Додаток 1
до розпорядження обласної
державної адміністрації
06.10.2021 № 1109-р
ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку
України за перше півріччя 20__ року (за 20__ рік),
відповідальним за які визначено Чернівецьку обласну державну адміністрацію
____________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Проєктне та фінансове забезпечення виконання завдання
фактично
назва, дата та
обсяг фінансування,
профінансований
номер рішення про
передбачений
обсяг коштів за
реалізацію програми
програмою
програмою
(проєкту)
(проєктом)
(проєктом)
регіонального
регіонального
НайменуДата початку/
регіонального
розвитку, що
розвитку, що
вання
Наймену- завершення
розвитку, що
реалізується в
завдання вання заходу здійснення реалізується в рамках
реалізується в
заходу
рамках заходу
Стратегії
заходу
рамках заходу
тих, що
тих, що
з початку
з початку
за
за
затверддіють з
реалізації
реалізації
звітний
звітний
жені у
початку
програми
програми
період
період
виконання звітному
(проєкту)
(проєкту)
періоді
завдання

В.о. директора Департаменту
регіонального розвитку
обласної державної адміністрації

Індикатори результативності виконання завдання

найменування
індикатора,
одиниця виміру

Стан
виконання
завдання (з
порівняльною оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

прогнозофактичне відхиване
значення лення
значення
індикатора (+/-)
індикатора

Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
завдання (з
поясненням
причини їх
виникнення
та
зазначенням
механізму
вирішення)

Додаток 2
до розпорядження
обласної державної адміністрації
06.10.2021 № 1109-р

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку України за перше півріччя 20__ року (за 20__ рік)
_________________________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

Найменування
цілі Стратегії

Найменування
індикатора,
одиниця виміру

Базове
Прогнозне Фактичне
значення
значення
значення
індикатора індикатора індикатора

В.о. директора Департаменту
регіонального розвитку
обласної державної адміністрації

Стан виконання
індикатора (з
порівняльною
оцінкою
фактичного
значення і
прогнозного)

Проблемні питання, їх
вплив на досягнення
прогнозного значення
індикатора (з поясненням
причини їх виникнення та
зазначенням механізму
вирішення)

Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
06.10.2021 № 1109-р
ПЛАН РОБОТИ
на 2021–2023 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки,
відповідальною за які визначено Чернівецьку обласну державну адміністрацію
Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації
Індикатори результативності
ТеритоДата
виконання завдання
ріальна
початку
Джерела та
спрямоНайменування заходу з
/ заверВідповідальний
Інструменти
обсяги
Найменування
ваність
виконання завдання
шення
найменування
за виконання
здійснення заходу
фінансузавдання Стратегії
(регіон,
Стратегії
здійснеіндикатора,
вання
частина одиниця виміру
ння
регіону)
заходу
Стратегічна ціль I. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»
Оперативна ціль 1. «Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста)»
Напрям «Посилення використання потенціалу розвитку середніх та малих міст»
Кількість
226
250
Не потребує Чернідо 1
Структурні
1
Стимулювання
Забезпечення підготовки
фінансувецька
інвестиційних
червня
підзрозділи
реновацій та
інвестиційних пропозицій у
вання
область
пропозицій,
2022 р.
обласної
ефективне
рамках програм державної
одиниць
державної
використання
допомоги суб’єктам
адміністрації,
залишених територій
господарювання за рахунок
районні
і виробничих об’єктів коштів бюджетів усіх рівнів з
державні
у містах
метою створення сприятливих
адміністрації,
умов для розвитку середнього
міські
та малого підприємництва, що
територіальні
передбачатиме підтримку
громади (за
реалізації інвестиційних
згодою)
проєктів щодо реновацій та
використання залишених
територій і виробничих
об’єктів
Оперативна ціль 2. «Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій,

прогнозоване
значення
індикатора

базове
значення
індикатора

№
п/п

2

2

3

прогнозоване
значення
індикатора

Індикатори результативності
ТеритоДата
виконання завдання
ріальна
початку
Джерела та
спрямоНайменування заходу з
/ заверВідповідальний
Інструменти
обсяги
Найменування
ваність
виконання завдання
шення
найменування
за виконання
здійснення заходу
фінансузавдання Стратегії
(регіон,
Стратегії
здійснеіндикатора,
вання
частина одиниця виміру
ння
регіону)
заходу
які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень)»
Напрям «Розвиток територій української частини Дунайського регіону та транскордонного співробітництва»
Запровадження
Сприяння транскордонній
до 1
Структурні
Закон України
Відповідно
ЧерніНалагоджено
механізмів підтримки кооперації в рамках
грудня
підзрозділи
«Про
до міжнавецька
транскордонну
транскордонних
індустріальних і наукових
2023 р.
обласної
індустріальні
родного
область
кооперацію
індустріальних та
парків, формуванню та
державної
парки»,
договору,
технологічних парків, забезпеченню виконання
адміністрації,
міжнародні
який
економічних і
довгострокових програм
районні
договори
укладається
промислових зон на
державної допомоги,
державні
між
території України з
спрямованих на підтримку
адміністрації,
урядами
метою стимулювання суб’єктів таких парків, за
територіальні
держав або
регіонального
рахунок коштів місцевих
громади (за
уповноваекономічного
бюджетів
згодою)
женими
розвитку
ними
ініціаторрами
створення
індустріальних парків
Напрям «Формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього природного середовища»
Розроблення та
Забезпечення розроблення та
до 1
Управління
Комплексна
Обласний
ЧерніРозроблено та
впровадження
затвердження регіональних
грудня
екології та
програма з
бюджет
вецька
затверджено
комплексу заходів
схем формування екологічної 2023 р.
природних
охорони
(обласний
область
регіональну
щодо запобігання та
мережі
ресурсів
навколишнього
фонд
схему
адаптації до зміни
обласної
природного
охорони
екологічної
клімату територій та
державної
середовища
навкомережі у
найбільш вразливих
адміністрації,
«Екологія» у
лишнього
Чернівецькій
галузей (сільського,
районні
Чернівецькій
природобласті
лісового, водного
державні
області на 2019ного
господарства,
адміністрації,
2021 роки,
середоохорони здоров’я та
територіальні
затверджена
вища) –
транспортної
громади (за
рішенням 30-ї
250,00 тис.
інфраструктури) та
згодою)
сесії обласної ради грн
об’єктів
VIІ скликання від
базове
значення
індикатора

№
п/п

3

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

інфраструктури, а
також забезпечення
розвитку об’єктів і
територій
національної
екологічної мережі
4

5

Забезпечення
системного навчання
управителів та голів
об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків, сприяння
створенню об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків та їх
асоціацій на рівні
територіальних
громад, областей, а
також ресурсних
центрів для
забезпечення обміну
досвідом, надання
інформаційнометодичної
підтримки об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків
Поширення практики
застосування

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

Кількість
проєктів,
одиниць

2

3

Підготовка та
надання

-

-

найменування
індикатора,
одиниця виміру

27.03.2019
№42-30/19

Оперативна ціль 4. «Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів»
Напрям «Розвиток інженерної інфраструктури»
місто
Сприяння створенню
до 1
Управління
Державна
Оцінка
Чернівці
об’єднань співвласників
грудня
інфраструктури,
програма
вартості
багатоквартирних будинків у
2022 р.
капітального
«Енергодім»
реалізації
будівництва та
заходів з
рамках співпраці Мінрегіону
енергота Фонду енергоефективності
експлуатації
ефективіз Представництвом ООН в
доріг,
ності
Україні та ЄС у рамках
управління
відповідно
впровадження проєкту
житловодо опису
міжнародної технічної
комунального
проєктів
допомоги ЄС/Програми
господарства
становить:
розвитку Організації
обласної
ОСББ
Об’єднаних Націй
державної
«ЖБК №68
«Об’єднання співвласників
адміністрації,
– 24505,085
багатоквартирних будинків»
районні
тис. грн,
(HOUSES), що
державні
ОСББ
впроваджується Програмою
адміністрації,
«Комарова,
розвитку ООН та
територіальні
28»
фінансується ЄС
громади (за
10842,827
згодою)
тис. грн

Впровадження організаційних
та інформаційних заходів

до 1
грудня

Управління
житлово-

Проєкт з
модернізації

-

м.Сторожинець,

4

державно-приватного
партнерства для
залучення інвестицій
у технічне
переобладнання
(модернізацію)
інженерної
інфраструктури
житловокомунального
господарства (у тому
числі впровадження
сучасних технологій
та обладнання у сфері
водопостачання,
водовідведення,
теплопостачання,
поводження з
твердими побутовими
відходами)

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

щодо спрощення доступу до
фінансової підтримки
міжнародних фінансових
організацій, міжнародної
технічної допомоги на заходи
з покращення інфраструктури
житлово-комунального
господарства (у тому числі
впровадження сучасних
технологій та обладнання у
сфері водопостачання,
водовідведення,
теплопостачання, поводження
з твердими побутовими
відходами)

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

комунального
господарства,
управління
інфраструктури,
капітального
будівництва та
експлуатації
доріг обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

інфраструктури
централізованого
водопостачання та
водовідведення в
рамках позики
Європейського
інвестиційного
банку

Джерела та
обсяги
фінансування

Проєкт
муніципального
водного
господарства,
стадія 1, а саме:
- будівництво
фабрики
гіпохлориту
натрію на ВОС
«Вікно» за
«Жовтою книгою
FIDIS»;
- заміна
магістрального
водогону від ВНС
3-го підйому
«Шубранець» до
р. Прут та після р.
Прут в зонах
зсувів. Стадія 1,
перша черга
будівництва

Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
та Кредитна
установа
для
відбудови
(KfW),
Муніципальна
програма
захисту
клімату ІІ:
48,00 млн
грн –
будівництво
фабрики;
173,00 млн
грн – заміна
водогону

Розпорядження
обласної

Місцеві
бюджети,

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)
м. Заставна,
смт
Кострижівка,
с. Вікно
Чернівецького
району
місто
Черніці

Чернівецька

Індикатори результативності
виконання завдання
прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу
2023 р.

базове
значення
індикатора

№
п/п

Довжина
заміненого
водогону, км

0,00

5,85

Довжина
водопровідних

23,3

65,3

найменування
індикатора,
одиниця виміру
Мінрегіону
України
проєктної
пропрозиції у
сфері
водовідведення

5

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

державної
адміністрації
від 26.05.2021
№ 592-р «Про
затвердження
заходів з
підготовки
об'єктів житловокомунального
господарства до
роботи в осінньозимовий період
2021-2022 років»

кошти
підприємств:
3,1 млн грн
(ремонт або
заміна
аварійних
водопровід
них мереж);
1,8 млн грн
(ремонт або
заміна
аварійних
каналізацій
них мереж);
800,00 тис.
грн (ремонт
або заміна
аварійних
теплових
мереж);
400,00 тис.
грн (обслуговування,
влаштування та
герметизація оголовків водозабірних
свердловин)

Проєкт
«Модернізація

16,00 млн
євро, з них:

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)
область

місто
Чернівці

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру
мереж, км;
довжина
каналізаційних
мереж, км;
довжина
теплових мереж,
км;
кількість
оголовків
водозабірних
свердловин,
одиниць

Кількість лотів,
одиниць

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

6,7

18,8

5,3

15,4

25

75

7

7

6

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

інфраструктури
централізованого
теплопостачання в
м. Чернівці»

6

Впровадження заходів із
популяризації та поширення
застосування механізму
державно-приватного
партнерства у сфері житловокомунального господарства

до 1
грудня
2023 р.

Управління
житловокомунального
господарства,
Департамент
регіонального

Комплексна
програма з
охорони
навколишнього
природного
середовища
«Екологія»
(придбання
контейнерів)
Доручення
Міністерства
економіки України
від 27.07.2020
№3903-04/4643006; доручення

Джерела та
обсяги
фінансування
кредитні
кошти –
10,00 млн
євро (у т.ч.
7,0 млн
євро –
ЄБРР, 3,0
млн євро –
Фонд
чистих
технологій);
місцеве
співфінансування –
2,0 млн
євро,
грантові
кошти – 4,0
млн євро
10-20 % від
Обласного
фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища
Не потребує
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

Чернівецька
область

Кількість
придбаних
контейнерів,
одиниць

95

275

Чернівецька
область

Подано
пропозицій про
здійснення
державноприватного
партнерства для

9

11

найменування
індикатора,
одиниця виміру

7

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

(формування портфеля
потенційних об’єктів
державно-приватного
партнерства, сприяння в
підготовці концептуальних
записок та технікоекономічного обґрунтування,
проведення навчальних
заходів, пошук приватних
партнерів)

7

Формування системи
надання соціальних
послуг відповідно до
потреб населення
шляхом модернізації
існуючих і
запровадження нових
видів соціальних
послуг з урахуванням
гендерних
особливостей,
зокрема забезпечення
розвитку якісних і
доступних послуг з
догляду, у тому числі
доглядової

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Міністерства
розвитку громад
та територій
України від
30.07.2020
№7/9.5/13146-20;
доручення
обласної
державної
адміністрації від
28.11.2019
№ 89-О «Про
формування
інвестиційних
пропозицій
Чернівецької
області»
Напрям «Розвиток соціальної інфраструктури»
Запровадження підготовки та
грудень
Департамент
Закон України
перепідготовки фізичних осіб, 2023 р.
соціального
«Про соціальні
які надають послуги з догляду
послуги»;
захисту
населення
постанова
обласної
Кабінету
державної
Міністрів України
адміністрації,
від 01.06.2020
районні
№ 430 «Про
державні
затвердження
адміністрації,
Порядку
територіальні
підготовки та
громади (за
перепідготовки
згодою)
фізичних осіб, які
надають соціальні
послуги з догляду
без здійснення

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

0

50

залучення
інвестицій з
метою
покращення
інфраструктури
житловокомунального
господарства

розвитку
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

Не потребує
фінансування

Чернівецька
область

Кількість осіб,
які пройшли
навчання

8

інфраструктури
8

Створення умов для
співпраці
територіальних
громад з
поліцейськими,
закріпленими за
поліцейськими
дільницями в
територіальних
громадах, щодо
охорони
правопорядку та
профілактики
злочинів у
територіальних
громадах

9

Забезпечення
розбудови мережі
центрів надання
адміністративних
послуг і надання
відповідної
підтримки органам
місцевого
самоврядування для
створення таких

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

підприємницької
діяльності»
Напрям «Розвиток інфраструктури безпеки»
Не потребує
Сприяння здійсненню
до 1
Сектор взаємодії
фінансуефективної співпраці
грудня
з правоохоровання
територіальними громадами з 2023 р.
нними органами
поліцейськими, закріпленими
та оборонної
за поліцейськими дільницями
роботи апарату
в територіальних громадах, та
обласної
надання методичної допомоги
державної
для створення безпечного
адміністрації,
середовища в територіальних
Головне
громадах
управління
Національної
поліції в
Чернівецькій
області (за
згодою), районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
Напрям «Розвиток інфраструктури надання адміністративних послуг»
Забезпечення безоплатного
до 1
Департамент
Наказ
Не потребує
впровадження та
грудня
соціального
Міністерства
фінансувикористання програмного
2021 р.
захисту
соціальної
вання
комплексу «Інтегрована
населення,
політики України
інформаційна система
Департамент
від 12.02.2021
«Соціальна громада»»
регіонального
№ 79 «Про
органами місцевого
розвитку
утворення
самоврядування, у тому числі
обласної
програмного
утвореними ними центрами
державної
комплексу
надання адміністративних
адміністрації,
«Інтегрована

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

Чернівецька
область

Надано
методичну
допомогу для
створення
безпечного
середовища в
територіальних
громадах

-

-

Чернівецька
область

Забезпечено
прийняття заяв і
документів для
надання
соціальної
підтримки
посадовими
особами
місцевого
самоврядування

-

-

найменування
індикатора,
одиниця виміру

9

11

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

інформаційна
центрів надання
Головне
система
адміністративни
управління
«Соціальна
х послуг,
Національної
зокрема із
громада»»
соціальної
застосуванням
сервісної служби
програмного
у Чернівецькій
комплексу
області (за
«Інтегрована
згодою), районні
інформаційна
державні
система
адміністрації,
«Соціальна
територіальні
громади (за
громада»»
згодою)
Оперативна ціль 5. «Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України»
Напрям «Розвиток внутрішнього туризму»
Обласний
ЧерніКількість
Комплексна
до 1
Департамент
Сприяння
Проведення навчання для
вецька
навчальних
програма розвитку бюджет –
грудня
регіонального
впровадженню моделі представників органів
100,00 тис.
область
семінарів та
туризму в
місцевого самоврядування,
2023 р.
розвитку
комплексного
грн
інформаційних
Чернівецькій
обласної
територіального
суб’єктів туристичної
турів, одиниць
області на 2021державної
розвитку, управління
діяльності, інститутів
2023 роки,
громадянського суспільства
адміністрації,
та маркетингу
затверджена
щодо розвитку та управління
районні
туристичних
рішенням 2-ї сесії
туристичними дестинаціями
державні
дестинацій “Smart
обласної ради VІІІ
Tourist Destination” на
адміністрації,
скликання від
регіональному та
територіальні
30.03.2021
місцевому рівні
громади (за
№ 14-2/21
згодою)
Забезпечення
Проведення навчання для
до 1
Департамент
Комплексна
Обласний
ЧерніКількість
доступності об’єктів
суб’єктів господарювання
грудня
регіонального
програма розвитку бюджет –
вецька
навчальних
туристичної
індустрії туризму щодо
2023 р.
розвитку,
туризму в
60,00 тис.
область
семінарів,
інфраструктури для
безперешкодного доступу до
Департамент
Чернівецькій
грн
одиниць
осіб з інвалідністю та об’єктів/локацій для
соціального
області на 2021інших маломобільних маломобільних груп
захисту
2023 роки,
груп населення
населення та осіб з
населення
затверджена
центрів, їх
утримання, надання
якісних послуг

10

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

12

14

3

5

послуг, для організації
надання адміністративних
послуг соціального характеру

10

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

інвалідністю

12

Сприяння
популяризації
туристичного
потенціалу регіонів і
територіальних
громад у державі та
за кордоном

Забезпечення здійснення
заходів із розвитку і
популяризації в’їзного та
внутрішнього туризму в
рамках проєкту «Мандруй
Україною»

до 1
грудня
2023 р.

13

Розбудова швидких
та доступних мереж

Забезпечення здійснення
інформаційних заходів з

до 1
грудня

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

рішенням 2-ї сесії
обласної ради VІІІ
скликання від
30.03.2021
№ 14-2/21,
Регіональна
програма щодо
створення
безперешкодного
життєвого
середовища для
осіб з
інвалідністю на
2021-2023 роки,
затверджена
рішенням 2-ї сесії
обласної ради VIІІ
скликання від
30.03.2021
№ 8-2/21
Комплексна
програма розвитку
туризму в
Чернівецькій
області на 20212023 роки,
затверджена
рішенням 2-ї сесії
обласної ради VІІІ
скликання від
30.03.2021
№ 14-2/21
Комплексна
програма розвитку

Департамент
регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
Управління
екології та

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

Обласний
бюджет –
3,33 млн
грн;
місцевий
бюджет –
3,17 млн
грн

Чернівецька
область

Кількість
обслуговуваних
туристів, тис.
осіб

Державний
фонд

Національні

Кількість
туристичних

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

294,4

400

11

15

11

до національних
природних парків з
метою підвищення
рівня їх туристичної
привабливості

14

Забезпечення
проведення
комплексу
регіональних заходів,
спрямованих на
підтримку і
популяризацію
державної мови

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

охорони
навколишнього
природного
середовища) – 750,00
тис. грн;
обласний
бюджет –
300,00 тис.
грн;
місцевий
бюджет –
30,00 тис.
грн;
інші
джерела –
30,00 тис.
грн
Напрям «Створення єдиного мовно-інформаційного простору»
Регіональні заходи Не потребує
Розроблення регіональних
до 1
Департамент
на 2021 – 2023
заходів на 2021-2023 роки,
червня
освіти і науки
фінансуроки, спрямовані
спрямованих на підтримку і
2021 р.
обласної
вання
на підтримку і
популяризацію державної
державної
мови
адміністрації,
популяризацію
районні
державної мови
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
популяризації «зелених
шляхів» для туристичних
маршрутів

природних
ресурсів,
Департамент
регіонального
розвитку,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

туризму в
Чернівецькій
області на 20212023 роки,
затверджена
рішенням 2-ї сесії
обласної ради VІІІ
скликання від
30.03.2021
№ 14-2/21

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)
природні парки
«Вижницький»,
«Черемоський»,
«Хотинський»

Чернівецька
область

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу
2023 р.

базове
значення
індикатора

№
п/п

9

11

маршрутів,
одиниць

Рівень володіння
українською
мовою, бальна
система

Оперативна ціль 6. «Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад»
Напрям «Створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини»

12

16

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Створення системи
професійної
підготовки та
підвищення
кваліфікації кадрів у
сфері охорони і
збереження об’єктів
культурної спадщини

Створення необхідних
організаційних та правових
передумов для забезпечення
професійної підготовки та
підвищення кваліфікації
кадрів у сфері охорони
культурної спадщини та
реставрації

Забезпечення підвищення
кваліфікації музейних
працівників, формування
кадрового потенціалу для

до 1
грудня
2023 р.

Джерела та
обсяги
фінансування

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Управління
культури,
Департамент
освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
Чернівецький
регіональний
центр
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної вади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ та
організацій (за
згодою),
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
Управління
культури
обласної
державної

План-графік
підвищення
кваліфікації
державних
службовців
місцевих органів
виконавчої влади,
посадових осіб
органів місцевого
самоврядування та
депутатів
місцевих рад
Чернівецької
області у
Чернівецькому
регіональному
центрі
перепідготовки і
підвищення
кваліфікації
працівників
органів державної
влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ та
організацій

Обласний
бюджет –
15,20 тис.
грн

Всеукраїнський
онлайн-семінар

Не потребує
фінансування

Індикатори результативності
виконання завдання

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)
Чернівецька
область

прогнозоване
значення
індикатора

15

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу
до 1
грудня
2023 р.

базове
значення
індикатора

№
п/п

Кількість осіб,
які підвищили
кваліфікацію

0

70

Чернівецька
область

Кількість
підготовлених
кадрів, осіб

0

10

найменування
індикатора,
одиниця виміру

13

17

Створення
комунікаційних
платформ та
інформування
українського
суспільства,
підвищення рівня
поінформованості про
необхідність охорони
культурної спадщини,
боротьби з
вандалізмом

18

Забезпечення
виконання програм у
сфері підтримки
культурної спадщини

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

створення даних в
електронній формі у
стандартизованому форматі
для наповнення електронного
інформаційного ресурсу
культурної спадщини та
культурних цінностей
Забезпечення розміщення на
вебресурсах інформаційних
матеріалів щодо
популяризації культурної
спадщини, необхідності її
збереження та охорони,
боротьби з вандалізмом на
пам’ятках

Відповідальний
за виконання

адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
Управління
культури,
Департамент
комунікацій
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Обласний
ЧерніКомплексна
вецька
програма охорони бюджет –
70,00 тис.
область
та збереження
грн
об’єктів
культурної
спадщини
Чернівецької
області на 20182022 роки,
затверджена
рішення 23-ї сесії
обласної ради VII
скликання від
24.07.2018
№ 88-23/18
Напрям «Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища»
Комплексна
Здійснення заходів із
до 1
Управління
Обласний
Черніпрограма охорони бюджет –
виявлення, наукового
грудня
культури
вецька
вивчення, дослідження,
2023 р.
обласної
та збереження
2765,30 тис. область
державної
запобігання руйнуванню або
об’єктів
грн
адміністрації,
заподіянню шкоди,
культурної
забезпечення захисту,
районні
спадщини
державні
збереження, утримання,
Чернівецької
адміністрації,
відповідного використання,
області на 2018консервації, реставрації,
територіальні
2022 роки,
ремонту, реабілітації,
громади (за
затверджена
пристосування та музеєфікації
згодою)
рішення 23-ї сесії
до 1
грудня
2023 р.

Індикатори результативності
виконання завдання
прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

Кількість
розміщених на
інформаційних
ресурсах
матеріалів,
одиниць

25

75

Кількість
досліджених,
відреставрованих об’єктів
культурної
спадщини,
одиниць

0

10

найменування
індикатора,
одиниця виміру

14

об’єктів культурної
спадщини, а також охорони
нематеріальної культурної
спадщини
Розроблення та затвердження
науково-проєктної
документації з визначення
меж і режимів використання
територій пам’яток, зон
охорони пам’яток, історичних
ареалів населених місць

19

20

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Впровадження
системи постійного
моніторингу стану
збереження об’єктів
культурної спадщини

Забезпечення проведення
моніторингу стану
збереження об’єктів
культурної спадщини

Відповідальний
за виконання

до 1
грудня
2023 р.

Управління
культури
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

до 1
грудня
2023 р.

Управління
культури
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

Інструменти
здійснення заходу

обласної ради VII
скликання від
24.07.2018
№ 88-23/18
Комплексна
програма охорони
та збереження
об’єктів
культурної
спадщини
Чернівецької
області на 20182022 роки,
затверджена
рішення 23-ї сесії
обласної ради VII
скликання від
24.07.2018
№ 88-23/18
Наказ
Міністерства
культури України
від 11.03.2013
№ 158 «Про
затвердження
Порядку обліку
об'єктів
культурної
спадщини»
(зі змінами),
щорічні плани
проведення
постійного
моніторингу в

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

Обласний
бюджет –
300,00 тис.
грн

Чернівецька
область

Затвердження
науковопроєктної
документації на
об’єкти
культурної
спадщини,
одиниць

0

15

Не потребує
фінансування

Чернівецька
область

Проведено
інвентаризацію
об’єктів
культурної
спадщини,
одиниць

0

1768

найменування
індикатора,
одиниця виміру

15

21

22

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

Чернівецькій
області
Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»
Оперативна ціль 1. «Розвиток людського капіталу»
Напрям «Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти»
Курси професійної Обласний
ЧерніКількість осіб,
до 1
Департамент
Створення та
Проведення аналізу потреб
перепідготовки
бюджет –
вецька
які взяли участь
грудня
регіонального
запровадження
бізнесу/ промисловості в
військово30,00 тис.
область
у навчальних
2023 р.
розвитку,
механізму
регіональному розрізі у
службовців та
грн,
заходах
Департамент
стимулювання
фахівцях нових
членів їх сімей за
позабюдосвіти і науки,
зв’язків закладів
спеціальностей (у контексті
спеціальністю
жетні
обласної
освіти з
потреб Індустрії 4.0), здатних
«Організація та
кошти –
державної
промисловістю та
працювати з новітніми
60,00 тис.
адміністрації,
бізнесом
технологіями та обладнанням
управління
Чернівецький
з метою узгодження кадрових
підприємницькою грн (на рік)
національний
потреб регіонів з обсягами
діяльністю» в
університет
підготовки фахівців
рамках
імені Юрія
місцевими закладами вищої
Комплексної
Федьковича (за
освіти, а також аналізу запиту
програми розвитку
згодою), районні малого та
бізнесу/ промисловості на
державні
середнього бізнесу
розроблення нових технологій
адміністрації,
у Чернівецькій
територіальні
області на 2021громади (за
2022 роки
згодою)
Не потребує ЧерніМоніторинг
до 1
Департамент
Стратегія
Залучення на
Забезпечення розроблення
фінансувецька
потреб ринку
грудня
освіти і науки
розвитку мережі
постійній основі
освітніх програм закладами
вання
область
праці в
2023 р.
обласної
закладів
роботодавців до
професійної (професійноробітничих
державної
професійної
створення освітніх
технічної) освіти спільно з
кадрах
адміністрації,
(професійностандартів та програм роботодавцями-замовниками
Навчальнотехнічної) освіти
робітничих кадрів з метою
методичний
Чернівецької
приведення змісту
області до 2027
професійної (професійноцентр
року, затверджена
технічної) освіти у
професійнорозпорядженням
відповідність із потребами
технічної освіти

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

35

60

-

-

16

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

обласної
державної
адміністрації від
24.03.2021
№ 301-р

до 1
грудня
2023 р.

у Чернівецькій
області (за
згодою), районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
Департамент
освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

регіону

23

Підвищення рівня
цифрової грамотності
педагогічних
працівників в
результаті
запровадження
спеціальних
навчальних програм

Забезпечення реалізації
навчальних програм з
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників і
керівників закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти з питань
цифрової грамотності

Програми
спецкурсів:
«Створення та
використання
мультимедійних
презентацій у
професійній
діяльності
педагога»,
«Створення
власного
електронного
ресурсу, як
інструмент
професійного
розвитку
педагога»,
«Інтерактивне
онлайнвикладання в
ZOOM»,
«02_Запровадженн
я моделей
змішаного і
дистанційного
навчання в

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Не потребує
фінансування

Чернівецька
область

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

Кількість
тренінгових
занять з
використаням
технологій
дистанційного
навчання, групи

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

-

5

17

24

25

Створення
комунікаційної
платформи всіх
стейкхолдерів
професійної
(професійнотехнічної) освіти в
регіонах щодо
поліпшення
управління у сфері
професійної
(професійнотехнічної) освіти,
підвищення якості
освітніх послуг,
визначення потреб
регіональних ринків
праці у
кваліфікованій праці
Створення умов для
розвитку дуальної
форми навчання з
метою забезпечення
зв’язку освітнього
процесу з реальними
вимогами
роботодавців до
компетентностей та
кваліфікацій
робітничих кадрів,
залучення
роботодавців до
підготовки

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

освітній процес»
Пункт 1.1.1.
переліку заходів
Плану реалізації
Стратегії розвитку
мережі закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти
Чернівецької
області до 2027
року

Забезпечення здійснення
комунікаційних заходів,
проведення семінарів,
тренінгів для членів
регіональних рад професійної
(професійно-технічної) освіти

до 1
грудня
2023 р.

Департамент
освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

Забезпечення здійснення
заходів з інформування про
кращі практики організації
дуальної форми здобуття
освіти в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти

до 1
грудня
2023 р.

Департамент
освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
Навчальнометодичний
центр
професійнотехнічної освіти
у Чернівецькій
області (за
згодою), заклади
професійної

Пункт 2.1.1.
переліку заходів
Плану реалізації
Стратегії розвитку
мережі закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти
Чернівецької
області до 2027
року

Індикатори результативності
виконання завдання

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

Не потребує
фінансування

Чернівецька
область

Кількість заходів
(семінарів,
тренінгів),
одиниць

-

2

Не потребує
фінансування

Чернівецька
область

Проведення
круглого столу,
коворкінг

-

-

найменування
індикатора,
одиниця виміру

18

26

27

робітничих кадрів за
дуальною формою
здобуття освіти;
посилення практикоорієнтованого змісту
освіти для
забезпечення
відповідності
потребам регіону у
кваліфікованих
робітничих кадрах
Поширення
ефективних
профорієнтаційних
заходів у закладах
загальної середньої
освіти та соціальну
рекламу для
популяризації
робітничих професій,
підвищення
престижності
професійної
(професійнотехнічної) освіти
Впровадження в
освітній процес
інформаційних
технологій з метою
поліпшення освітніх
процесів у закладах
освіти, забезпечення
доступу до якісних

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

82

100

-

-

(професійнотехнічної) освіти
(за згодою),
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
Забезпечення створення та
оприлюднення, зокрема в
регіональних і місцевих
засобах масової інформації,
відеоматеріалів щодо
популяризації робітничих
професій

Забезпечення розроблення,
проведення експертизи,
супроводження та розміщення
в інформаційнотелекомунікаційній системі
дистанційних курсів для
здобувачів повної загальної
середньої освіти та

Пункти 1.3.1.,
Департамент
1.3.2., 1.3.3.
освіти і науки
переліку заходів
обласної
Плану реалізації
державної
Стратегії розвитку
адміністрації,
мережі закладів
Чернівецький
обласний центр
професійної
зайнятості (за
(професійнозгодою), районні технічної) освіти
державні
Чернівецької
адміністрації,
області до 2027
територіальні
року
громади (за
згодою)
Напрям «Розвиток загальної середньої освіти»
до 1
Департамент
грудня
освіти і науки
2021 р.
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
до 1
грудня
2023 р.

Місцеві
бюджети –
200,00 тис.
грн,
міжнародна
технічна
допомога
250,00
тис. грн

Чернівецька
область

Не потребує
фінансування

Чернівецька
область

Виконання
регіонального
замовлення, %

-

19

28

навчальних
матеріалів (епідручників, онлайнкурсів, інтерактивних
матеріалів, відео, 3Дмоделей, VRлабораторій тощо),
впровадження
сучасних ефективних
педагогічних методик
та індивідуальних
освітніх траєкторій,
зниження
бюрократичного
навантаження та
зменшення обсягу
звітності у
паперовому вигляді,
оптимізація збору та
аналізу інформації
для повноцінної
аналітики та
управління змінами
Підвищення рівня
цифрової грамотності
педагогічних
працівників

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

педагогічних працівників

Вдосконалення стандартів
вищої освіти про включення
вимог щодо цифрових
компетентностей випускника
за напрямами і
спеціальностями
педагогічного профілю

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

200

250

територіальні
громади (за
згодою)

до 1
грудня
2021 р.

Департамент
освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

Оновлення
освітніх програм
зі спеціальності
014 Середня освіта

Позабюджет- Черніні кошти –
вецька
200,00 тис.
область
грн, кошти
міжнародних фондів –
250,00 тис.
грн

Кількість осіб,
які набули
цифрових
компетентностей

20

29

Затвердження та
забезпечення
реалізації планів
розвитку
госпітальних округів
обласними
державними
адміністраціями

30

Проведення аудиту
доступу населення до
повного переліку
послуг з первинної
медичної допомоги та
забезпечення
розв’язання проблем
доступності та
спроможності мережі
закладів для надання
якісних медичних
послуг

31

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Індикатори результативності
ТеритоДата
виконання завдання
ріальна
початку
Джерела та
спрямоНайменування заходу з
/ заверВідповідальний
Інструменти
обсяги
ваність
виконання завдання
шення
найменування
за виконання
здійснення заходу
фінансу(регіон,
Стратегії
здійснеіндикатора,
вання
частина одиниця виміру
ння
регіону)
заходу
Напрям «Формування доступної та спроможної мережі закладів для надання якісних медичних послуг»
Постанова
Не потребує ЧерніРозроблено план
Розроблення та подання на
до 30
Департамент
Кабінету
фінансувецька
розвитку
погодження МОЗ планів
грудня
охорони
область
госпітальних
розвитку госпітальних
2022 р.
здоров’я
Міністрів України вання
округів
обласної
округів, що забезпечують
від 27.11.2019
Чернівецької
державної
функціонування спроможної
№ 1074 «Деякі
області
мережі закладів охорони
адміністрації,
питання створення
районні
здоров’я
госпітальних
державні
округів» (зі
адміністрації,
змінами);
територіальні
Проєкт USAID
громади (за
«Підтримка
згодою)
реформи охорони
здоров’я»
(Методологія
плану розвитку
госпітальних
округів)
Проведення оцінки стану
до 30
Департамент
Закон України
Не потребує ЧерніПідготовлено
надання первинної медичної
грудня
охорони
«Про основи
фінансувецька
звіт про оцінку
допомоги та за її
2022 р.
здоров’я
соціальної
вання
область
стану надання
результатами підготовка
обласної
захищеності осіб з
первинної
пропозицій щодо розв’язання
державної
інвалідністю в
медичної
проблем доступності та
адміністрації,
Україні»
допомоги
підвищення спроможності
районні
мережі закладів для надання
державні
якісних медичних послуг
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
базове
значення
індикатора

№
п/п

Напрям «Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, у тому числі для осіб з інвалідністю»
Здійснення
Забезпечення підготовки і
щороку
Управління
Комплексна
Обласний
ЧерніКількість
22
26

21

організаційнопрактичних заходів
щодо залучення дітей
з інвалідністю до
занять фізичною
культурою, спортом
та фізкультурноспортивною
реабілітацією на
місцях

32

33

Сприяння розвитку
молодіжних центрів
та забезпечення
якості послуг, що
ними надаються

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

видання з використанням
інноваційних технологій
підручників, посібників,
навчальних програм з питань
фізичного виховання,
масового спорту,
фізкультурно-спортивної
реабалітації з метою
організації навчального
процесу та спортивних
заходів у навчальних
закладах, зокрема, для дітейінвалідів
Здійснення заходів щодо
організації та проведення
відповідних етапів
Всеукраїнської спартакіади
«Повір у себе» в регіоні

щороку

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

молоді та спорту
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

програма розвитку
фізичної культури
і спорту
Чернівецької
області на 20182021 роки,
завтерджена
рішенням 21-ї
сесії обласної ради
VІІ скликання від
27.03.2018
№ 8-21/18

Управління
молоді та спорту
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

Джерела та
обсяги
фінансування
бюджет –
30,00 тис.
грн;
місцевий
бюджет –
120,00 тис.
грн;
інші
джерела –
15,00 тис.
грн

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)
вецька
область

Комплексна
Обласний
Черніпрограма розвитку бюджет –
вецька
фізичної культури 40,00 тис.
область
і спорту
грн;
Чернівецької
місцевий
області на 2018бюджет –
2021 роки,
40,00 тис.
завтерджена
грн
рішенням 21-ї
сесії обласної ради
VІІ скликання від
27.03.2018
№ 8-21/18
Напрям «Формування спроможного та всебічно розвинутого молодого покоління»
Проведення акцій, конкурсів,
до 1
Управління
Комплексна
Обласний
Чернізасідань за круглим столом,
березня
молоді та спорту програма
бюджет –
вецька
дебатів, семінарів (тренінгів), 2022 р.
обласної
молодіжної
200,00 тис.
область
конференцій, форумів,
державної
політики у
грн
фестивалів, ігор, ярмарків та
адміністрації,
Чернівецькій
ін. (в т.ч. онлайн та офлайн) з
районні
області на 2021метою сприяння утворенню
державні
2025 роки,

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

414
осіб
(І
етап)

421
осіб
(І
етап)

79
осіб
(ІІ
етап)

85
осіб
(ІІ
етап)

1

5

проведених
заходів, в яких
беруть участь
діти з
інвалідністю,
одиниць

Кількість
учасників, осіб

Кількість
утворених
молодіжних
центрів у
територіальних
громадах,
одиниць

22

34

35

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

консул ьтативно- дорадчих
адміністрації,
затверджена
органів, органів учнівського
територіальні
рішенням 2-ї сесії
та студентського
громади (за
обласної ради VIІІ
самоврядування, підтримки
згодою)
скликання від
талановитої та творчої молоді
30.03.2021
та інших заходів щодо
№ 20-2/21
активізації залучення молоді
до процесів ухвалення рішень
на безоплатних та платних
онлайн платформах з фото- та
відеофіксацію.
Оперативна ціль 2. «Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва»
Напрям «Розвиток креативних індустрій»
Проведення дослідження
до 1
Управління
Кількість
0
План роботи ОКУ Не потребує ЧерніЗабезпечення
потенціалу креативних
травня
культури
фінансувецька
проведених
«Буковинський
стимулювання та
індустрій у розрізі регіонів
2023 р.
обласної
вання
область
семінарів,
центр культури і
підтримки
державної
тренінгів,
мистецтва»
підприємництва,
адміністрації,
Чернівецької
одиниць
зокрема молодіжного,
ОКУ
обласної ради
у креативних
«Буковинський
індустріях шляхом
центр культури і
підвищення рівня
мистецтва»
компетентностей,
Чернівецької
полегшення доступу
обласної ради (за
до фінансування та
згодою), районні
розширення систем
наставництва
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
Сприяння посиленню
спроможності

Забезпечення здійснення
заходів щодо стимулювання

до 1
грудня

Управління
культури

-

Не потребує
фінансу-

Чернівецька

Розробка
відповідних

0

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

3

2

23

закладів культури до
міжсекторної
взаємодії, зокрема з
операторами
креативних індустрій,
створення нових
культурних продуктів
та диверсифікації
доходів
36

Запровадження
системи
комплексного
професійного
супроводження та
обслуговування
інвесторів, яке
відповідає
загальноприйнятим
стандартам

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

попиту на креативний
продукт та промоції народних
художніх промислів в Україні

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)
область

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

обласної
вання
програм,
державної
одиниць
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)
Оперативна ціль 3. «Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій»
до 1
Департамент
Постанова
Не потребує ЧерніВпроваджено
Забезпечення систематизації
грудня
регіонального
Кабінету
фінансувецька
кращі практики з
та впровадження кращих
2021 р.
розвитку
Міністрів України вання
область
управління
вітчизняних і світових
від 23.06.2021
обласної
інвестиційною
практик управління
№ 647 «Про
державної
діяльністю
інвестиційною діяльністю на
затвердження
адміністрації,
регіональному та місцевому
районні
Порядку взаємодії
рівні, уніфікації та оптимізації
державні
уповноваженої
процесу підготовки
адміністрації,
установи із
інвестиційних матеріалів та
заявниками,
територіальні
продуктів, територіального
громади (за
інвесторами із
маркетингу для забезпечення
згодою)
значними
високої якості супроводу та
інвестиціями,
обслуговування інвесторів,
органами
сприяння успішній реалізації
державної влади,
інвестиційних проєктів
органами
місцевого
самоврядування з
питань,
пов’язаних із
супроводом
підготовки та
реалізації
інвестиційних

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу
2023 р.

базове
значення
індикатора

№
п/п

-

-

24

37

38

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

проєктів із
значними
інвестиціями»
Доручення
Не потребує ЧерніКількість
13
Запровадження
Забезпечення перегляду та
щороку
Департамент
Секретаріату
фінансувецька
виконаних
механізму
актуалізації заходів щодо
до 25
регіонального
Кабінету
вання
область
пунктів, одиниць
популяризації
популяризації інвестиційного січня
розвитку
інвестиційної
потенціалу регіонів у рамках
обласної
Міністрів України
привабливості
плану заходів щодо
державної
від 18.03.2020
регіонів
популяризації інвестиційного
адміністрації,
№ 29245/3/1-19;
потенціалу України у світі на
районні
План заходів з
період до 2025 року
державні
реалізації стратегії
адміністрації,
популяризації
територіальні
інвестиційного
громади (за
потенціалу
згодою)
України у світі на
період до 2025
року
Оперативна ціль 4. «Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та
стартапів»
Не потребує ЧерніКількість
30
до 1
Департамент
Сприяння утворенню Проведення інвентаризації
фінансувецька
запропонованих
наявної дослідницької та
грудня
регіонального
та підтримці
вання
область
та економічно
інноваційної інфраструктури
2023 р.
розвитку,
існуючих бізнесв закладах вищої освіти та
Департамент
інкубаторів, що
обгрунтованих
наукових установах з метою
освіти і науки
здійснюють
бізнес-ідей,
визначення можливостей їх
обласної
підтримку суб’єктів
одиниць
участі в розвитку регіонів на
державної
малого та середнього
адміністрації,
підприємництва, які
засадах смарт-спеціалізації,
районні
розробляють та
участі у формуванні
державні
впроваджують
ефективної взаємодії між
адміністрації,
інновації на
освітнім і науковим
установа
початковій стадії їх
середовищем та бізнесом
«Агенція
розвитку,
регіонального
інноваційних
розвитку
кластерів, що

25

об’єднують
юридичних осібрезидентів та
фізичних осібпідприємців, які
провадять
інноваційну
діяльність, центрів
трансферу технологій
39

40

Забезпечення
приєднання всіх
регіонів України до
Європейської
платформи
смарт-спеціалізації

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

Чернівецька
область

Розроблено
«регіональну
карту», яка
містить
інформацію про
потреби і
можливості
закладів вищої
та професійної
(професійнотехнічної) освіти

-

-

Чернівецька
область

Приєднано до
платформи

-

-

найменування
індикатора,
одиниця виміру

Чернівецької
області» (за
згодою),
територіальні
громади (за
згодою)

до 1
Не потребує
Забезпечення розроблення
Департамент
фінансу«регіональних карт», які
грудня
освіти і науки
вання
містять інформацію про
2023 р.
обласної
потреби (матеріальнодержавної
технічна база, кадри, освітні
адміністрації,
навички для надання послуг
районні
регіональному бізнесу та
державні
розроблення нових
адміністрації,
інноваційних технологій) і
установа
можливості (надання
«Агенція
регіональному бізнесу
регіонального
науково-дослідних, досліднорозвитку
конструкторських,
Чернівецької
експертних, освітніх,
області» (за
консультаційних та інших
згодою),
видів послуг) закладів вищої
територіальні
та професійної (професійногромади (за
технічної) освіти
згодою)
Оперативна ціль 5. «Сталий розвиток промисловості»
Забезпечення приєднання всіх до 1
Департамент
Не потребує
регіонів України до
грудня
регіонального
фінансуЄвропейської платформи
2022 р.
розвитку,
вання
смарт-спеціалізації
управління
(S3 Platform)
агропромислового розвитку

26

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

(S3 Platform) з метою
відкриття доступу
регіонам України до
інструментів
платформи

41

обласної
державної
адміністрації,
районні
державні
адміністрації,
установа
«Агенція
регіонального
розвитку
Чернівецької
області» (за
згодою),
територіальні
громади (за
згодою)
Стратегічна ціль ІІІ. «Розбудова ефективного багаторівневого врядування»
Оперативна ціль 4. «Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики»
Напрям «Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад»
Забезпечення
Забезпечення розроблення та
до 1
Департамент
Навчальні
Місцеві
ЧерніКількість осіб,
організації
впровадження
червня
освіти і науки
програми зі
бюджети –
вецька
які набули
підвищення
короткострокових програм
2023 р.
обласної
спеціальності 281
200,00 тис.
область
професійних
кваліфікації
та/або модулів до
державної
Публічне
грн, кошти
компетентностей
посадових осіб
професійних (сертифікатних)
адміністрації,
управління та
міжнародмісцевих органів
програм з підвищення
Чернівецький
адміністрування
них фондів
виконавчої влади,
кваліфікації посадових осіб
регіональний
– 250,00
посадових осіб
органів місцевого
центр
тис. грн
місцевого
самоврядування та депутатів
перепідготовки
самоврядування та
місцевих рад з питань:
та підвищення
депутатів місцевих
- співробітництва
кваліфікації
рад з питань,
територіальних громад;
працівників
пов’язаних з
- стратегічного планування
органів
реалізацією
розвитку регіонів і
державної влади,

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

-

800

27

державної політики у
сфері розвитку
місцевого
самоврядування,
територіальної
організації влади,
цифрового розвитку,
електронного
урядування та
електронної
демократії,
стратегічних
комунікацій,
детінізації доходів
тощо

42

Сприяння співпраці
на регіональному
рівні державних
органів, органів
місцевого
самоврядування,
інститутів
громадянського
суспільства, програм
міжнародної
технічної допомоги,
всеукраїнських

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

територіальних громад;
- нормо-проєктувальної
техніки та впровадження
системи «RBM - управління,
орієнтоване на результат» у
сфері регіональної політики;
- проведення моніторингу та
оцінювання проєктів, що
реалізуються за бюджетні
кошти, методики оцінювання
проєктів, визначення їх
сильних та слабких сторін,
аналізу ризиків, оцінки
впливу на вигодонабувачів;
- співробітництва з
міжнародними фінансовими
організаціями, підготовки
необхідних документів для
участі під час виконання
програм і реалізації проєктів
міжнародних фінансових
організацій
Створення умов для
активізації співпраці
спеціалізованих інституцій
національного рівня у сфері
інвестицій, промоції
експорту, підтримки розвитку
малого та середнього бізнесу
з місцевими органами
виконавчої влади, агенціями
регіонального розвитку та
органами місцевого
самоврядування для

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Не потребує
фінансування

Чернівецька
область

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

0

5

органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ та
організацій (за
згодою)

до 1
грудня
2021 р.

Департамент
регіонального
розвитку,
Департамент
освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
установа
«Агенція
регіонального
розвитку

-

Кількість
заходів, одиниць

28

асоціацій органів
місцевого
самоврядування,
установ, закладів
різних форм
власності, що
надають освітні
послуги у сфері
професійного
навчання посадових
осіб місцевих органів
виконавчої влади,
посадових осіб
місцевого
самоврядування та
депутатів місцевих
рад

43

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

підтримки реалізації спільних
ініціатив та проєктів у сфері
регіонального розвитку

Забезпечення здійснення
комунікативних заходів з
обговорення актуальних
питань професійного
навчання державних
службовців, посадових осіб
органів місцевого
самоврядування та депутатів
місцевих рад

щороку
до 1
вересня

Відповідальний
за виконання

Чернівецької
області» (за
згодою),
Чернівецький
регіональний
центр
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ та
організацій (за
згодою)
Департамент
освіти і науки
обласної
державної
адміністрації,
Чернівецький
регіональний
центр
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади,

Інструменти
здійснення заходу

Обласні,
міжрегіональні та
міжнародні
комунікативні
заходи

Джерела та
обсяги
фінансування

Місцеві
бюджети –
200,00 тис.
грн, кошти
міжнародних фондів
– 250,00
тис. грн

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Чернівецька
область

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

Кількість осіб,
які прийняли
участь у заходах

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

-

250

29

44

45

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ та
організацій (за
згодою)
Оперативна ціль 5. «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству та дискримінації»
Забезпечення
Поширення інформації про
до 1
Департамент
Проєкт «Єднання
УкраїнсьЧерніКількість
0
створення платформи забезпечення рівних прав та
грудня
соціального
жінок заради руху кий Жіновецька
учасників
для координації та
можливостей жінок і
2022 р.
захисту
вперед»;
чий Фонд – область
заходів, осіб;
партнерства з метою
чоловіків на регіональному та
населення
Проєкт
399,40 тис.
кількість
0
сприяння обміну
місцевому рівні на
обласної
«Підвищення
грн;
учасників
знаннями та досвідом спеціалізованих
державної
рівня обізнаності
Представнавчальних
у сфері забезпечення
інформаційних ресурсах з
адміністрації,
молоді
ництво
заходів
рівних прав та
питань децентралізації
районні
Чернівецької
Міжнарод(17- ПТНЗ; 2можливостей жінок і
державні
області щодо
ної ОргаВНЗ; 6- ЗОНЗ),
чоловіків між різними
адміністрації,
безпечної міграції нізації з
осіб
адміністративними
територіальні
та працевлаштуМіграції –
рівнями у співпраці з
громади (за
вання»
128,00 тис.
ключовими
згодою)
грн
заінтересованими
сторонами та
партнерами
до 1
Департамент
Створення умов для
Підвищення інституційного
Проєкт ООН
Не потребує ЧерніРозробка та
потенціалу Мінрегіону, Ради
березня
соціального
підвищення
Жінки
фінансувецька
виконання
міністрів Автономної
2022 р.
захисту
потенціалу
«Просування
вання
область
ґендернонаселення,
Мінрегіону, Ради
Республіки Крим, обласних,
гендерної рівності
орієнтованих
Департамент
міністрів Автономної Київської та Севастопольської
та розширення
стратегічних та
міських держадміністрацій та
регіонального
Республіки Крим,
прав і
програмних
обласних, Київської
органів місцевого
розвитку,
можливостей
документів
та Севастопольської
самоврядування щодо
Департамент
жінок в рамках
територіальних
міських
інтеграції гендерного підходу
фінансів
реформи
громад

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

1200
1550

-
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Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

у стратегічне планування,
обласної
децентралізації в
держадміністрацій та
бюджетування, реалізацію,
державної
Україні»
органів місцевого
адміністрації,
самоврядування щодо проведення моніторингу та
районні
інтеграції гендерного оцінювання державної
державні
підходу у стратегічне регіональної політики
адміністрації,
та бюджетне
територіальні
планування,
громади (за
реалізацію,
згодою)
моніторинг та
оцінювання політики
регіонального
розвитку
Оперативна ціль 6. «Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на
об’єктивних даних та просторовому плануванні»
Впровадження аналізу даних з до 1
46
Визначення потреб у
Головне
Закон України
Не потребує ЧерніВизначення
різних інформаційних джерел січня
даних з різних
управління
«Про державну
фінансувецька
потреб у
центральних та місцевих
інформаційних
2022 р.
статистики у
статистику»
вання
область
статистичній
джерел, які необхідні органів виконавчої влади,
Чернівецькій
інформації для
органів місцевого
органам виконавчої
області (за
проведення
самоврядування та їх
влади та органам
згодою), районні
моніторингу
місцевого
асоціацій
державні
регіонального та
самоврядування у
адміністрації,
місцевого
процесі ухвалення
територіальні
розвитку
рішень щодо
громади (за
реалізації державної
згодою)
регіональної
політики, державної
стратегії
регіонального
розвитку та
регіональних
стратегій розвитку
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Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

47

Створення єдиної
системи проведення
статистичних
спостережень та
збору і подання
інформації на рівні
територіальних
громад

Забезпечення
методологічного супроводу
впровадження системи
статистики на рівні
територіальних громад

48

Забезпечення
підвищення
кваліфікації фахівців,
які проводять аналіз
статистичних та
просторових даних за
допомогою сучасного
програмного
забезпечення,
здійснюють
розроблення
рекомендацій для
супроводження
процесу планування,
моніторингу та
оцінки регіонального

Забезпечення розроблення та
впровадження
короткострокових програм
та/або модулів до
професійних (сертифікатних)
програм з підвищення
кваліфікації посадових осіб
місцевих органів виконавчої
влади, посадових осіб органів
місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад з
питань аналізу та
інтерпретації статистичних та
просторових даних за
допомогою сучасного
програмного забезпечення,

до 1
вересня
2022 р.

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Джерела та
обсяги
фінансування

Департамент
регіонального
розвитку
обласної
державної
адміністрації,
Головне
управління
статистики у
Чернівецькій
області (за
згодою), районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

Закон України
«Про державну
статистику»

Не потребує
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)
Чернівецька
область

Департамент
освіти і науки,
Департамент
капітального
будівництва,
містобудування
та архітектури
обласної
державної
адміністрації,
Головне
управління
статистики у
Чернівецькій
області (за
згодою),

Закон України
«Про державну
статистику»;
Комплексна
програма
просторового
розвитку з
розроблення
(оновлення)
містобудівної
документації та
ведення
містобудівного
кадастру
Чернівецької
області на 2020-

Не потребує
фінансування

Чернівецька
область

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру
Розроблений
відповідно до
плану державних
статистичних
спостережень
перелік
статистичних
показників за
результатами
державних
статистичних
спостережень та
методологічний
супровід їх
формування у
розрізі
територіальних
громад
Проведено
навчання за
короткостроковими
програмами
та/або модулями
до професійних
(сертифікатних)
програм з
підвищення
кваліфікації

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу
до 1
грудня
2023 р.

базове
значення
індикатора

№
п/п

-

-

-

-
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розвитку

Найменування заходу з
виконання завдання
Стратегії

розроблення рекомендацій
для супроводження процесу
планування, проведення
моніторингу та оцінки
регіонального розвитку та
прийняття відповідних
управлінських рішень

В.о. директора Департаменту
регіонального розвитку
обласної державної адміністрації

Відповідальний
за виконання

Інструменти
здійснення заходу

Чернівецький
регіональний
центр
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ та
організацій (за
згодою), районні
державні
адміністрації,
територіальні
громади (за
згодою)

2023 роки

Джерела та
обсяги
фінансування

Територіальна
спрямованість
(регіон,
частина
регіону)

Індикатори результативності
виконання завдання
найменування
індикатора,
одиниця виміру

прогнозоване
значення
індикатора

Найменування
завдання Стратегії

Дата
початку
/ завершення
здійснення
заходу

базове
значення
індикатора

№
п/п

Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

