрацьовується питання щодо  визначення необхідності 

створення Центру безпеки громадян в с.Чорнівка Чернівецької міської 

територіальної громади.
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3.32. Берегоукріплення р.Сірет у с.Йорданешти с. Йорданешти 

Карапчівської ТГ 

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 1300,00 0,00 3900,00 0,00 Ліквідація негативних 

наслідків паводків

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.33. Берегоукріплення р.Сіретель у с.Їжівці с. Їжівці 

Чудейської ТГ

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 3500,00 0,00 7160,00 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.34. Капітальний ремонт дамб №2 на р.Прут у 

смт Неполоківці та №23 (околиця Рівня) 

Чернівецький, 

Вижницький 

райони

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 1165,30 0,00 3165,30 0,00 −″− ‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

3.35. Будівництво та ремонт берегоукріплення 

на території Селятинської громади 

Селятинська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 6000,00 0,00 18000,00 0,00 Забезпечення екологічної 

безпеки та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

громади

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

4.1. Розробка та виконання регіональних 

комплексних (галузевих) освітянських програм 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

8465,00 8465,00 595938,00 2095,50 1972554,80 2095,50 Надання якісних освітніх 

послуг

‒ ‒ ‒ ‒

4.2. Забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти дітей з особливими потребами 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет, 

МТД

427,99 427,99 11454,00 427,99 21704,00 427,99 Підвищення доступності 

інклюзивної освіти 

‒ ‒ ‒ ‒

4.3. Модернізація мережі закладів освіти 

області, енергомодернізація та 

енергоефективні заходи 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний та 

місцевий 

бюджети

84545,29 84545,29 50000,00 84545,29 150000,00 84545,29 Покращення умов 

перебування в закладах 

освіти

‒ ‒ ‒ ‒

Стратегічна ціль № 4/Програма 4: "Розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання"

У Ванчиковецькій ТГ облаштовано контрастні рельєфні лінії пішохідних зон для 

осіб, які мають проблеми з зором, у ліцеї №7 м.Чернівці встановлено пандус 

(186,00 тис. грн), у Красноїльській ТГ облаштовано 3 кнопки виклику та смуги, у 

Юрковецькій ТГ – 3 кнопки виклику. Водночас, у рамках Спільної операційної 

програми (СОП) "Румунія-Україна 2014-2020" Європейського Інструменту 

Сусідства (ЄІС) типу "SOFT" продовжено реалізацію проєкту "Спеціальна освіта в 

транскордонному районі Сучава - Чернівці: сучасна, інклюзивна та адекватна на 

ринку праці". У проєкті беруть участь 4 заклади спеціальної освіти: з української 

сторони один заклад – Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

№2; з румунської сторони – три заклади Сучавського повіту. В рамках проєкту 09-

10 лютого 2021 року на платформі ZOOM організована онлайн-дискусія щодо 

Плану легкого переходу учнів із спеціальними освітніми потребами до ринку 

праці. 7-10 вересня відбувся робочий візит тридцяти педагогів комунального 

закладу "Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр "Родина"" до 

Румунії. У звітному періоді на реалізацію проєкту використано грантові кошти на 

суму 7850,77 євро, що становить 241,99 тис. грн (офіційний курс євро на 

01.10.2021 - 30,8231 грн).

За рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 41165,20 тис. грн у закладах 

освіти територіальних громад проведено заміну котлів (Сучевенської, Вікнянської, 

Глибоцької, Карапчівської, Кам'янецької (2 заклади), Кам'янської), ремонт системи 

опалення (Ванчиковецької,Чернівецької (26), Неполоківецької, Вижницької, 

Банилівської, Конятинської (2)), ремонт тепломереж (Берегометської, Селятинської, 

Вашківецької, Сокирянської, Новоселицької), ремонт покрівель (Сокирянської (3)), 

заміну вікон (Вікнянської, Сокирянської (11), Селятинської), утеплення дахів, фасадів 

та стін (Петрівецької, Сокирянської (3), Вікнянської, Чудейської), утеплення стін 

(Сокирянської). Проєкти з реконструкції ЗЗСО у с.Веренчанка, с.Товтри, с.Їжівці 

Чернівецького району, капітального ремонту ліцею у с.Михалкове Дністровського 

району реалізуються за рахунок коштів ДФРР. Ступінь будівельної готовності школи у 

с.Веренчанка складає 89% (вартість виконаних робіт складає 24933,273 тис. грн, у т.ч. 

22809,341 тис. грн - кошти державного бюджету, 2123,932 тис. грн - обласного 

бюджету). Ступінь будівельної готовності школи у с.Їжівці складає 89% (вартість 

виконаних робіт складає 11636,365 тис. грн, у т.ч. 9890,912 тис. грн - кошти 

державного бюджету, 1745,453 тис. грн - обласного бюджету). Вартість виконаних 

робіт з реконструкції школи у с.Товтри складає складає 3236,381 тис. грн (2805,882 

тис. грн - кошти державного бюджету, 430,499 тис. грн - місцевого бюджету). 

Вартість виконаних робіт з капітального ремонту ліцею у с.Михалкове складає 

3574,067 тис. грн (3222,114 тис. грн - кошти державного бюджету, 351,953 тис. грн - 

місцевого бюджету). 

У рамках впровадження Регіональної обласної програми "Вчитель" на 2013-2022 

роки проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року", 

виплачено стипендії вчителям-переможцям конкурсу. У рамках реалізації 

Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки розпочато проведення ІІІ 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») у Чернівецькій області. У рамках Комплексної програми розвитку 

освітньої галузі Чернівецької області  на 2018-2022 роки проведено обласні  

профільні школи  для обдарованих учнів «Інтелект Буковини», проведено 

протипожежні заходи (влаштовано протипожежну сигналізацію, оброблено 

приміщення вогнезахисною сумішшю) в Чернівецькому індустріальному коледжі, 

Педагогічному фаховому коледжі Чернівецького національного університету імені 

Ю.Федьковича, Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі №1.
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4.4. Впровадження інноваційних технологій в 

освітній та науково-дослідний процес

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 500,00 0,00 1500,00 0,00 Модернізація сучасного 

навчально-дидактичного та 

науково-методичного 

забезпечення освітнього 

процесу

‒  ‒ ‒

4.5. Активізація науково-дослідної, 

експерементальної роботи закладів освіти 

області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 1400,00 0,00 4200,00 0,00 Удосконалення процесу 

трансформування наукових 

ідей в практику роботи 

закладів освіти 

‒ ‒ ‒ ‒

4.6. Розвиток мережі закладів дошкільної 

освіти 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний та 

місцевий 

бюджети

25061,27 25061,27 150000,00 25061,27 450000,00 25061,27 Створення додаткових 

місць у закладах 

дошкільної освіти 

‒ ‒ ‒ ‒

4.7. Розвиток мережі закладів позашкільної 

освіти області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 10572,00 0,00 27109,00 0,00 Створення нового 

освітнього простору у 

закладах позашкільної 

освіти

‒ ‒ ‒ ‒

4.8. Розвиток спортивної інфраструктури 

мережі освітніх закладів області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

1292,15 1292,15 7000,00 1292,15 19000,00 1292,15 Покращення матеріально-

технічної бази закладів 

освіти області

‒ ‒ ‒ ‒

4.9. Створення умов для розвитку творчо-

обдарованої молоді 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 300,00 0,00 900,00 0,00 Формування науково-

дослідницької компетенції 

учнівської молоді

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бере участь у 

проєкті «Рамкова структура цифрових компетентностей для вчителів та інших 

громадян України», метою якого є покращення ситуації з розвитку цифрової 

компетенції (DC) в Україні, гармонізація її з європейською течією шляхом 

адаптації рамки цифрової компетенції для громадян та викладачів, створення 

Національної цифрової коаліції України (UNDC) тощо. У рамках проєкту dComFra 

в університеті створено Офіс цифрових компетентностей «DC office ChNU», який 

обладнано комп’ютерами та мультимедійними засобами для очного і 

дистанційного навчання слухачів за програмами міжнародної сертифікації 

ECDL/ICDL з комп'ютерної грамотності. У Чернівецькому політехнічному коледжі 

оснащено відповідними засобами навчальну лабораторію (в наявності 30 

комп’ютерів нового покоління); створено та завершується укомплектування STEM-

лабораторії для забезпечення потреб отримання освітніх послуг різними 

категоріями населення (шкільного/дорослого віку; осіб із різним рівнем базової 

підготовки). Забезпечено доступ до навчальних приміщень закладу освіти особам 

із особливими освітніми потребами (захворювання опорно-рухового апарату).

Проєкти з будівництва ЗДО у с.Карапчів, с.Селятин Вижницького району, 

с.Опришени Чернівецького району, реконструкції ДНЗ в с.Колінківці Дністровського 

району реалізуються за рахунок коштів ДФРР. Ступінь будівельної готовності ДНЗ у 

с.Карапчів складає 96%  (вартість виконаних робіт складає 3027,323 тис. грн, у т.ч. 

2734,734 тис. грн - кошти державного бюджету, 292,589 тис. грн - кошти обласного 

бюджету). Ступінь будівельної готовності дитячої установи у с.Опришени складає 

99%  (вартість виконаних робіт складає 8427,443 тис. грн, у т.ч. 7501,844 тис. грн - 

кошти державного бюджету, 925,599 тис. грн - кошти обласного бюджету). Ступінь 

будівельної готовності ДНЗ у с.Колінківці складає 97%  (вартість виконаних робіт 

складає 2330,583 тис. грн, у т.ч. 1915,081 тис. грн - кошти державного бюджету, 

415,502 тис. грн - кошти обласного бюджету). Ступінь будівельної готовності ЗДО у 

с.Селятин складає 62%  (вартість виконаних робіт складає 5961,319 тис. грн, у т.ч. 

5541,231 тис. грн - кошти державного бюджету (3140,383 тис. грн - кошти ДФРР, 

2400,848 тис. грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної 

сфери), 420,088 тис. грн - кошти обласного бюджету). З метою створення додаткових 

місць у закладах дошкільної освіти Чернівецької ТГ відкрито 1 групу (25 дітей) у 

дошкільному навчальному закладі № 21 (вул. Небесної Сотні, 9-А). За рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій проводився капітальний ремонт 

ЗДО №2 "Барвінок" у м.Сокиряни (3532,23 тис. грн) та зовнішньої каналізації на 

території дошкільного закладу в с. Романківці (1060,00 тис. грн), даху НВК 

(дошкільного підрозділу) у с.Росошани (10,78 тис. грн) Дністровського району, ДНЗ в 

с. Долішній Шепіт (478,313 тис. грн), будівництво водозабірної свердловини для ЗДО 

у с.Селятин (233,276 тис. грн) Вижницького району.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

проводились роботи з будівництва та облаштування спортивних майданчиків на 

території ЗЗСО ім. Д.Ю.Загула I-III ст. в с.Мілієво Вижницького району (1089,108 

тис. грн) та ліцею в смт Глибока (48,70 тис. грн), капітального ремонту 

спортивних майданчиків на території ЗОШ у с.Багринівка (3,24 тис. грн), ліцею у 

с.Михальча (27,15 тис. грн), ЗЗСО у с.Йорданешти (43,15 тис. грн), ЗОШ №31 у 

м.Чернівцях (32,20 тис. грн) Чернівецького району. За рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних 

проектів та розвиток об'єктів соціально-культурних сфери на суму 48,6 тис. грн 

проводились роботи з реконструкції спортивних майданчиків Багатопрофільного 

ліцею для обдарованих дітей з добудовою Буковинського палацу водних видів 

спорту. 

Станом на 30.09.2021 мережа побудованих закладів позашкільної освіти 

залишилась на рівні 31.12.2020. 

Буковинським державниим медичним університетом виконувались 59 тем науково-

дослідних робіт. Організовано повний цикл гістологічних, імуногістохімічних 

досліджень, включно з наданням консультативного висновку. Налагоджено 

співпрацю з такими медичними установами: ОКНП "Буковинський клінічний 

онкологічний центр", ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня", ОКНП 

"Лікарня швидкої медичної допомоги".
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4.10. Створення Молодіжного центру розвитку 

«Маленький Світ» 

Новоселицька ТГ 2023 2023 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 10000,00 ‒ Розвиток потреб молоді в 

умовах сучасних 

можливостей

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

4.11. Створення мережі "університетів 

третього віку" в області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 750,00 0,00 1590,00 0,00 Підвищення рівня 

життєвих компетенція 

людей літнього віку

‒ ‒ ‒ ‒

4.12. Розвиток мереж навчально-практичних 

центрів на базі закладів професійної 

(технічної) освіти 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 2000,00 0,00 6000,00 0,00 Удосконалення системи 

підготовки робітничих 

кадрів за галузевим 

напрямом

‒ ‒ ‒ ‒

4.13. Стимулювання прикладних та 

фундаментальних наукових досліджень, 

розвиток наукових лабораторій для молоді, 

надання працівникам науково-дослідних 

установ матеріального заохочення, житла

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 9440,00 0,00 24820,00 0,00 Розкриття творчого та 

наукового потенціалу дітей 

та молоді

‒ ‒ ‒ ‒

4.14. Забезпечення системи обміном досвіду 

між науковцями області та провідними 

науковими центрами Європи та світу шляхом 

проведення конференцій та обмінних візитів

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 1410,00 0,00 6260,00 0,00 Розробка та  впровадження 

освітніх програм 

‒ ‒ ‒ ‒

4.15. Забезпечення функціонування галузевих 

науково-дослідних центрів в регіоні, в тому 

числі медичних 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 3500,00 0,00 9800,00 0,00 Підвищення рівня 

наукових досліджень 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

Чернівецький університет третього віку ім. Адольфа Кольпінга є соціальною 

програмою ГО "Справа Кольпінга в Україні", створеною для людей літнього віку 

(50+). У звітному періоді в онлайн режимі проведено практичні заняття з 

польської, німецької, англійської, французької мов. На платформі google meet 

відбулося спільне засідання науково-методичної ради та самоуряду слухачів, на 

якому обговорювалися важливі питання, пов’язані з діяльністю університету в 

умовах пандемії. Проведено онлайн-курс "Чернівці – місто моєї любові і смутку", 

онлайн-семінар на тему: "Професійна криза літніх людей"; онлайн-семінар з 

народної та нетрадиційної медицини на тему: "Ліки під ногами"; майстер-клас з 

рукоділля. На базі кафедри комп’ютерних наук Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича створено безкоштовну ІТ-академію для 

навчання цифрової грамотності різних верств населення.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича виконується 

науково-дослідна робота "Розробка новітніх методів і біомедичних систем 

поляризаційно-голографічної фракталометрії кристалітів тканин і рідин органів 

людини", яка виграла конкурс наукових проєктів молодих вчених. Розпочато 

апробацію нових методів і біомедичних систем двомірної Мюллер-матричної 

поляризаційної фракталометрії та тривимірної цифрової голографічної і 

поляризаційно-інтерференційної реконструкції оптично анізотропної фрактальної 

структури полікристалічної складової гістологічних зрізів біологічних тканин і 

полікристалічних плівок біологічних рідин. На основі запропонованих методик 

можливо реалізувати діагностику та диференціацію різних форм діабету, а також 

диференціацію доброякісних і злоякісних пухлин. Подано до друку 9 статтей із 

результатами досліджень. Напередодні Дня науки за вагомий особистий внесок у 

розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм відзначили почесними 

грамотами, дипломами та подяками найкращих буковинських науковців.

На факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича проведено онлайн-курс 

"Європейська інтеграція: конфлікти, політика та єдність" у рамках модуля імені 

Жана Моне ("Doing Europe: Cohesion and Integration in the European Union"; 

віртуальний онлайн-курс "Європейська інтеграція: конфлікти, політика та 

єдність"). 21 травня 2021 року кафедра журналістики провела День відкритих 

дверей у рамках міжнародного проєкту «Journalism Education for Democracy in 

Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» (DESTIN). Участь у 

заході взяли випускники шкіл, роботодавці, викладачі та студенти спеціальності 

«Журналістика».

Відповідно до Наказу МОН України від 26.07.2021 №846 «Про затвердження 

Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких у 2021 році 

будуть створені навчально-практичні центри сучасної професійної (професійно-

технічної) освіти за рахунок коштів державного бюджету» три заклади в Чернівецькій 

області отримають фінансування, зокрема на суму 2310,00 тис. грн – для дооснащення 

центру Сучасних швейних технологій Вищого професійного училища № 3 м. Чернівці, 

1430,00 тис. грн – створення сучасного центру Харчових технологій Професійно-

технічного училища № 8 м. Чернівці та 4520,00 тис. грн – створення сучасного центру 

Аграрних технологій Сокирянського вищого професійного училище. Загалом в 

області уже функціонують 9 навчально-практичних центрів. 08 серпня 2021 року 

Український Фонд соціальних інвестицій, державні навчальні заклади «Чернівецьке 

вище професійне училище радіоелектроніки», «Професійно-технічне училище № 8 м. 

Чернівці», «Вище професійне училище № 24 м. Заставна» та обласна державна 

адміністрація підписали меморандуми задля модернізації інфраструктури в закладах. 

Співпраця відбуватиметься в межах проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури 

системи професійно-технічної освіти в Україні», який є компонентом масштабної 

Програми ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Проєкт фінансується 

Європейським Союзом та реалізується Німецьким державним банком розвитку KfW. 

Відповідно до підписаного меморандуму в Чернівецькому вищому професійному 

училищі радіоелектроніки планується проведення ремонтних робіт та закупівля 

обладнання на суму 1 млн 100 тис. євро. У Професійно-технічному училищі № 8 м. 

Чернівці планується проведення ремонтних робіт та закупівля обладнання на суму 950 

тис. євро. У Вищому професійному училищі № 24 м.Заставна планується закупівля 

сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 800 тис. євро.
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4.16. Забезпечення функціонування системи 

громадського здоров’я у Чернівецькій області 

у відповідності до зобов’язань у рамках Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

1124,50 1124,50 2100,00 1124,50 4300,00 1124,50 Підвищення рівня 

імунопрофілактики 

населення

‒ ‒ ‒ ‒

4.17. Розвиток опорних закладів системи 

охорони здоров’я в межах Чернівецького 

госпітального округу 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний та 

місцевий 

бюджети

93807,96 93807,96 17500,00 93807,96 87500,00 93807,96 Створення належних умов 

для кваліфікованої 

медичної допомоги 

населенню

‒ ‒ ‒ ‒

4.18. Розвиток системи надання первинної 

медичної допомоги в Чернівецькій області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

343,06 343,06 18000,00 343,06 54400,00 343,06 −″− ‒ ‒ ‒ ‒

4.19. Створення єдиної оперативно-

диспетчерської служби та мережі станцій 

(пунктів) екстреної медичної допомоги у 

Чернівецькій області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

46798,80 46798,80 4000,00 46798,80 12000,00 46798,80 Розширення мережі 

пунктів екстреної медичної 

допомоги в межах області

‒ ‒ ‒ ‒

4.20. Забезпечення функціонування 

Чернівецької обласної клінічної лікарні в м. 

Чернівці відповідно до сучасних вимог 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

28934,11 28934,11 20000,00 28934,11 80787,00 28934,11 Покращення умов надання 

медичних послуг

‒ ‒ ‒ ‒

4.21. Модернізація Чернівецького обласного 

клінічного онкологічного диспансеру 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний та 

місцевий 

бюджети

17007,19 17007,19 24580,00 17007,19 70045,66 17007,19 Покращення 

прогнозованих показників 

здоров’я населення з 

онкозахворювань

‒ ‒ ‒ ‒

4.22. Забезпечення функціонування дитячої 

клінічної лікарні у Чернівецькій області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет, 

МТД

1623,59 1623,59 20000,00 1623,59 59000,00 1623,59 Забезпечення надання 

комплексних медичних 

послуг для дітей, 

починаючи з першого 

місяца життя

‒ ‒ ‒ ‒

За рахунок коштів місцевого бюджету на суму 343,06 тис. грн проводився 

капітальний ремонт приміщень КНП "Чудейська АЗПСМ", "Іжівська АЗПСМ" у 

Чернівецькому районі, "Селятинська АЗПСМ", "Мигівська АЗПСМ" у 

Вижницькому районі, капітальний ремонт гаража із заміною покрівлі, воріт на 

металеві в АЗПСМ с.Красноїльськ Чернівецького району.

За рахунок коштів державного бюджету для забезпечення баз COVID-19 на 

загальну суму 90615,742 тис. грн придбано медичне обладнання для районних 

лікарень: Сокирянська (28290,80 тис. грн), Вижницька (20839,80 тис. грн), 

Сторожинецька (28425,70 тис. грн), Кіцманська (6799,342 тис. грн), Хотинська 

(4529,80 тис. грн), Глибоцька (917,00 тис. грн), Кельменецька (500,60 тис. грн), 

Путильська (312,70 тис. грн). За рахунок коштів державного бюджету проведено 

реконструкцію приміщень під рентгенкабінети та реконструкцію лікувального 

корпусу з прибудовою ліфтової шахти в  КНП «Сторожинецька БЛІЛ» (934,4 тис. 

грн), проводився капітальний ремонт покрівлі інфекційного відділення, утеплення 

фасаду КНП «Сокирянська райлікарня» (460,8 тис. грн - державний бюджет, 

297,346 тис.грн - місцевий бюджет). Проєкт із капітального ремонту КНП 

"Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" реалізується за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Вартість виконаних 

робіт складає 1499,67 тис. грн (кошти державного бюджету).  Ступінь будівельної 

готовності об'єкта складає 89%.

За рахунок коштів державного бюджету придбано медичне обладнання на суму 

26233,50 тис. грн та завершено реконструкцію системи киснепостачання на суму 

2700,606 тис. грн. У рамках Спільної операційної програми (СОП) "Румунія-

Україна 2014-2020" Європейського Інструменту Сусідства (ЄІС) типу "SOFT" 

продовжено до 31.12.2021 реалізацію проєкту "Покращення якості медичних 

послуг щодо малоінвазивних процедур у транскордонному регіоні Румунія - 

Україна". Проєкт передбачає уніфікацію медичних протоколів України та Румунії, 

що дозволить підвищити якість надання медичних послуг громадянам обох країн. 

Заплановано встановити регіональний протокол для лікарень Чернівецької області 

та Сучавського повіту в галузі медичної допомоги.

За рахунок коштів державного бюджету проводились роботи з приєднання дизель-

генераторної установки до діючої мережі інфекційного корпусу в ОКНП 

"Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня" на суму 867,722 тис. грн та 

придбано медичне обладнання на суму 377,00 тис. грн. У рамках Спільної 

операційної програми (СОП) "Румунія-Україна 2014-2020" Європейського 

Інструменту Сусідства (ЄІС) типу "SOFT" у лютому 2021 року розпочав 

реалізацію проєкт "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону". 

Одним із завдань партнерів проєкту є узгодження протоколів надання медичної 

допомоги дітям у дитячій клінічній лікарні м.Чернівці та Сучавському госпіталі 

ургентної допомоги «Sf. IOAN CEL NOU». 17 вересня 2021 року відбулась 

Стартова конференція та презентація проєкту, під час якої менеджери проєкту в 

Україні та Румунії розповіли про важливість проєкту для транскордонного регіону, 

найближчі плани та успіхи у реалізації заходів. У звітному періоді використано 

грантові кошти на суму 12291,73 євро, що становить 378,87 тис. грн (офіційний 

курс євро на 01.10.2021 - 30,8231 грн). Реконструкцію та створення нового 

інноваційного відділення невідкладних станів у дитячій лікарні заплановано на 

кінець 2021 – початок 2022 року.   

З 24.02.2021 розпочато вакцинальну  кампанію проти COVID-19. Станом на 

01.10.2021 медичними вакцинальними бригадами та на пунктах щеплень зроблено 

239285 вакцинацій, у т.ч. 103082 особи отримали повний курс вакцинації. 

За рахунок коштів обласного бюджету на суму 4743,445 тис. грн розпочато 

реконструкцію блоку променевої терапії з добудовою приміщення для розміщення 

лінійного прискорювача з плануючою системою ОКНП "Буковинський клінічний 

онкологічний центр". Ступінь будівельної готовності об'єкта складає 37%. За 

рахунок коштів державного бюджету придбано медичне обладнання (3478,40 тис. 

грн), проведено заміну віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові та 

проводились ремонтні роботи  в поліклінічному корпусі (8299,84 тис. грн), 

капітальний ремонт приміщення лор-центру, корпусів 4,6,7 (485,50 тис. грн).

За рахунок коштів державного бюджету на закупівлю спеціалізованого 

санітарного транспорту екстреної медичної допомоги на суму 46798,80 тис. грн 

придбано 28 автомобілів для Центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф.
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4.23. Покращення ефективності 

функціонування КУ «Чернівецький обласний 

центр служби крові» 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

22,30 22,30 5600,00 22,30 15300,00 22,30 Зниження рівня смертності 

породіль, потерпілих при 

ДТП, хірургічних 

втручаннях, травматизації 

населення

‒ ‒ ‒ ‒

4.24. Покращення ефективності 

функціонування Чернівецької обласної 

психіатричної лікарні

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

1847,60 1847,60 5000,00 1847,60 28000,00 1847,60 Покращення умов для 

надання якісної 

психіатрічної медичної 

допомоги населенню

‒ ‒ ‒ ‒

4.25. Покращення ефективності 

функціонування Чернівецького обласного 

госпіталю ветеранів війни 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

3528,70 3528,70 5536,00 3528,70 14036,00 3528,70 Покращення умов для 

надання якісної медичної 

допомоги пільговим 

категоріям населення

‒ ‒ ‒ ‒

4.26. Забезпечення функціонування 

Чернівецької обласної лікарні швидкої 

медичної допомоги відповідно до сучасних 

вимог 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний та 

місцевий 

бюджети

33261,19 33261,19 24000,00 33261,19 110000,00 33261,19 Покращення надання 

високоспеціалізованої 

невідкладної та екстреної 

медичної допомоги

‒ ‒ ‒ ‒

4.27. Створення обласного інсультного центру 

на базі Чернівецької обласної лікарні швидкої 

медичної допомоги 

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 24000,00 0,00 44000,00 0,00 Покращення надання 

високоспеціалізованої 

медичної допомоги хворим 

на судинно-мозкові та 

серцево-судинні 

захворювання

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

4.28. Відкриття на базі корпусу дільничної 

лікарні в с.Вікно будинку для людей похилого 

віку, одиноких, невиліковно- і важкохворих 

осіб 

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 15000,00 0,00 19000,00 0,00 Створення належних умов 

для проживання людей 

похилого віку, інвалідів, 

невиліковно- і 

важкохворих

‒ ‒ ‒ ‒

4.29. Будівництво та введення в експлуатацію 

лікувального центру «Герцаївські джерела» та 

запуск цеху з розливу лікувальних вод 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 200000,00 0,00 500000,00 0,00 Надання сучасних 

фізкультурно-оздоровчих 

послуг на цінних запасах 

лікувальних хлоридно-

натрієвих та прісних 

гідрокарбонатних водах 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

4.30. Покращення умов надання невідкладної 

та екстреної медичної допомоги у випадку 

надзвичайних подій та ситуацій у сільських 

територіях області 

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

МТД 1535,00 1535,00 7350,00 1535,00 12738,00 1535,00 Скорочення кількості 

загиблих та померлих від 

невчасної/ неякісної 

невідкладної та екстреної 

медичної допомоги на 30%

‒ ‒ ‒ ‒

4.31. Розвиток мобільної аварійної служби 

реанімації та доставки (SMURD) шляхом 

створення спільної інтегрованої системи 

надання ефективної першої медичної допомоги 

підрозділами ДСНС Чернівецької області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 8000,00 0,00 44000,00 0,00 Покращення матеріально-

технічної бази підрозділів 

ДСНС 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

4.32. Створення лікарні відновного лікування у 

Чернівецькій області 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 8500,00 0,00 18800,00 0,00 Попередження переходу 

захворювань у хронічні, 

попередження інвалідності

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

4.33. Соціальна підтримка учасників 

антитерористичної операції (учасників 

бойових дій) та членів їх сімей 

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

Місцевий 

бюджет

913,50 913,50 24451,50 913,50 48903,00 913,50 Забезпечення соціальних 

гарантій учасникам 

АТО/ООС та членам їх 

сімей

‒ ‒ ‒ ‒ Забезпечено інформаційну підтримку сайту та сторінки в соціальних мережах для 

учасників АТО/ООС, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС 

та членів сімей загиблих волонтерів у зоні АТО/ООС. Виплачено матеріальну 

допомогу 14 учасникам АТО/ООС  на суму 128,70 тис. грн. Проведено 

зубопротезування 24 учасникам АТО/ООС на суму 350,00 тис. грн. Проведено 

медико-психологічну реабілітацію учасників АТО на суму 339,80 тис. грн. Надано 

фінансову підтримку на статутну діяльність громадської  організації учасників 

АТО/ООС в сумі 95,00 тис. грн.

За рахунок коштів державного бюджету на суму 1847,60 тис. грн придбано 

медичне обладнання.

За рахунок коштів державного бюджету на суму 32634,30 тис. грн придбано 

медичне обладнання. За рахунок коштів обласного бюджету на суму 626,887 тис. 

грн завершено реконструкцію приймального відділення. 

У рамках Спільної операційної програми (СОП) "Румунія-Україна 2014-2020" 

Європейського Інструменту Сусідства (ЄІС) типу "SOFT" продовжено реалізацію 

проєкту "Удосконалення екстреної медицини - швидке реагування на надзвичайні 

ситуації у Чернівецькій області та Сучавському повіті". Станом на 01.10.2021 

оновлено реанімаційний блок у хірургічному відділенні Заставнівської 

багатопрофільної лікарні, закуплено медичне обладнання (столи, операційні лампи 

та інший інвентар), вмонтовано та підключено нову кисневу станцію. Проєкт 

реалізовано в рамках партнерства між медичними установами КНП «Заставнівська 

багатопрофільна лікарня», ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної 

допомоги» та лікарні Гура Гуморулуй (Румунія). У звітному періоді використано 

грантові кошти на суму 49,80 тис. євро, що становить 1535,00 тис. грн (офіційний 

курс євро на 01.10.2021 - 30,8231 грн).

За рахунок коштів державного бюджету на суму 3528,70 тис. грн придбано 

медичне обладнання.

Вивчається питання щодо створення хоспісу. Наразі, у приміщенні лікарні 

розміщено стаціонарне відділення для постійного і тимчасового проживання 

людей похилого віку «Затишок» КЗ «Вікнянський центр надання соціальної 

допомоги». 

За рахунок коштів державного бюджету на суму 22,30 тис. грн придбано медичне 

обладнання.
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4.34. Забезпечення щасливого майбутнього 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та особам з їх числа

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

310,00 310,00 450,00 199,30 1450,00 199,30 Запобігання дитячій 

бездоглядності та розвиток 

сімейних форм виховання

‒ ‒ ‒ ‒

4.35. Розвиток соціального підприємництва у 

Вижницькій громаді 

Вижницька ТГ 2022 2022 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 3500,00 ‒ Зайнятість соціально 

незахищених верств 

населення

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

4.36. Створення комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг Вижницької міської 

ради»

Вижницька ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,0 0,0 10000,00 0,00 30000,00 0,00 Охоплення 

обслуговуванням соціально 

незахищених верств 

населення

осіб 108 108 0

4.37. Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт відділень територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 5800,00 0,00 8800,00 0,00 Створення належних умов 

для соціально-побутової та 

психологічної адаптації

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

4.38. Збереження і розвиток історико-

культурної та духовної спадщини Чернівецької 

області 

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 2200,00 0,00 3200,00 0,00 Створення умов для 

належного зберігання та 

використання документів 

Національного архівного 

фонду

‒ ‒ ‒ ‒

4.39. Створення театру культур Буковини Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 10000,00 0,00 45000,00 0,00 Сприяння культурно-

духовному розвитку 

населення 

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

4.40. Ремонт (реставраційний) будівлі 

Чернівецького академічного українського 

музично-драматичного театру імені Ольги 

Кобилянської у м.Чернівцях 

Чернівецька 

область

2021 2021 ‒ 0,00 0,00 47801,33 0,00 47801,33 0,00 Збереження і розвиток 

історико-культурної 

спадщини

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

Потребує коригування проєктно-

кошторисної документації. 

4.41. Розбудова об’єктів музейного простору 

КЗ "Чернівецький обласний музей народної 

архітектури та побуту" в м.Чернівцях

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

400,00 400,00 9500,00 400,00 39500,00 400,00 Розширення діяльності 

музею на сучасних 

європейських засадах 

‒ ‒ ‒ ‒

4.42. Ремонт (реставраційний) будівлі 

Чернівецького обласного краєзнавчого музею 

Чернівецька 

область

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 2886,00 0,00 4646,00 0,00 Збереження музейних 

цінностей

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

4.43. "Культурний хаб" (ремонт приміщення 

будинку народної творчості та дозвілля 

"Молодіжний", придбання світлового та 

звуковідтворювального обладнання)

Новодністров-ська 

ТГ

2021-

2022

2021-

2022

‒ 0,00 0,00 2500,00 0,00 8000,00 0,00 Створення місця для 

реалізації музичного та 

драматичного потенціалу

‒ ‒ ‒ ‒

4.44. Створення історичного музею на базі 

будівлі колишнього вокзалу "Селітин" у 

с.Селятин 

Селятинська ТГ 2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 12500,00 0,00 28000,00 0,00 Збереження пам’ятки 

архітектури національного 

значення

‒ ‒ ‒ ‒ Проєкт не реалізовувався через 

відсутність фінансування. 

Триває пошук фінансових ресурсів. 

4.45. Розвиток музейної мережі Буковини Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

95,00 95,00 1800,00 95,00 11300,00 95,00 Переформатування 

традиційних музеїв в 

інформаційні майданчики і 

справжні культурно-освітні 

центри

‒ ‒ ‒ ‒

Проєкт реалізовано. Рішення третьої сесії Вижницької міської ради від 23.12.2020 

№73-3/20 "Про створення комунальної установи "Центр надання соціальних 

послуг".

Триває розробка проєктної документації. 

За рахунок коштів, затверджених на реалізацію заходів  Регіональної програми 

розвитку культури на 2020-2022 роки, надано фінансову підтримку двом проєктам 

музею архітектури в сумі 400,00 тис. грн (створено нові етнографічні зони 

"Підгір’я Буковини" та "Буковинські Карпати").

За рахунок коштів, затверджених на реалізацію заходів  Регіональної програми 

розвитку культури на 2020-2022 роки, надано фінансову підтримку Чернівецькому 

обласному краєзнавчому музею та Чернівецькому обласному меморіальному 

музею імені В.Івасюка в сумі 95,00 тис грн. 

Питання щодо встановлення системи пожежогасіння, системи вентиляції та 

відновлення роботи ліфта включено до переліку питань, що перебувають на 

контролі обласної державної адміністрації і потребують додаткового фінансування 

та будуть розглядатись за підсумками перевиконання дохідної частини обласного 

бюджету.

В області діє 16 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 106 дітей, та 

53 прийомних сімей, в яких виховується 103 дітей. В дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях виховується 22% від загальної кількості дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом сімейними формами 

виховання охоплено 95% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. У звітному періоді створено 1 дитячий будинок 

сімейного типу та 2 прийомні сім'ї. До дитячих будинків сімейного типу та  

прийомних сімей влаштовано 12 дітей, усиновлено 11 дітей. Загалом сімейними 

формами виховання охоплено 95% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. У 2021 році на виплату субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, Чернівецькій області виділено кошти в сумі 16,298 млн грн. 

Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної 

адміністрації від 17.08.2021 № 950-р. Наразі формуються списки осіб окресленої 

категорії громадян у розрізі їх вікових категорій.
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4.46. Формування на базі публічних бібліотек 

області  громадського інформаційного 

(електронного) простору для надання 

інформаційних, бібліотечних, культурно-

дозвіллєвих послуг з доступом до мережі 

Інтернет 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

175,00 175,00 5500,00 175,00 15000,00 175,00 Створення на базі 

бібліотек області єдиного 

регіонального 

інформаційно-го простору

‒ ‒ ‒ ‒

4.47. Переформатування діяльності клубних 

установ, створення на їх базі 

поліфункціональних освітніх та культурно-

дозвіллєвих об’єктів 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 70000,00 0,00 170000,00 0,00 Розширення спектру 

культурно-освітніх та 

дозвіллєвих послуг

‒ ‒ ‒ ‒

4.48. Створення сучасної мистецької школи 

Буковини як першоджерело свободи творчості 

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 10000,00 0,00 13200,00 0,00 Розвиток творчих 

здібностей учнів та молоді 

‒ ‒ ‒ ‒

4.49. Збереження та популяризація 

культурного надбання українського народу та 

народів, що проживають на території області, 

розвиток фестивального руху на Буковині

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 1000,00 0,00 4500,00 0,00 Відродження та 

збереження регіональних 

традицій і звичаїв 

‒ ‒ ‒ ‒

4.50. Популяризація здорового способу життя 

під гаслом "Відповідальність починається з 

мене"

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

‒ 0,00 0,00 60,00 0,00 240,00 0,00 Підвищення рівня 

національного 

самовизначення та 

фізичної самокультури 

молоді

‒ ‒ ‒ ‒

4.51. Розвиток мережі спортивних шкіл 

(комплексів) у громадах області

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний 

бюджет

1128,58 1128,58 30000,00 1128,58 96000,00 1128,58 Підвищення якості 

проведення спортивних 

заходів різного рівня

‒ ‒ ‒ ‒

4.52. Покращення матеріально-технічної бази 

"Станція човнова" комунальної установи 

"Новодністровська дитячо-юнацька спортивна 

школа" 

Дністровський 

район

2021-

2023

2021-

2023

Місцевий 

бюджет

56,40 56,40 6356,80 56,40 11356,80 56,40 Створення можливостей 

для занять веслувальними 

видами спорту

‒ ‒ ‒ ‒

Проведено заходи із замальовування написів із рекламою місць продажу 

наркотиків. 26 червня 2021 року з нагоди Міжнародного дня боротьби з 

наркоманією та незаконним розповсюдженням наркотиків відбулася інформаційна 

кампанія, в рамках якої представники управління молоді та спорту обласної 

державної адміністрації, громадської організації «Чернівецький центр здорової 

молоді» та Міжнародної антинаркотичної Асоціації спілкувалися з жителями та 

гостями м.Чернівців про реальні виклики і шляхи протидії наркотичній 

залежності. 

З метою проведення практичних занять на воді із дотриманням норм технічної 

безпеки придбано човновий мотор "Меркурій" потужністю 9,9 сил загальною 

вартістю 56,4 тис. грн. Подано проєкт для участі у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2022 році.

У березні 2021 року створено комунальний заклад "Чернівецька обласна дитячо-

юнацька спортивна школа "Авангард"". Створено ДЮСШ у Чагорській ТГ, 

планується створення спортивного клубу в Кострижівській ТГ та Центру культури 

дозвілля і спорту у Вашківецькій ТГ. Створено спортивно-естетичний комплекс на 

базі сільського будинку культури с.Конятин Конятинської ТГ. Розроблено та 

затверджено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

багатофункціонального спортивного комплексу "Хотинська дитячо-юнацька 

спортивна школа" у м.Хотин Дністровського району. За рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій проводились роботи з будівництва 

спортивних майданчиків у с. Банилів Підгірний (168,407 тис. грн), с.Черленівка 

(1323,627 тис. грн), с. Снячів (29,50 тис. грн), капітального ремонту спортивних 

майданчиків у с.Шипинці (900,00 тис. грн), у с.Кам'яна (30,00 тис. грн), 

нежитлової будівлі (зал дзюдо) в м.Новоселиця (14,00 тис. грн) Чернівецького 

району.

Планом заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, 

розвитку креативних індустрій та туризму, затвердженим розпорядженням КМУ 

від 03.02.2021 №84-р, передбачено впровадження пілотного проєкту щодо 

створення Центрів культурних послуг 2021-2023 роках у територіальних 

громадах. У м.Чернівцях розпочала свою діяльність комунальна бюджетна 

установа "Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука". У 

Вижницькому районі створено Вашківецький центр традиційних культур на базі 

районного будинку культури. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 19.05.2021 №468-р, за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій у 2021 році на загальну суму 2080,00 тис. грн 

передбачено проведення капітального ремонту клубних установ у с. Берегомет 

(1100,00 тис. грн) та с. Пядиківці (400,00 тис. грн) Чернівецького району, в с. 

Рукшин (580,00 тис. грн) Дністровського району.

Заходи не проводились у зв’язку з протиепідемічними обмеженнями через 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2.

За рахунок коштів, затверджених на реалізацію заходів  Регіональної програми 

розвитку культури на 2020-2022 роки, надано фінансову підтримку трьом 

проєктам: "Конкурс туристичних маршрутів "Слідами букової землі"" 

(Чернівецька обласна бібліотека імені М. Івасюка – 80,00 тис. грн); "Створення 

сучасного дитячого простору у сільській бібліотеці" (Сучевенська сільська рада - 

45,00 тис. грн); "Створення медійної лабораторії вільного простору (бібліотека у 

сквері)" (Новоселицька міська рада - 50,00 тис. грн). У рамках реалізації 

міжнародного проєкту "Глобальні Бібліотеки "Бібліоміст-Україна" Централізована 

бібліотечна система м.Чернівців отримала 15 комп’ютерів з комплектуючими та 

ліцензовану програму для вільного доступу до Інтернету, що дало змогу відкрити 5 

Інтернет-центрів. У рамках реалізації проєкту "Створюємо своє майбутнє в 

бібліотеці" Централізована бібліотечна система міста отримала 8 комп’ютерів.

Вжито заходи щодо створення "Мистецького горища" в приміщенні художньої 

школи імені Михайла Івасюка, забезпечення всіх майстерень оргтехнікою, 

комп’ютерами, плазмами. Наразі вже функціонує комп’ютерний клас вебдизайну, 

учні навчаються комп’ютерній графіці. 
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4.53. Реконструкція та будівництво стадіонів у 

населених пунктах області

Чернівецька 

область

2021-

2023

2021-

2023

Держав-

ний та 

місцевий 

бюджети

10117,13 10117,13 30000,00 10117,13 110000,00 10117,13 Створення умов для 

проведення тренувань з 

ігрових видів спорту

‒ ‒ ‒ ‒

4.54. Створення фізкультурно-спортивного, 

реабілітаційно-відновлювального комплексу 

для спортсменів різних видів спорту з 

доступом для людей з інвалідністю в 

с.Мосорівка 

Вікнянська ТГ 2021-

2023

2022-

2023

‒ 0,00 0,00 18000,00 0,00 32000,00 0,00 Створення умов 

проведення тренувань з 

ігрових видів спорту 

аматорами

‒ ‒ ‒ ‒

Проєкти з будівництва та реконструкції стадіонів у м.Кіцмань та с.Чагор 

Чернівецького району реалізуються за рахунок коштів ДФРР. Ступінь будівельної 

готовності стадіону в с.Чагор складає 98%  (вартість виконаних робіт складає 

7589,906 тис. грн, у т.ч. 5983,976 тис. грн - кошти державного бюджету, 1605,93 

тис. грн - кошти обласного бюджету). Ступінь будівельної готовності стадіону в 

м.Кіцмань складає 27%  (1700,00 тис. грн - кошти державного бюджету). За 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 

суму 827,227 тис. грн проводився капітальний ремонт огорожі навколо стадіону та 

парку в с.Кадубівці Чернівецького району. 

Реалізація проєкту планується у 2022 році.


