
 
Додаток 1 

до Програми економічного і соціального  

розвитку області на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ 

З  РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО 

 І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 

 НА 2018 РІК 

 



 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

3. Зростання конкурентоспроможності економіки регіону, забезпечення умов стійкого економічного розвитку 

3.1. Податково-бюджетна політика 

Завдання 1. Ефективності адміністрування податків, посилення фінансової дисципліни 

1. Забезпечення контролю за 

надходженнями до бюджету податків і 

зборів відповідно до макроекономічних 

показників розвитку основних галузей 

економіки. 

Протягом 

2018 року 

Головне управління 

Державної фіскальної 

служби в області 

 

Надходження до Державного бюджету 

становитимуть 4000,0 млн грн, що на 11,9 % 

більше 2017 року, до місцевих бюджетів – 13006,3 

млн грн (+6,9 %). 

2. Організація роботи по залученню до 

бюджету додаткових коштів за рахунок 

відпрацювання тіньового сектору 

економіки. 

3. Реалізація комплексу заходів, 

спрямованих на погашення податкового 

боргу. 

Завдання 2. Збалансованість місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

4. Прогнозування надходжень місцевих 

бюджетів на основі реальних прогнозних 

макропоказників економічного і 

соціального розвитку області, 

фактичного рівня відповідних 

надходжень. 

Протягом 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

Власні доходи місцевих бюджетів складатимуть 

5206,4 млн грн (+11,2 %). 

5. Першочергове направлення коштів на 

фінансування оплати праці та інших 

захищених статей видатків при 

збалансованому підході до фінансування 

інших видатків. 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

головні розпорядники 

бюджетних коштів, 

райдержадміністрації,  

органи місцевого 

самоврядування 
 

Оптимальний та збалансований розподіл 

фінансових ресурсів області із збереженням 

соціальної спрямованості бюджетних коштів. 

Недопущення простроченої кредиторської 

заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери. Зменшення загаль-

ного обсягу заборгованості за іншими статтями 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

6. Приведення мережі бюджетних установ, 

які утримуються за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, до реальних 

можливостей їх фінансового 

забезпечення. 

 

 

 

 

 

 видатків. Покращання фінансового забезпечення 

бюджетних установ та рівня надання соціальних 

послуг. 

Завдання 3. Ефективне проведення публічних закупівель 
7. Надання методично-консультативної 

допомоги розпорядникам бюджетних 

коштів області з питань публічних 

закупівель. 

Протягом 

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації 

Підвищення рівня обізнаності з питань публічних 

закупівель. 

Підвищення ефективності та прозорості 

витрачання бюджетних коштів. 

8. Проведення семінарів-навчань з питань 

здійснення публічних закупівель. 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій 

3.2. Розвиток підприємництва та удосконалення системи надання адміністративних послуг 

Завдання 1. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва 
1. Реалізація державної регуляторної 

політики в області, забезпечення її 

прозорості та відкритості. 

Протягом 

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

структурні підрозділи  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських  

рад 

Покращення бізнес-клімату в області, 

недопущення прийняття економічно недоцільних 

та неефективних регуляторних актів та зменшення 

втручання держави у діяльність суб‟єктів 

підприємництва. 
 

2. 

Сприяння ефективному державно-

приватному діалогу з питань розвитку 

підприємництва, в тому числі 

обговорення нагальних проблем та 

пошуку шляхів їх вирішення на 

засіданнях консультативно-дорадчих 

органів при облдержадміністрації, 
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виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

райдержадміністраціях, виконкомах 

 міських рад обласного значення. 

3. Ініціювання подальшого удосконалення 

діючої нормативно-правової бази у сфері 

підприємництва. 

Завдання 2. Доступність та підвищення якості надання адміністративних послуг 
4. Сприяння розширення мережі центрів 

надання адміністративних послуг в 

об‟єднаних територіальних громадах.  

Протягом 

2018 року 
 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських  

рад, об‟єднані територіальні 

громади 

 

Створення рівного доступу фізичним і юридичним 

особам для одержання адміністративних послуг, 

покращення якості та стандартів їх надання. 

5. Вдосконалення порядку надання 

адміністративних послуг з урахуванням 

загальнодержавної концепції розвитку 

системи електронних послуг. 

6. Аналіз діяльності роботи центрів 

надання адміністративних послуг та 

стану задоволення потреб одержувачів 

таких послуг. 

7. Забезпечення підключення центрів 
надання адміністративних послуг до 
державних реєстрів. 

Завдання 3. Покращення доступу малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів 
8. Надання фінансової підтримки у формах: 

- фінансового кредиту найбільш 

ефективних інвестиційних проектів 

суб‟єктів підприємництва з пріоритетних 

видів діяльності; 

- часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами, залученими 

суб‟єктами малого і середнього бізнесу в 

банківських установах. 

Протягом 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських  

рад, Державна організація 

“Регіональний фонд 

підтримки підприємництва 

по Чернігівській  області” 

Стимулювання розвитку і підвищення 

ефективності підприємницької діяльності. 

Завдання 4. Удосконалення інформаційної підтримки та формування бізнес-культури 
9. Популяризація підприємництва серед 

окремих категорій населення 

(внутрішньо переміщені особи, колишні 

Протягом 

2018 року 
 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

Підвищення рівня інформаційної обізнаності 

суб‟єктів господарювання та ефективності 

діяльності елементів інфраструктури підтримки 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

військовослужбовці, молодь, старше 

покоління). 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських  

рад , Державна організація 

“Регіональний фонд 

підтримки підприємництва 

по Чернігівській  області”, 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

підприємництва. 

 
10. Інформаційно-консультаційна допомога 

суб‟єктам підприємницької діяльності, 

організація професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації підприємців. 

11. Підвищення поінформованості суб‟єктів 

підприємництва щодо можливостей 

програм Європейського Союзу з 

дослідження та інновацій «Горизонт 

2020», «Конкурентоспроможність 

підприємств малого і середнього бізнесу 

COSME 2014-2020» та інших. 

12. Модернізація існуючої мережі елементів 

інфраструктури підтримки 

підприємництва, інтенсифікація процесу 

передачі здобутків науки до сфери бізнесу. 

3.3. Інвестиційна діяльність 

Завдання 1. Створення умов для формування сприятливого інвестиційного середовища та позитивного іміджу області 
1. Проведення різноманітних публічних 

заходів, інвестиційних форумів, зустрічей, 

«круглих столів» з вітчизняними та 

іноземними партнерами, інвесторами.   

Протягом 

2018 року 

 

Департамент економічного 

розвитку, структурні 

підрозділи 

облдержадміністрації, 

Чернігівська регіональна 

торгово-промислова палата, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад,  Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

Покращення інвестиційного клімату регіону та 

активізація співробітництва з іноземними і 

вітчизняними партнерами та інвесторами. 

2. Розробка, створення, супровід та 

наповнення інвестиційного порталу 

Чернігівської області. 

Актуалізація наявних інтернет-ресурів для 

формування позитивного іміджу області та 

просування її економічного потенціалу  

Формування позитивного інвестиційного іміджу 

як регіону із сприятливим бізнес-кліматом та 

владою, відкритою до співпраці.  

3. Проведення конкурсу на кращий 

промоційний матеріал щодо потенціалу 

регіону. 

Популяризація та просування наявного потенціалу 

регіону. 

Завдання 2. Формування ефективної системи  залучення, супроводу діяльності інвестора в області 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

4. Залучення нових вітчизняних та 

іноземних інвестицій, поглиблення 

діючих зв‟язків з інвесторами, виявлення 

проблемних питань, що виникають під 

час впровадження інвестиційних 

проектів, відпрацювання шляхів їх 

вирішення. 

Протягом 

2018 року 

 

Департамент економічного 

розвитку, структурні 

підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад,  Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області 

Створення умов для стабільної роботи інвесторів 

у регіоні. 

5. Впровадження механізмів державно-

приватного партнерства в реалізації 

інвестиційних проектів. 

Сприяння співпраці державного (комунального) та 

приватного партнерів. 

6. Проведення та участь у навчальних 

семінарах та тренінгах з актуальних 

питань інвестиційного розвитку, 

залучення міжнародної технічної 

допомоги, написання грантових заявок, 

проектного менеджменту, державно-

приватного партнерства тощо.  

 

Департамент економічного 

розвитку, структурні 

підрозділи 

облдержадміністрації, 

Чернігівська регіональна 

торгово-промислова палата, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад,  Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області, Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення  кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій. 

Підвищення професіоналізму та рівня обізнаності 

державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування, об‟єднаних територіальних 

громад, інших спеціалістів у сфері інвестиційної 

діяльності.  

Завдання 3. Залучення позабюджетних джерел фінансування на розвиток області   

7. Інформування органів місцевого 

самоврядування, громадськості про 

відкриті для участі програми 

міжнародної технічної допомоги, 

грантові проекти, програми пільгового 

Протягом 

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку, структурні 

підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Підвищення рівня поінформованості та участі 

органів місцевого самоврядування, виконавчої 

влади, громадськості у програмах міжнародної 

технічної допомоги, грантових конкурсах, 

проектах тощо.  



 6 

 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 
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Очікувальні результати 

кредитування міжнародних фінансових 

організацій. 

Щомісячне оновлення та наповнення 

Грантового дайджесту «Будь у курсі 

подій - дій» актуальною інформацією.  

виконавчі комітети міських 

рад 

 

8. Моніторинг стану впровадження та 

результатів діючих програм міжнародної 

технічної допомоги в області. 

Відслідковування позитивних 

результатів співробітництва з МФО, 

перемог в грантових конкурсах, участі в 

різноманітних донорських програмах 

органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій та ініціативних 

громадян області. 

Розширення та сприяяння співпраці з 

міжнародними, донорськими, грантовими 

організаціями та МФО, популяризація результатів 

співробітництва та підвищення громадської 

активності.  

 

3.4. Розвиток інфраструктури регіону 

Завдання 1. Покращення стану соціальної інфраструктури 

1. Забезпечення діяльності регіональної 

комісії з оцінки та проведення 

попереднього конкурсного відбору 

інвестиційних програм та проектів 

регіонального розвитку, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку для здійснення якісного відбору 

інвестиційних програм. 

Протягом  

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент економічного 

розвитку облдержадміністрації 

Формування загального рейтингового списку 

об‟єктів, які брали участь у попередньому 

конкурсному відборі та фінансування яких 

передбачається здійснювати за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку. 

Введення в експлуатацію об‟єктів соціально-

культурного значення, поліпшення їх стану, 

забезпечення і підвищення умов і якості надання 

послуг громадянам області. 

2. Підготовка пакетів документів 

інвестиційних програм та проектів, що 

пройшли конкурсний відбір і 

фінансування яких передбачається за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку та надання їх 

Міжвідомчій комісії Мінрегіону. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

3. Моніторинг стану використання 

державних коштів, спрямованих на 

соціально-економічний розвиток регіону. 

 Департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку, 

фінансів; Управління 

капітального будівництва 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

Державної казначейської 

служби України в області, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, об‟єднаних 

територіальних громад 

Ефективне та своєчасне використання державних 

коштів. Вчасне внесення змін до Переліків 

об‟єктів, якіпропонуються до реалізації за рахунок 

державних коштів. 

 

4. Інформування громадськості з питань 

напрямів та пріоритетів використання 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку. 

Департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку, 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю, інші 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад 

Підвищення рівня поінформованості 

громадськості про державне стимулювання 

розвитку територій. 

5. Проведення навчальних заходів для 

органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади щодо підготовки 

інвестиційних програм та проектів для 

подачі на конкурс. 

Департамент економічного 
розвитку 

облдержадміністрації, інші 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 
рад, Чернігівський центр 

перепідготовки та 

Якісна підготовка програм і проектів до подачі на 

конкурс. 



 8 

 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

підвищення кваліфікації 
працівників органів 

державної влади, органів 
місцевого самоврядування, 

державних підприємств, 
установ, організацій 

Завдання 2. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану дорожньої інфраструктури  
6. Обмеження руху транспортних засобів 

за вагою у весняний період 

перезволоження земляного полотна та 

під час аномального підвищення 

температури повітря. 

Протягом  

2018року 

Служба автомобільних доріг 

в області, Управління 

капітального будівництва 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування 

Стабільне функціонування системи 

життєзабезпечення населення; поліпшення 

транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільних доріг, мостів та дорожньої 

інфраструктури області; поліпшення 

інформаційного забезпечення учасників 

дорожнього руху; удосконалення управління 

автомобільними дорогами; впровадження 

прогресивних проектних рішень та сучасних 

технологій. 

7. Поліпшення стану та технічних 

показників автомобільних доріг і мостів 

загального користування місцевого та 

державного значення. 

8. Поліпшення стану доріг комунальної 

власності. 

Управління капітального 

будівництва 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування 

9. Приведення в належний стан автодоріг 

області, що з'єднують 4 міжнародні та  

1 міждержавний контрольно-пропускні 

пункти, які знаходяться на території 

області, з  м. Києвом. 

Служба автомобільних доріг 

в області 

10. Забезпечення якості виконання дорожніх 

робіт відповідно до вимог державних 

стандартів, будівельних норм і правил, 

галузевих будівельних норм, інших 

нормативно-правових актів. 

Служба автомобільних доріг 

в області, Управління 

капітального будівництва 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

самоврядування 

11. Залучення коштів місцевих бюджетів до 

співфінансування будівництва, ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення. 

Управління капітального 

будівництва 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування 

Створення безпечних умов, доступності сільських 

територіальних громад до послуг закладів 

обласного та районних центрів. Покращення 

технічних характеристик стану покриття доріг, 

підвищення безпеки дорожнього руху. 

12. Замовлення проектно-кошторисної 

документації на проведення капітального 

ремонту автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення у 2019 

році. 

Укладання договорів з підрядними організаціями на 

початку 2019 року. 

Завдання 3. Планування територій 
13. 

 

Коригування, розроблення містобудівної 

документації населених пунктів області. 
Протягом 

2018 року 

Управління містобудування 

та архітектури 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування 

Вирішення питань раціонального використання 

територій, підготовки обґрунтованих пропозицій 

щодо встановлення та зміни меж населених 

пунктів, здійснення комплексної забудови 

територій, збільшення обсягу інвестицій. 

14. Створення та ведення містобудівного 

кадастру Чернігівської області. 

Управління містобудування 

та архітектури 

облдержадміністрації 

Створення комплексу технічного і програмного 

забезпечення системи містобудівного кадастру, 

забезпечення проведення містобудівного 

моніторингу. 

3.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика 

Завдання 1. Підвищення ефективності та надійності функціонування підприємств житлово-комунального господарства 

1. Надання методичної допомоги з питань 

формування цін/тарифів на житлово-

комунальні послуги  підприємствам 

житлово-комунального господарства. 

Моніторинг тарифів на житлово-

комунальні послуги. 

Протягом           

2018 року 

Департамент житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, об‟єднані територіальні 

Приведення тарифів до економічно 

обґрунтованого рівня, уникнення збитковості  

підприємств. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

громади 

2. Сприяння поліпшенню технічного стану 

водопровідно-каналізаційного госпо-

дарства, централізованого тепло-

постачання та житлового фонду, в тому 

числі за рахунок впровадження 

енергоефективних технологій та 

обладнання. 

Департамент житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації, 

Управління капітального 

будівництва 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад,  об‟єднані територіальні 

громади,  підприємства 

житлово-комунального 

господарства 

Підвищення рівня забезпеченості населення 

житлово-комунальними послугами належної 

якості та скорочення питомих показників 

використання енергетичних і матеріальних ресурсів 

на виробництво (надання) житлово-комунальних 

послуг. 

3. Забезпечення використання засобів 

обліку при наданні житлово-

комунальних послуг, в тому числі 

встановлення індивідуальних теплових 

пунктів у житловому фонді. 

Департамент житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад,  об‟єднані територіальні 

громади,  підприємства 

галузі житлово-

комунального господарства 

Завдання 2. Розвиток конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг та забезпечення подальшого 

реформування галузі 
4. Консультаційно-методичне супровод-

ження діяльності посадових осіб органів 

місцевого самоврядування  та  населення 

щодо  реформуванням і розвитку житлово-

комунального господарства. 

Протягом           

2018 року 

Департамент житлово-

комунального господарства 

та паливно-енергетичного 

комплексу  

облдержадміністрації 

Підвищення  професійних навичок фахівців 

житлово-комунального господарства та населення, 

необхідних для  забезпечення належного 

функціонування галузі 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

5. Моніторинг багатоквартирного житлового 

фонду, що переданий в управління 

управителям майном житлового 

комплексу та ОСББ. 

Департамент житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад,  об‟єднані територіальні 

громади 

Запровадження ефективного власника житлового 

фонду. 

Створення конкурентного середовища у сфері 

надання послуг з утримання житлових будинків,  

прибудинкових територій та підвищення їх якості. 

6. Залучення до процесу реформування 

галузі житлово-комунального 

господарства  інвесторів, в тому числі 

фінансових ресурсів (кредитів, грантів) 

міжнародних організацій  для ефективного 

розвитку галузі. 

Департамент житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад 

Завдання 3. Реалізація програм підтримки житлового будівництва 

7. Реалізація державних та регіональних 

програм житлового будівництва. 

Протягом  

2018року 

Департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку; 

фінансів; сім‟ї, молоді та 

спорту, Управління 

капітального будівництва 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, Чернігівський обласний 

фонд підтримки 

індивідуального житлового 

будівництва на селі, 

регіональне управління 

державної спеціалізованої 

фінансової установи 

Забезпечення житлом громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, збільшення обсягів 

введення житла в експлуатацію. Покращення умов 

проживання населення, закріплення кадрів для 

забезпечення обслуговування сільського 

населення якісними послугами. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

«Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому 

будівництву» 

8. Реалізація бюджетних програм із 

забезпечення житлом пільгових 

категорій населення. 

Протягом  

2018року 

Департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку; 

соціального захисту 

населення;  

Управління капітального 

будівництва 

облдержадміністрації, 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування 

Забезпеченням житлом громадян, які відповідно 

до діючого законодавства потребують поліпшення 

житлових умов або надання грошової  компенсації 

за належне їм для отримання жиле приміщення. 

Зменшення рівня соціальної напруги серед 

громадян, які стоять на квартирній черзі. 

3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження 

Завдання 1. Підвищення рівня надійності енерго- та газопостачання 
1. Моніторинг виконання інвестиційних 

програм підприємств.  

Протягом  

2018року 

Департамент житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації 

Модернізація  підприємств  для безперебійного 

постачання природного газу, електричної енергії. 

2. Системний контроль за станом 

розрахунків  всіх категорій споживачів за 

енергоносії. 

Департаменти: житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу,  фінансів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства паливно-

Забезпечення належного режиму 

енергопостачання всіх категорій споживачів. 

Отримання необхідних лімітів на споживання 

електроенергії та природного газу. 3. Забезпечення повних розрахунків за 

енергоносії установами, що 

фінансуються з місцевих бюджетів. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

енергетичного комплексу 

Завдання 2. Оптимізація споживання енергетичних ресурсів всіма категоріями споживачів області та збільшення споживання 

альтернативних видів палива 
4. Впровадження системи 

енергоменджменту та енергосервісу в 

установах бюджетної сфери. 

Протягом  

2018року 

Департамент житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації,  

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів. 

5. Сприяння реконструкції систем 

централізованого опалення та 

автономного опалення бюджетних 

установ і організацій, в тому числі з 

встановленням систем опалення на 

альтернативних видах палива та  

термомодернізації об‟єктів. 

Департамент  житлово-

комунального господарства 

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

теплопостачання 

Скорочення витрат на опалення  житлового фонду 

і соціальної інфраструктури, зменшення частки 

природного газу в паливному балансі. 

6. Стимулювання збільшення використання 

альтернативних природному газу видів 

палива, в тому числі місцевих. 

Департамент житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства-інвестори 

 

Зменшення споживання природного газу, 

збільшення рівня зайнятості населення, в першу 

чергу сільського, шляхом введення нових 

потужностей з виробництва альтернативних видів 

палива з відходів сільського та лісового 

господарства. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

Завдання 3. Ефективне використання енергетичних ресурсів 
7. Стимулювання до запровадження 

енергоефективних заходів населенням, 

об‟єднанями співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) та 

житлово-будівельними кооперативами 

(ЖБК).  

Протягом 

2018 року 

Департаменти  житлово-

комунального господарства 

та паливно-енергетичного 

комплексу,  фінансів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

 

Зменшення споживання паливно-енергетичних 

ресурсів  

Зменшення обсягу субсидій для населення за 

спожиті енергоносії. 

 

8. Популяризація економічних, екологічних 

і соціальних переваг виконання заходів з 

енергозбереження. 

Підвищення громадського освітнього рівня у цій 

сфері. Розвиток енергоефективного будівництва і 

реконструкції, забезпечення умов щодо залучення 

вітчизняних та іноземних інвестицій. 

9. Моніторинг реалізації заходів 

стимулювання населення до 

запровадження енергоефективних 

заходів.  

Департамент житлово-

комунального господарства  

та паливно-енергетичного 

комплексу 

облдержадміністрації 

Підвищення рівня ефективності використання 

населенням енергетичних ресурсів. 

3.7. Науково-технічний та інноваційний розвиток. Технічне регулювання 

Завдання 1. Формування ефективної інноваційної інфраструктури в регіоні 
1. Інформаційна підтримка інноваційної 

діяльності суб‟єктів господарювання 

області шляхом надання широкого 

спектру інформаційних послуг на базі 

передових інформаційних технологій. 

 

Протягом 

2018 року 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

заклади вищої освіти  

області 

Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської 

області  

Забезпечення ефективного використання науково-

технічного, інноваційного та освітнього 

потенціалу, широкого впровадження інновацій. 

Створення сприятливих умов для обміну 

інформацією між суб‟єктами господарювання. 

Удосконалення інноваційної інфраструктури 

регіону. 

2. Забезпечення ефективного 

функціонування на базі вищих 

навчальних закладів профільних 

структурних підрозділів з наукових 

досліджень, розробок, впровадження 

нових технологій та інноваційної 

продукції. 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

заклади вищої освіти  

області 

 

Прискорення інтеграції науки і виробництва. 

Оптимізація використання науково-технічного 

потенціалу області для розвитку інноваційних 

процесів. Створення системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

інженерно-технічних кадрів. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

3. Актуалізація бази даних сертифікованих 

систем управління; систематичне 

висвітлення в засобах масової інформації 

питань сертифікації, метрології і 

стандартизації.  

ДП «Чернігівстан-

дартметрологія» 
 

Підвищення інформованості споживачів щодо 

питань сертифікації, метрології і стандартизації. 

4. Проведення семінарів, тренінгів та 

майстер-класів з питань управління 

якістю, безпечністю харчових продуктів, 

гігієною та безпекою праці підприємств і 

організацій.  

Підвищення рівня освіти фахівців різних галузей в 

питаннях якості, екології і безпеки. Підвищення 

ділової досконалості суб‟єктів господарювання. 

Завдання 2. Розвиток сучасної системи технічного регулювання 

5. Перехід від системи обов'язкової 

сертифікації до системи оцінки 

відповідності товарів і послуг відповідно 

до вимог міжнародних стандартів. 

Протягом 

2018 року 

ДП «Чернігівстан-

дартметрологія», промислові 

підприємства області 
 

Забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств в умовах глобалізації, членства 

України у СОТ та прагнення інтеграції до ЄС. 

6. Сприяння розробленню та 

впровадженню на підприємствах, в 

організаціях області систем управління: 

якістю; екологічного керування;   

безпечністю харчових продуктів; 

гігієною та безпекою праці. 

Підвищення якості продукції, сприяння 

інноваційному розвитку економіки та залученню 

інвестицій. 

 

3.8. Зовнішньоекономічна діяльність 

Завдання1.Створення сприятливих умов для нарощування експорту та його диверсифікації  на зовнішні ринки 

1. Популяризація зовнішньоекономічного 

потенціалу підприємств регіону у тому 

числі через: 

- Економічний Портал Чернігівської 

області (http://www.chernihiv-oblast. 

gov.ua/company) та його сторінку в 

facebookhttp://www.facebook.com/chernihiv

region; 

- сприяння регіональним суб‟єктам 

зовнішньоекономічної діяльності у 

Протягом 

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

Чернігівська регіональна 

торгово-промислова палата 

Підвищення рівня обізнаності міжнародної 

економічної спільноти про зовнішньоекономічний 

потенціал Чернігівської області, розширення 

присутності місцевих товаровиробників на 

зовнішніх ринках, нарощування обсягів 

зовнішньої торгівлі. 

 

http://www.facebook.com/chernihivregion
http://www.facebook.com/chernihivregion
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

представленні їх продукції на 

регіональних, національних та 

міжнародних виставках, економічних 

форумах;  

- активізацію співробітництва з 

вітчизняними та закордонними 

дипломатичними установами та іншими 

структурами, у т.ч. міжнародними. 

2. Організація та проведення публічних 

заходів за участю підприємств регіону з 

актуальних питань  розвитку  

зовнішньоекономічної діяльності.  

Підвищення рівня обізнаності регіональних 

господарюючих суб‟єктів з питань експорту та їх 

ділової активності на зовнішніх ринках, 

налагодження нових ділових контактів 

підприємств регіону з потенційними діловими 

партнерами  

Завдання 2. Забезпечення розвитку міжрегіонального співробітництва як інструменту формування позитивного іміджу області 

на міжнародному ринку 
3. Організація, проведення та участь у 

роботі національних та міжнародних 

публічних заходів у сфері зовнішніх 

зносин, міжрегіонального та 

транскордонного співробітництва.  

Протягом 

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації 

Зміцнення позицій Чернігівської області як 

суб‟єкта міжрегіональної співпраці, налагодження 

контактів з іноземними партнерами у всіх сферах 

співробітництва  

4. Реалізація заходів у рамках укладених 

Угод між Чернігівською областю та 

регіонами іноземних країн та 

розширення кола регіонів-партнерів. 

Поширення інформації про потенціал 

Чернігівської області, започаткування та 

поглиблення співпраці з міжрегіональними 

партнерами  

3.9. Управління об‘єктами державної та комунальної власності 

Завдання 1. Ефективна фінансово-господарська діяльність підприємств державного та комунального секторів економіки 

1. Забезпечення складання фінансових 

планів підприємств державного сектору 

економіки, які перебувають у сфері 

управління обласної державної 

адміністрації та її структурних 

підрозділів, підприємств комунального 

Протягом  

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку облдержадміністрації, 

Управління капітального 

будівництва  облдерж-

адміністрації, Регіональне 

відділення Фонду державного 

Підвищення фінансово-господарської діяльності 

суб‟єктів господарювання державного та 

комунального секторів економіки. 

Забезпечення надходження коштів до Державного 

і місцевих бюджетів. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

сектора економіки та здійснення 

моніторингу виконання їх показників. 

майна України по області, 

управління комунального 

майна обласної ради, 

уповноважені органи, у сфері 

управління яких перебувають 

комунальні підприємства, 

керівники державних і 

комунальних підприємств 

2. Аналіз ефективності управління 

об‟єктами державної власності та 

корпоративними правами держави у 

статутних капіталах акціонерних 

товариств. 

Завдання 2. Ефективне  управління державним та комунальним секторами економіки 

3. Проведення систематичних перевірок 

стану утримання, використання та 

збереження державного і комунального 

майна. 

Протягом 

2018 року 

 

Регіональне відділення 

Фонду державного майна 

України по області, 

управління комунального 

майна обласної ради, 

органи місцевого 

самоврядування 

Збереження об‟єктів державної та комунальної 

власності. 

Забезпечення надходження коштів до Державного 

і місцевих бюджетів. 

4. Пошук нових об‟єктів оренди державної 

і комунальної власності та укладення 

нових договорів оренди, контроль за 

станом їх використання, вжиття дієвих 

заходів щодо погашення заборгованості з 

орендної плати. 

5. Забезпечення передачі об‟єктів 

державної власності до комунальної. 

6. Формування переліку об‟єктів державної 

та комунальної власності, які 

пропонуватимуться до приватизації, 

забезпечення їх приватизації відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

7. Забезпечення ведення Реєстру об‟єктів 

державної власності та державного 

майна. 

Департамент економічного 

розвитку облдержадміністрації, 

регіональне відділення Фонду 

державного майна України по 

області, головне управління 

статистики в області, Головне 

управління Державної фіс-

кальної служби в області, 

Упорядкування обліку юридичних осіб державної 

власності та наявного у них державного майна. 

8. Організація роботи обласної комісії з 

питань упорядкування обліку юридичних 

осіб права державної власності. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

реєстраційна служба 

Чернігівської міської ради 

4. Реальний сектор економіки 

4.1. Промисловість 

Завдання 1. Відновлення економічного зростання через диверсифікацію ринків збуту та підвищення конкурентоспроможності  

продукції 
1. Проведення моніторингу діяльності 

промислового комплексу області у 

галузевому розрізі. 

Протягом 

2018 року 

Департаменти  

облдержадміністрації: 

економічного розвитку; 

агропромислового розвитку 

Відновлення позитивної динаміки розвитку 

галузей промислового комплексу, де допущено 

відставання. 

Підвищення ефективності функціонування 

промислового комплексу. 
 

2. Проведення засідань, нарад, робочих 

зустрічей з керівниками підприємств, 

спрямованих на поглиблене вивчення 

ситуації на проблемних підприємствах та 

надання практичної допомоги у вирішенні 

конкретних господарських питань. 

3. Ініціювання та надання пропозицій  

центральним органам виконавчої влади 

щодо вирішення проблемних питань 

промислових підприємств області.  

Завдання 2. Впровадження основних напрямів державної промислової політики на регіональному рівні 

4. Проведення організаційної та 

консультаційної роботи з підприємствами, 

іншими господарюючими суб‟єктами 

області щодо налагодження довготривалих 

коопераційних зв‟язків з вітчизняними і 

зарубіжними партнерами. 

Протягом 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департаменти  

облдержадміністрації: 

економічного розвитку; 

агропромислового розвитку 

Встановлення ефективних коопераційних зв‟язків 

між підприємствами різних форм власності, 

реалізації механізмів державно-приватного 

партнерства. 
 

5. Сприяння розвитку високотехнологічних 

перспективних секторів, поглиблення 

співпраці науково-технічного та 

виробничого потенціалу.  

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

Державний науково-дослідний 

інститут випробувань і 

Зростання питомої ваги продукції з високою 

доданою вартістю в загальній структурі 

реалізованої промислової продукції. 

Диверсифікація продукції оборонно-промислового 

призначення. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

 

 

 

 

 

сертифікації озброєння та 

військової техніки Збройних 

Сил України 

6. Сприяння впровадженню сертифікованої 

за європейськими стандартами продукції 

харчової промисловості. 

Департамент агропро-
мислового розвитку 

облдержадміністрації, 
Головне управління 

Держпродспоживслужби в 
області, 

ДП «Чернігівстандарт-

метрологія» 

Стабільний розвиток основних галузей харчової 
промисловості, підвищення якості продукції та 
забезпечення продовольчої безпеки регіону. 

4.2. Аграрний комплекс 

Завдання 1. Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва з метою зростання його доданої вартості 
1. Оптимізація спеціалізації сільського 

господарства з метою підвищення 

ефективності аграрного сектора та 

раціонального використання земельних 

ресурсів шляхом навчання та підвищення 

кваліфікації керівників та фахівців 

сільськогосподарських формувань 

Чернігівщини з питань ефективності 

ведення галузі рослинництва, 

ефективного використання земель 

сільгосппризначення та наявного 

технічного потенціалу, нарощування 

виробництва с/г продукції, підвищення її 

конкурентоспроможності, покращення 

родючості ґрунтів. 

Протягом 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації,  

Головне управління 

Держгеокадастру  в області, 

райдержадміністрації 

Оптимальна виробнича спеціалізація сільського 

господарства для кожного із районів області. 

Додатковий економічний ефект за рахунок 

зростання продуктивності сільськогосподарського 

виробництва. Система раціонального 

землекористування, яка убезпечить від деградації 

земельні ресурси. Зростання зайнятості сільських 

мешканців і розширення ринку праці у сільській 

місцевості. 

2. Сприяння розвитку підприємств, 

зосереджених на виробництві 

тваринницької продукції, шляхом 

проведення нарад, семінарів, навчань 

щодо впровадження та поширення 

передових технологій в галузі 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

сільськогосподарські дорадчі 

служби, кооперативи та 

фермерські асоціації за 

Збільшення виробництва продукції рослинництва 

і тваринництва. Забезпечення постачальницьких, 

виробничих, організаційних, технологічних 

інвестиційних та збутових потреб виробників і 

переробників сільськогосподарської продукції. 
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виконання 
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тваринництва з метою нарощування 

виробництва конкурентоспроможної 

продукції як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. 

участю спеціалізованих 

надавачів послуг, вищі 

навчальні заклади області 

Завдання 2. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та 

переробки сільгосппродукції 
3. Підтримка технічного переоснащення 

малих, середніх агровиробників та їх 

об‟єднань, що працюють на території 

Чернігівської області. 

Протягом 

2018 року 
Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

суб‟єкти виробничої діяль-

ності в агропромисловому 

комплексі області усіх форм 

власності  

Підвищення рівня технічного оснащення 

сільськогосподарських виробників. Скорочення 

термінів збирання сільгоспкультур. Зменшення 

втрат врожаю. Підвищення продуктивності 

тваринницької галузі. Зменшення собівартості 

продукції. Створення нових робочих місць. 

Завдання 3. Підтримка розвитку виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічного землеробства в області 

4. Сприяння розвитку екологічного та 

органічного виробництва через 

фінансову підтримку органічного 

виробництва шляхом компенсації витрат 

на підтвердження відповідності 

виробництва органічної продукції 

(сировини). 

Протягом 

2018 року 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

виробники органічної 

продукції 

Збільшення частки органічної продукції у 

загальному обсязі валової продукції сільського 

господарства області. Забезпечення населення 

продуктами харчування, що безпечні для 

здоров‟я. 

5. Проведення для сільгоспвиробників 

семінарів, навчань з питань виробництва 

екологічно чистих продуктів та 

органічного землеробства. 

Посилення довіри до органічного сільського 

господарства у традиційних аграріїв та 

підвищення ефективності існуючих органічних 

виробників. 

Завдання 4. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі 
6. Розвиток системи консультативних 

(дорадчих) служб. 
Протягом 

2018 року 
 

Департамент  

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

сільські дорадчі центри, 

фермерські кооперативи та 

асоціації із залученням 

спеціалізованих надавачів 

послуг 

Підвищення рівня знань та навичок кадрів малих 

та середніх сільгосптоваровиробників. 
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7. Проведення інформаційно-роз‟ясню-

вальної роботи серед членів особистих 

селянських, фермерських господарств та 

фізичних осіб – сільськогосподарських 

товаровиробників про конкурентні 

переваги провадження їх діяльності у 

складі сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Підвищення рівня знань з основ кооперації та 

переваг функціонування сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів в області.  

8. Часткове відшкодування сільськогоспо-

дарським обслуговуючим кооперативам 

вартості придбаної техніки та 

обладнання для виробництва, заготівлі та 

переробки сільськогосподарської 

продукції. 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи, 

органи місцевого 

самоврядування 

Створення різноспеціалізованих (молочних, з 

обробітку ґрунту, заготівельних, м‟ясних, багато-

функціональних) сільськогосподарських обслу-

говуючих кооперативів. Підвищення соціально-

економічного розвитку сільської місцевості 

області шляхом створення нових робочих місць. 

Збільшення доходів, оптимізація витрат 

сільського населення, зростання надходження до 

місцевих бюджетів. Розбудова інфраструктури 

сіл. 

Завдання 5. Сприяння самозайнятості та підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості 
9. Підтримка особистих селянських 

господарств, які утримують 4 і більше 

корів шляхом часткового відшкодування 

вартості закуплених установок для 

індивідуального доїння. 

Протягом 

2018 року 

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, особисті 

селянські господарства, 

сімейні ферми, громадські 

організації  

Покращення умов праці в особистих селянських 

господарствах через впровадження 

автоматизованого доїння. Збільшення обсягів 

виробництва якісної молочної продукції, а як 

наслідок підвищення рівня закупівельної ціни і 

покращення добробуту сільського населення. 

10. Підтримка сільських багатодітних сімей, 

в яких виховується 5 і більше дітей 

шляхом закупівлі та передачі їм нетелей.  

Департамент 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації  

 

 

 

 

Забезпечення екологічно чистими продуктами 

тваринного походження та підвищення доходів 

сільських багатодітних сімей.  
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4.3. Транспорт і зв‘язок 

Завдання 1. Організація безпечних і якісних пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, які не 

виходять за межі області   
1. Оптимізація існуючої обласної мережі 

автобусних маршрутів загального 

користування з урахуванням 

максимального охоплення автобусним 

сполученням сільських населених 

пунктів. 

Протягом 

2018 року 
 

Департамент економічного 

розвитку облдерж- 

адміністрації,  райдерж-

адміністрації, виконавчі 

комітети міських рад, 

суб‟єкти господарювання 
 

Поліпшення організації перевезення пасажирів, 

максимальне охоплення автобусним сполученням 

сільських населених пунктів області. 

2. Забезпечення потреб осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у якісному 

транспортному обслуговуванні шляхом 

використання автобусів спеціалізованого 

призначення. 

Створення умов для надійного, якісного та 

безпечного перевезення пасажирів з обмеженими 

фізичними можливостями. 

3. Розвиток та збереження існуючої мережі 

автобусних станцій області. 

Надання якісних, комфортних та безпечних 

автостанційних послуг населенню області. 

Завдання 2. Створення конкурентного середовища на ринку пасажирських автоперевезень 

4. Організація роботи з припинення 

надання послуг з перевезення пасажирів 

на автобусних маршрутах перевізниками 

без відповідних дозвільних документів. 

 

Протягом 

2018 року 
 

Департамент економічного 

розвитку облдерж- 

адміністрації, Головне 

управління ДФС у області, 

Головне управління 

Національної поліції в 

області, Управління 

Укртрансбезпеки в області, 

Управління захисту 

економіки в області 

Департаменту захисту 

економіки Національної 

поліції України, Управління 

патрульної поліції в 

м.Чернігові Департаменту 

патрульної поліції 

Забезпечення рівних умов для всіх суб‟єктів 

господарювання, які надають послуги з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування. Надання безпечних 

послуг з перевезення пасажирів. Збільшення 

надходжень до державного бюджету. 
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5. Посилення контролю за виконанням 

договірних умов і вимог законодавства у 

сфері пасажирських автоперевезень. 

 

Департамент економічного 

розвитку облдерж- 

адміністрації, Управління 

Укртрансбезпеки в області, 

Головне управління 

Національної поліції в 

області, райдерж-

адміністрації, виконавчі 

комітети міських рад. 

Підвищення якості і доступності пасажирських 

автотранспортних послуг, ефективності 

державного регулювання та контролю за роботою 

автомобільного транспорту. 

Завдання 3. Розвиток телекомунікаційних мереж загального користування. 

6. Сприяння розвитку існуючих та 

впровадження нових технологій і послуг 

систем мобільного зв‟язку, 

широкосмугового доступу до Інтернету, 

що відповідатимуть потребам мешканців 

області. 

Протягом 

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку облдерж- 

адміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, об‟єднані територіальні 

громади, Чернігівська філія 

ПАТ «Укртелеком», 

оператори мобільного 

зв‟язку. 

Задоволення потреб населення у доступному, 

надійному та якісному зв‟язку, розширення 

географії покриття широкосмугового Інтернету. 

4.4. Споживчий ринок.  

Завдання 1.  Підвищення рівня захисту прав населення на споживання якісних та безпечних для життя і здоров’я товарів і послуг 

1. Організація профілактичної роботи щодо 

недопущення надходження на 

споживчий ринок небезпечної, 

фальсифікованої, контрафактної 

продукції (товарів) з метою запобігання 

фактам їх реалізації споживачам, у разі 

необхідності вжиття адекватних заходів 

реагування. 

Протягом 

2018 року 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

області, Державна служба з 

лікарських засобів в області, 

Управління Держпраці в 

області 

 Належне виконання контрольних (наглядових) 

функцій у сфері захисту прав споживачів, 

удосконалення системи обміну інформацією про 

виявлену небезпечну та неналежної якості 

продукцію між органами державного ринкового 

нагляду, фіскальною службою та 

правоохоронними органами. 

2. Проведення перевірок відповідності 

характеристик продукції згідно з 

Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Забезпечення дієвого контролю за якістю і 

безпекою продукції, робіт (послуг), що 
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вимогами чинного законодавства 

України про державний ринковий нагляд 

та вжиття у разі необхідності 

обмежувальних (корегувальних) заходів. 

області  
 

виробляються та реалізуються (надаються) на 

споживчому ринку, підвищення рівня захисту 

прав та інтересів споживачів. 

3. Проведення навчальних заходів, надання 

практичної методичної допомоги 

громадянам, суб‟єктам господарювання з 

питань дотримання законодавства про 

захист прав споживачів. 

Підвищення рівня інформованості та правової 

обізнаності споживачів стосовно реалізації і 

захисту їх прав. 

 

4. Сприяння впровадженню системи 

НАССР (система аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних 

точках) для забезпечення безпечності 

харчової продукції. 

Підвищення якості та безпечності харчових 

продуктів. 

Завдання 2.  Реалізація державної цінової політики, недопущення необґрунтованих цінових коливань на споживчому ринку 

5. Регулювання цін і тарифів відповідно до 

наданих повноважень. 

Протягом  
2018року  

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації  

Забезпечення прогнозованості цінової ситуації, 

прозорості формування регульованих цін і 

тарифів, запобігання їх необґрунтованому 

зростанню.  

6. Проведення моніторингу та аналізу 

споживчих цін, у межах наданих 

повноважень, насамперед, на ринках 

соціально значущих товарів і послуг 

(продовольчому, паливно-мастильних 

матеріалів, житлово-комунальних послуг 

тощо). 

Департаменти 

облдержадміністрації: житлово-

комунального господарства; 

економічного розвитку; 

агропромислового розвитку, 

обласне територіальне 

відділення Антимонопольного 

комітету України,  

Головні управління: 

Держпродспоживслужби в 

області, статистики в області, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад 

Упередження необґрунтованого підвищення цін 

на ринках соціально значущих товарів і послуг, 

здійснення контролю за дотриманням суб„єктами 

господарювання державної дисципліни цін на 

товари і послуги. 

7. Здійснення аналізу результативності 

регуляторних актів щодо цінового 

Департамент економічного 

розвитку 

Виконання вимог законодавства з питань 

регуляторної політики, відстеження ефективності 
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регулювання. облдержадміністрації, 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації, 

суб‟єкти господарювання 

чинних регуляторних актів та прийняття рішень 

щодо їх дії. 

8. Розгляд та вирішення найбільш 

актуальних питань з регулювання цін 

(тарифів) на засіданнях Комісії по цінах 

обласної державної адміністрації, участь 

у цьому процесі громадськості. 

За потребою Департаменти облдерж-

адміністрації: економічного 

розвитку; агропромислового 

розвитку; фінансів; суб‟єкти 

господарювання 

Своєчасне реагування на негативні виклики у 

сфері цінової політики. 

Завдання 3.  Проведення економічного обстеження, аналізу, прогнозування та оцінки розвитку споживчого ринку 

9. Прогнозування споживчого попиту та 

ресурсного наповнення ринків 

основними видами продовольчих 

ресурсів. 

Щомісячно Департаменти облдержадмі-

ністрації: агропромислового 

розвитку; економічного роз-

витку; райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад 

Підтримка збалансованості продовольчого 

ринку та упередження виникнення ажіотажних 

проявів. 

10. Здійснення моніторингу виїзного 

обслуговування мешканців малих та 

віддалених населених пунктів.    

Щоквар-

тально 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Оцінка забезпеченості населення сільської 

місцевості споживчими товарами та побутовими 

послугами. 

11. Проведення інвентаризації мережі 

об‟єктів роздрібної торгівлі та 

ресторанного бізнесу (громадського 

харчування). 

 

І квартал 

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку облдержадміні-

страції, райдержадміністра-

ції, виконавчі комітети 

міських рад 

Ведення та використання електронної бази 

даних щодо інфраструктури об‟єктів споживчого 

ринку, здійснення економічної оцінки їх розвитку. 

12. Здійснення моніторингу показників у 

сфері роздрібної торгівлі та 

нефінансових послуг. 

Щомісячно 

та щоквар-

тально 

Департамент економічного 

розвитку облдержадмі-

ністрації, Головне управління 

статистики в області, райдерж-

адміністрації, виконавчі 

комітети міських рад 

 

  

Збільшення кількісних та якісних показників 

розвитку споживчого ринку, зокрема, зростання 

обороту роздрібної торгівлі на 2,0 % до рівня  

17,0 млрд грн, у розрахунку на одну особу – 16,8 

тис гривень.  
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5. Соціальна і гуманітарна сфери 

5.1. Демографічна ситуація, підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика 

Завдання 1. Пропаганда здорового способу життя  

1. Розробка, видання та розповсюдження 

соціально-рекламної продукції щодо 

збереження репродуктивного здоров‟я, 

популяризації здорового способу життя.  

Протягом  

2018 року  

 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації, 

обласний, районні, міські 

центри соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді 

Підвищення рівня обізнаності населення щодо 

соціально небезпечних хвороб та переваг 

здорового способу життя. 

2. Проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів щодо попередження соціально 

небезпечних хвороб, профілактики 

шкідливих звичок (тютюнопаління, 

алкоголізму, наркоманії), збереження 

репродуктивного здоров‟я, формування 

здорового способу життя серед молоді. 

Обласний, районні, міські 

центри соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді, 

об‟єднані територіальні 

громади  

 

Збереження репродуктивного здоров‟я дітей та 

молоді.  Підвищення рівня свідомого ставлення 

населення до збереження здоров‟я, відмова від 

шкідливих звичок. Зниження показників 

захворюваності на «соціальні хвороби». 

3. Популяризація та утвердження переваг 

здорового і безпечного способу життя та 

занять фізичною культурою і спортом 

через ЗМІ, соціальну рекламу, 

проведення лекцій, семінарів та круглих 

столів. 

Протягом 

2018 року 

 

Департамент сім‟ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, КП 

«Обласний молодіжний 

центр», 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети органів 

місцевого самоврядування  

Подолання суспільної байдужості населення до 

власного здоров‟я, зменшення захворюваності та 

збільшення тривалості життя населення 

 Завдання 2. Відпочинок та оздоровлення дітей 
4. Збереження та розвиток мережі дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку, 

забезпечення умов їх функціонування та 

раціонального використання. 

Протягом 

2018 року 

 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

відділи освіти 

райдержадміністрацій, 

місцевих органів 

самоврядування, управління 

освіти міських рад 

Забезпечення рівності прав кожної дитини на 

оздоровлення та відпочинок. Створення умов для 

зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей.  
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5. Проведення державної атестації дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку 

області. 

Червень-

серпень 

 

Департамент 

сім‟ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

Збільшення питомої ваги оздоровчих послуг. 

Надання якісних оздоровчих та відпочинкових 

послуг. 

Приведення діяльності закладів оздоровлення та 

відпочинку у відповідність до державних 

стандартів. 

Забезпечення дітей якісними оздоровчими 

послугами. 

6. Оздоровлення дітей, що потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. 

Завдання 3. Надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям. Підтримка дітей 

соціально незахищених категорій, профілактика соціального сирітства 

7. Організація та проведення навчальних 

семінарів для спеціалістів та фахівців із 

соціальної роботи районних/міських 

центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей 

та молоді, закладів соціального 

обслуговування стосовно впровадження 

нових форм і методів у соціальну роботу. 

Протягом 

2018 року 

 

Обласний центр соціальних 

служб для сім‟ї, дітей та 

молоді 

Підвищення кваліфікації та професійного рівня 

спеціалістів і фахівців із соціальної роботи 

районних/міських центрів соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді, закладів соціального 

обслуговування. 

8. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо 

пропагування сімейних цінностей, 

формування свідомого та 

відповідального ставлення до 

батьківства, повноцінного виховання та 

розвитку дітей. 

Протягом 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний, районні, міські 

центри соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді, 

об‟єднані територіальні 

громади 

 

Підвищення рівня свідомого ставлення молоді до 

сімейних цінностей, відповідального батьківства. 

 

9. Організація своєчасного виявлення сімей 

з дітьми на ранніх стадіях криз, 

проведення з ними ефективної соціальної 

роботи з метою збереження сім‟ї, 

попередження втрати дитиною сімейного 

оточення. 

 Зменшення кількості сімей з дітьми, що 

опинились у складних життєвих обставинах. 

 Зменшення кількості дітей,  позбавлених 

батьківського піклування. 

10. Розроблення та розповсюдження  

інформаційних матеріалів щодо методів 

соціальної підтримки та послуг і 

процедур їх надання для широкого 

Обласний центр соціальних 

служб для сім‟ї, дітей та 

молоді 

Підвищення рівня інформованості  населення 

щодо методів соціальної підтримки та послуг. 
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інформування населення.  

 

 

11. Проведення благодійних акцій, 

святкових заходів для дітей соціально 

незахищених категорій, організація 

роботи пунктів одноразового 

безкоштовного харчування дітей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах. 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

Підтримка дітей соціально незахищених 

категорій, підвищення поінформованості 

населення з питань захисту  прав та законних 

інтересів дітей. 

12. Проведення заходів щодо підтримки 

багатодітних сімей,  соціально уразливих 

категорій сімей, забезпечення їх прав на 

пільги.  

Департамент сім‟ї, 

 молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, об‟єднані територіальні 

громади 

Підвищення рівня проживання багатодітних 

сімей, формування позитивного ставлення до 

таких сімей. 

 Підтримка дітей із сімей, які потребують 

особливої  соціальної уваги та підтримки 

(охоплення заходами 30 відсотків дітей із 

соціально уразливих сімей). 

13. Проведення заходів у рамках 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» та інших інформаційно-

просвітницьких заходів, спрямованих на 

формування нетерпимого ставлення у 

суспільстві до всіх проявів насильства та 

дискримінації за ознакою статі. 

Надання допомоги особам, які зазнали насильства 

та дискримінації.  

Завдання 4. Забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сімейному оточенні 
14. Проведення інформаційних кампаній 

щодо формування позитивного 

сприйняття сімейного влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, спонукання 

кандидатів на створення патронатних, 

прийомних сімей, ДБСТ. 

Протягом 

2018року 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обласний, районні, міські 

центри соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді, 

об‟єднані територіальні 

громади 

Підвищення рівня обізнаності населення області 

щодо сімейних форм влаштування дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Збільшення кількості прийомних сімей та ДБСТ та 

кількості дітей, влаштованих у сімейні форми 

виховання. 

 

15. Проведення тренінгових занять для 

кандидатів у прийомні батьки,  батьки-

вихователі, а також навчань з метою 

Обласний центр соціальних 

служб для сім‟ї, дітей та 

молоді 

Збільшення кількості кандидатів у прийомні 

батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники. 
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підвищення виховного потенціалу  

прийомних батьків та батьків-

вихователів. 

16. Здійснення спеціалістами центрів 

СССДМ соціального супроводження 

прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. 

Обласний, районні, міські 

центри соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді, 

об‟єднані територіальні 

громади 

Своєчасна соціальна підтримка та допомоа 

прийомним сім‟ям та ДБСТ. 

17. Влаштування дітей, що залишились без 

батьківської опіки, до сімейних форм 

виховання. 

Райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад   

Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

влаштованих у сімейні форми виховання 

(усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім‟ї, 

дитячі будинки сімейно го типу). 
18. Розробка, випуск та розповсюдження 

методичної літератури, друкованої 

інформаційно-просвітницької продукції, 

інформації в мережі Інтернет стосовно 

влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

до сімейних форм виховання. 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад 

 

 

19 Сприяння збільшенню мережі 

прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу. 

 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Обласний центр соціальних 

служб для сім‟ї, дітей та 

молоді, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад   

Створення 2 дитячих будинків сімейного типу та 

17 прийомних сімей у містах та районах області, 

влаштування до них 46 дітей. 

20. Проведення «Літньої школи» для 

прийомних батьків, батьків-вихователів, 

прийомних дітей, дітей-вихованців, 

власних дітей з цих родин. 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Обласний центр соціальних 

служб для сім‟ї, дітей та 

молоді 

Підвищення виховного потенціалу прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного типу. 

 Завдання 5.  Зменшення рівня дитячої бездоглядності та безпритульності, інших антигромадських проявів серед дітей 

21. Проведення виїзних нарад, засідань за 

«круглим столом» з питань соціально-

Протягом  

2018року 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Профілактика соціального сирітства, зменшення 

рівня асоціальних проявів серед дітей. 
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правового захисту дітей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Обласний центр соціальних 

служб для сім‟ї, дітей та 

молоді, райдерж-

адміністрації, виконавчі 

комітети міських рад  

22. Виявлення дітей, які опинились за 

межами сім‟ї, бездоглядних та 

безпритульних дітей. 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, об‟єднані територіальні 

громади 

Зменшення рівня асоціальних проявів серед дітей. 

23. Розробка, випуск та розповсюдження 

методичної літератури з питань 

профілактики дитячої бездоглядності та 

безпритульності, друкованої 

інформаційно-просвітницької продукції  

із захисту прав дитини. 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, об‟єднані територіальні 

громади 

Підвищення рівня поінформованості населення та 

посадових осіб державних установ щодо захисту 

прав дітей. 

24. Організація діяльності мобільного 

інформаційно-консультативного пункту 

з прав дитини. 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

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

молоді. 

Протягом  

2018року 

 

Департамент сім‟ї, молоді та 

спорту блдержадміністрації, 

КП «Обласний молодіжний 

центр» 

Формування соціально активного та свідомого 

громадянина України. 

26. Набуття молодими людьми знань, 

навичок та інших компетентностей поза 

системою освіти (розвиток неформальної 

освіти). 

Збільшення кількості молоді, залученої до 

неформальної освіти. 

27. Створення умов для працевлаштування 

молоді (забезпечення первинної і 

вторинної зайнятості та самозайнятості 

молоді). 

Збільшення відсотка молоді, залученої до праці в 

літніх трудових загонах, сезонних робіт та 

підприємницької  діяльності. 
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28. Проведення заходів за участю молоді, що 

проживає на тимчасово окупованій 

території України, та внутрішньо 

переміщених осіб. 

Підтримка молоді, що проживає на тимчасово 

окупованій території України, та внутрішньо 

переміщених осіб. 

29. Надання фінансової підтримки 

молодіжним та дитячим громадським 

організаціям. 

Збільшення кількості реалізованих соціально 

корисних проектів молодіжних громадських 

організацій. 

30. Проведення міжнародних молодіжних 

заходів. 

Забезпечення міжнародного молодіжного 

півробітництва. 

Завдання 7. Запобігання та протидія торгівлі людьми. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства 

31. Здійснення заходів щодо встановлення 

статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми. 

Протягом 

2018 року 

Департамент сім‟ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, об‟єднані територіальні 

громади 

Захист та надання допомоги постраждалим від 

торгівлі людьми. 

32. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів, спрямованих на 

підвищення рівня інформованості 

населення щодо запобігання ризикам 

потрапляння в ситуації торгівлі людьми 

та можливостей отримання допомоги 

(зокрема до Всесвітнього дня боротьби з 

торгівлею людьми, Європейського дня 

боротьби з торгівлею людьми). 

Поінформованість суспільства щодо шляхів 

уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі 

людьми та можливостей отримання допомоги з 

метою формування у населення навичок безпечної 

поведінки (охоплення просвітницькими заходами 

30 відсотків населення області). 

33.  Розгляд питань з гендерної 

проблематики на засіданнях 

Міжвідомчої ради з питань сім‟ї, 

гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім‟ї 

та протидії торгівлі людьми при 

облдержадміністрації та відповідних 

координаційних рад при 

райдержадміністраціях, виконавчих 

комітетах міських рад, рад об‟єднаних 

територіальних громад.  

Департамент сім‟ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, об‟єднані територіальні 

громади 

Посилення інституційного механізму утвердження 

ґендерної рівності. 
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34. Проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній, освітніх, 

культурно-мистецьких заходів з питань 

утвердження в суспільстві культури 

гендерної рівності та подолання 

гендерних стереотипів, протидії 

гендерно зумовленого насильства, 

гендерних аспектів запобігання та 

врегулювання конфліктів. 

Підвищення рівня обізнаності громадськості  

щодо утвердження гендерної рівності в 

суспільстві та подолання гендерних стереотипів 

(охоплення заходами 30 відсотків населення 

області). 

5.2. Ринок праці 

Завдання 1. Повернення безробітних до продуктивної зайнятості, підвищення рівня зайнятості населення, стимулювання 

створення нових робочих місць 
1. Сприяння працевлаштуванню населення, 

що шукає роботу та звертається за 

послугами до служби зайнятості на 

вільні та новостворені робочі місця.  

Протягом  

2018 року 

 

Обласний 

центр зайнятості 

 

Підвищення рівня зайнятості населення. 

2. Активізація профорієнтаційної роботи у 

напрямку інформування та мотивації 

широких верств населення до 

професійного росту, розвитку вмінь, 

компетенції та кваліфікації протягом 

усього життя, легальної зайнятості. 

Якісна та адресна профорієнтаційна робота з 

населенням, направлена на обґрунтований вибір 

або зміну професії відповідно до потреб ринку 

праці. 

3. 

 

Організація професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації з урахуванням потреб ринку 

праці та замовлень роботодавців. 

Покращення якості робочої сили, задоволення 

потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах. 

4. Організація громадських робіт та інших 

робіт тимчасового характеру, які 

заохочують та стимулюють безробітних 

до продуктивної зайнятості. 

Тимчасова зайнятість населення, матеріальна 

підтримка безробітних, мотивація безробітних до 

праці. 

5. Організація професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

учасників антитерористичної операції. 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації,    

Підвищення конкурентоспроможності учасників 

антитерористичної операції. 
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обласний центр зайнятості 

Завдання 2. Підвищення рівня оплати праці 
6. Здійснення моніторингу та контролю за 

додержанням законодавства про працю в 

частині мінімальних державних гарантій, 

колективних соціально-трудових 

відносин, вжиття відповідних заходів 

впливу щодо упередження та 

припинення порушень трудового 

законодавства. 

Протягом 

2018 року 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

Управління Держпраці в 

області, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, за участю роботодавців 

та профспілкових організацій 

Посилення мотивації до легальної зайнятості. 

Зростання розміру середньомісячної заробітної 

плати штатних працівників на 20,7 % (до 6700 

гривень). 

Скорочення частки низькооплачуваних 

працівників, зменшення розшарування населення 

за рівнем доходів. 

7. Забезпечення своєчасної та в повному 

обсязі виплати заробітної плати, 

здійснення моніторингу та контролю 

стану виплати заробітної плати, вжиття 

заходів з погашення існуючої 

заборгованості. 

Департаменти облдержадмі-

ністрації: соціального захисту 

населення, економічного 

розвитку, агропромислового 

розвитку, житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного 

комплексу, Головне 

управління юстиції в області, 

Федерація профспілкових 

організацій області, Чернігів-

ське обласне об‟єднання 

організацій роботодавців, 

Управління Держпраці в 

області, райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад 

Скорочення (ліквідація) заборгованості із виплати 

заробітної плати на підприємствах, установах та 

організаціях області. 

8. Контроль за недопущенням 

використання підприємствами, 

установами та організаціями області 

найманої праці без належного 

оформлення трудових відносин, та 

виявленням фактів нелегальної виплати 

заробітної плати найманим працівникам. 

Управління Держпраці  в 

області 

Посилення мотивації до легальної зайнятості. 
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Завдання 3. Створення належних безпечних умов праці на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, зниження 

виробничого травматизму та професійних захворювань в області 
9. Здійснення державного нагляду 

(контролю) та вжиття превентивних 

заходів за додержанням законодавства про 

працю, зайнятість населення, 

працевлаштування інвалідів, загально-

обов‟язкове державне соціальне 

страхування юридичними та фізичними 

особами, які використовують найману 

працю. 

Протягом 

2018 року 

 

Управління Держпраці 

 в області 

 

Захист трудових прав найманих працівників 

області.  

Правова обізнаність населення з метою 

недопущення порушення їх прав у рамках діючого 

трудового законодавства. 
 

10. Здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері експертизи умов 

праці відповідно до чинного 

законодавства.  

Своєчасне та якісне проведення 

атестацій робочих місць за умовами 

праці. 

Поліпшення умов праці працівників. 

11. Здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері гігієни праці. 

Своєчасне та якісне проведення 

попередніх та періодичних медичних 

оглядів працівників, дотримання вимог 

санітарних норм та правил. 

Профілактика професійних захворювань, 

поліпшення умов праці працівників. 

5.3. Система соціального захисту та соціальне забезпечення населення 

Завдання 1. Реалізація конституційних прав громадян на соціальний захист, забезпечення рівня життя всіх груп населення не 

нижче прожиткового мінімуму 
1. Забезпечення своєчасного та в повному 

обсязі надання населенню всіх видів 

державної допомоги, субсидій згідно із 

чинним законодавством. 

Протягом 

2018 року 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети  міських 

рад 

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі 

надання населенню всіх видів допомог, субсидій, 

передбачених чинним законодавством. 
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Завдання 2.  Соціальний захист учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідностю 

2. Сприяння у забезпеченні житлом членів 

сімей загиблих учасників АТО, осіб з 

інвалідністю 1-2 груп з числа учасників 

АТО, а також осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх 

кінцівок внаслідок безпосередньої участі в 

АТО та потребують поліпшення житлових 

умов. 

Протягом 

2018 року 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Поліпшення житлових умов членів сімей загиблих 

учасників АТО, осіб з інвалідністю 1-2 груп із числа 

учасників АТО, а також осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок 

внаслідок безпосередньої участі в АТО шляхом 

забезпечення їх житлом. 

3. Видача направлень на забезпечення 

технічними та іншими засобами 

реабілітації учасників антитерористичної 

операції, осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю. 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство 

учасникам антитерористичної операції, осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю. 

4. Забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням постраждалих учасників 

антитерористичної операції та осіб з 

інвалідністю . 

Поліпшення стану здоров‟я, закріплення 

результатів попереднього лікування учасників 

антитерористичної операції та осіб з інвалідністю. 

5. Направлення на проходження 

психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції. 

Відновлення психічного здоров‟я та профілактика 

розвитку посттравматичних стресових розладів, 

дезадаптації, конфліктів з оточуючими учасникам 

антитерористичної операції. 

6. Направлення осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю до реабілітаційних 

установ для отримання реабілітаційних 

послуг. 

Відновлення оптимального фізичного, 

інтелектуального, психічного і соціального  

рівня життєдіяльності осіб інвалідністю з метою 

сприяння їх інтеграції в суспільство. 

Завдання 3. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб 

7. Забезпечення організації обліку та 

надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, у тому 

числі на оплату житлово-комунальних 

послуг. 

Протягом 

2018 року 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад. 

Облік внутрішньо переміщених осіб та створення 

їм належних умов для тимчасового або постійного 

проживання. 
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Завдання 4. Стабільність пенсійної системи та пенсійного забезпечення громадян 

8. Реалізація законів України та рішень 

Уряду щодо пенсійного забезпечення 

громадян. 

Протягом 

2018 року 

 

Головне управління 

Пенсійного фонду України в 

області 

Своєчасна та в повному обсязі виплата пенсій. 

9. Забезпечення співпраці  органів місцевої 

влади, правоохоронних, контролюючих 

органів, соціальних партнерів та установ 

Пенсійного фонду України в області з 

метою сприяння максимально повному 

надходженню коштів до Пенсійного 

фонду України в області  та погашення 

існуючої заборгованості. 

Головне управління 

Пенсійного фонду України в 

області, територіальні 

органи центральних органів 

виконавчої влади 

Зменшення заборгованості по платежах, 

легалізація оплати праці, захист прав 

застрахованих осіб. 

5.4. Охорона здоров‘я 

Завдання 1. Продовження реформування сфери охорони здоров'я області з акцентом на первинну ланку 

1. Всебічне висвітлення сутності та заходів 

започаткованих перетворень у медичній 

сфері в друкованих та електронних ЗМІ. 

Протягом 

2018 року 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації 

Підвищення інформованості населення щодо 

реформування сфери охорони здоров‟я, 

формування позитивного ставлення населення до 

реформ. 

2. Модернізація мережі закладів охорони 

здоров‟я області, що надають первинну 

медико-санітарну допомогу.  

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітеті міських 

рад, об‟єднані територіальні 

громади 

Забезпеченість населення області лікарями ЗПСМ; 

збільшення відсотка населення, що отримує 

допомогу у сімейних лікарів, забезпечення 

якісною медичною допомогою мешканців, 

особливо сільської місцевості, в повному обсязі.  

3. Будівництво, реконструкція та ремонт 

закладів охорони здоров„я, покращення 

їх матеріально-технічної бази. 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітеті міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування 

Поліпшення умов отримання населенням послуг 

охорони здоров‟я. 

4. Оптимізація цілодобового ліжкового 

фонду госпітальних закладів охорони 

здоров‟я  відповідно до реальних потреб 

населення та нормативу, визначеному 

Приведення показника забезпечення населення 

лікарняними ліжками відповідно до нормативу, 

економія бюджетних коштів. 
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постановою КМУ України від 25.11.2015 

№ 1024 «Про затвердження нормативу 

забезпечення стаціонарними 

лікарняними ліжками у розрахунку на 10 

тис. населення». 

5. Введення в дію єдиної оперативно-

диспетчерської служби ЛПЗ 

«Чернігівський обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф». 

 

I квартал 

2018 року 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації, ЛПЗ 

«Чернігівський обласний 

центр екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф» 

Оперативне та цілодобове реагування на виклики 

екстреної медичної допомоги, своєчасне прибуття 

на місце виклику та доставка постраждалого до 

стаціонару. Створення ефективної системи 

супроводу хворих на догоспітальному етапі 

надання медичної допомоги. 

6. Забезпечення медичних працівників 

житлом (зокрема, службовим), 

земельними ділянками. 

Протягом 

2018 року 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Покращення кадрової ситуації та соціального 

захисту медичних працівників.  

7. Підвищення рівня кваліфікації медичних 

кадрів первинної ланки. 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації 

Покращення профілактичного напрямку роботи, 

раннє виявлення захворювань, наближення 

медичної допомоги до населення. 

Завдання 2. Доступна, якісна, сучасна медична допомоги населенню області. Покращення надання медичної допомоги матерям та 

дітям 

8. Продовження роботи щодо створення 

міжрайонних акушерсько-гінекологічних 

центрів та перинатальних центрів ІІ рівня. 

Протягом 

2018 року 

 

 

 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації 

 

 

Зниження рівня немовлячої смертності. 

Збільшення частки нормальних пологів. 

Запобігання випадкам материнської смертності. 

9. Проведення скринінгу новонароджених 

щодо виявлення моногенних 

захворювань. 

Забезпечення вчасної діагностики вроджених вад 

та спадкової патології, своєчасне отримання 

лікувального харчування. 

10. Забезпечення лікувально-

профілактичних закладів області 

препаратами крові, виготовлених 

виключно з обстеженої в установленому 

порядку донорської крові (плазми). 

Створення незнижувального запасу якісних 

компонентів та препаратів крові. 

Впровадження плазмодонорства в відділеннях 

трансфузіології центральних районних та міських 

лікарень.  
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11. Рання діагностика хвороб сечостатевої 

системи, лікування хронічної ниркової 

недостатності, застосування діалізної 

терапії. 

Підвищення ефективності та якості надання 

спеціалізованої лікувально-профілактичної 

допомоги хворим нефрологічного профілю, 

збереження їх працездатності, збільшення 

тривалості життя. 

12. Своєчасне діагностування цукрового 

діабету, забезпечення хворих на 

цукровий і нецукровий діабет 

лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення. 

Покращення рівня глікемічного контролю, 

зменшення кількості тяжких ускладнень 

цукрового діабету, зменшення кількості 

госпіталізацій дітей з приводу тяжких 

гіпоглікемічних станів, 

зменшення рівня первинного виходу на 

інвалідність та рівня смертності внаслідок 

ускладнень цукрового діабету. 

13. Рання діагностика інфаркту міокарда, 

надання своєчасної медичної допомоги 

хворим на серцево-судинну та судинно-

мозкову патології. 

Зниження рівня смертності від гострих інфарктів 

міокарду, первинної інвалідності, зумовленої 

серцево-судинними та судинно-мозковими 

захворюваннями, в першу чергу у працездатному 

віці. 

Завдання 3 . Профілактика та лікування соціально небезпечних хвороб. 
14. Реалізація заходів загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки. 

 

 

Протягом 

2018 року 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації, 

департаменти 

облдержадміністрації: сім'ї, 

молоді та спорту, 

соціального захисту 

населення, інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю; управління 

освіти і науки 

облдержадміністрації; 

Чернігівський обласний 

центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді; 

Зниження рівня захворюваності і смертності від 

ВІЛ-інфекції/СНІДу, збільшення якості і 

доступності послуг з профілактики та діагностики 

ВІЛ-інфекції, насамперед серед представників 

груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, 

послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які 

живуть з ВІЛ. 
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районні державні 

адмністрації, виконавчі 

комітети міських рад, 

неурядові ВІЛ-сервісні 

організації 

15. Створення та обладнання сайтів 

антиретровірусної терапії на базі 

кабінетів «Довіра» ЦРЛ, ЦМЛ. 

 Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад 

Оптимізація організаційної структури ВІЛ-

сервісної служби області, забезпечення якісного 

моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих, 

підвищення якості життя. 

16. Проведення профілактичних оглядів 

населення з метою раннього виявлення 

туберкульозу та контрольоване 

лікування хворих на туберкульоз на 

амбулаторному етапі. 

Управління охорони 

здоров‟я 

облдержадміністрації 

Організація виявлення та діагностики 

туберкульозу. Покращення ефективності 

лікування хворих на туберкульоз. Зниження рівня 

захворюваності на туберкульоз. 

17. Профілактика та забезпечення раннього 

виявлення онкологічних захворювань, 

насамперед серед населення, що мешкає 

в сільській місцевості. 

Раннє виявлення онкопатології, покращення рівня 

надання медичної допомоги хворим на злоякісні 

новоутворення, зниження інвалідизації 

онкологічних хворих, рівня смертності від раку, 

створення умов для продовження та поліпшення 

якості життя онкологічних хворих. 

5.5. Освіта 

  Завдання 1. Cтворення сучасного освітнього середовища для дітей дошкільного віку 

1. Розширення мережі закладів дошкільної 

освіти та створення додаткових місць на 

базі діючих.  

Протягом 

2018 року 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Охоплення місцями у закладах дошкільної освіти 

усіх дітей, які потребують здобуття дошкільної 

освіти (ліквідація черг на влаштування дітей) 

шляхом відкриття 9 закладів дошкільної освіти та 

11 додаткових груп. 

2. Удосконалення освітнього середовища 

закладів дошкільної освіти. 

Гармонійний розвиток особистості дитини у 

період дошкільного дитинства, забезпечення 

наступності між ланками освіти.  
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3. Створення умов для здобуття якісної 

дошкільної освіти дітьми п‟ятирічного 

віку. 

Забезпечення рівних стартових умов для 

майбутніх першокласників. 

4. Організація змісту освітньої діяльності 

закладів дошкільної освіти відповідно до 

Базового компоненту дошкільної освіти, 

комплексних і парціальних програм та 

інших видів навчальних видань, 

рекомендованих Міністерством освіти і 

науки України або схвалених комісією з 

дошкільної педагогіки та психології 

Науково-методичної ради з питань освіти 

МОН України, інших нормативно-

правових актів. 

Спрямованість навчально-виховного процесу на 

розвиток умінь і навичок особистості, 

застосування на практиці здобутих знань, успішну 

адаптацію дитини в соціумі, формування 

здібностей до колективної діяльності. 

5. Реалізація права дітей на дошкільну 

освіту із врахуванням особливих освітніх 

потреб у навчанні і вихованні кожної 

дитини відповідно до принципів 

інклюзивної освіти. 

Здобуття дітьми з особливими освітніми 

потребами якісної освіти, зокрема, створення 

інклюзивних та (або) спеціальних груп. 

Завдання 2. Всебічний розвиток дитини, її талантів та здібностей, формування цінностей, необхідних для успішної 

самореалізації 
6. Оптимізація мережі закладів загальної 

середньої освіти та приведення її у 

відповідність до потреб населення, 

фінансових можливостей 

адміністративних територій. 

Протягом 

2018 року 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

місцеві органи державної 

виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування, 

відділи освіти 

райдержадміністрацій, 

місцевих органів 

самоврядування, управління 

освіти міських рад 

Забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності, особливо у сільській місцевості.  

7. Створення мережі опорних закладів як 

центрів єдиного освітнього простору. 

Рівні умови доступу до якісної освіти осіб, у тому 

числі з особливими освітніми потребами. 

8. Організація регулярного безоплатного 

перевезення у сільській місцевості учнів 

та педагогічних працівників до місць 

навчання, роботи та додому.  

Забезпечення права дітей шкільного віку, в т.ч. 

сільської місцевості, на отримання якісних 

освітніх послуг. 

9. Створення сучасного освітнього 

середовища Нової української школи.  

Широке використання нових ІТ-технологій, 

мультимедійних засобів навчання, оновлення 
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лабораторної бази нових закладів. 

10. Розширення мережі інклюзивних 

(спеціальних) класів у закладах загальної 

середньої освіти. 

Створення умов для здобуття освіти особами з 

особливими освітніми потребами з урахуванням 

індивідуальних потреб, можливостей, здібностей 

та інтересів. 

11. Створення інклюзивно-ресурсних 

центрів для забезпечення права дітей з 

особливими освітніми потребами на 

здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти. 

Психолого-педагогічна допомога дітям з 

особливими освітніми потребами, які навчаються 

в закладах освіти, а також методична допомога 

педагогічним працівникам, батькам або законним 

представникам дітей. 

12. Забезпечення функціонування закладів 

позашкільної освіти. 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, позашкільні 

навчальні заклади 

Розвиток здібностей дітей та учнівської молоді у 

сфері освіти, технічної та іншої творчості, 

здобуття ними первинних професійних знань, 

вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, 

подальшої самореалізації. 

13. Реалізація Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Забезпечення у молодого покоління розвинутої 

патріотичної свідомості і відповідальності, 

почуття вірності, любові до Батьківщини, 

збереження та шанування національної пам‟яті.  

14. Створення оптимальних умов для 

обдарованих дітей та молоді, 

спроможних повноцінно реалізуватись в 

житті. 

Покращення результатів участі школярів у 

Всеукраїнських етапах учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, конкурсі-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів -  членів малої академії 

наук України, інших інтелектуальних змагань. 

Підвищення результативності випускників шкіл 

під час зовнішнього незалежного оцінювання.  

Завдання 3. Розвиток професійної освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці, у тому числі розвиток системи освіти 

впродовж життя 
15. Оптимізація мережі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти і 

підвищення їх наповнюваності шляхом  

реорганізації та укрупнення. 

Протягом 

2018 року 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

Збалансування обсягів та напрямів підготовки 

робітничих кадрів відповідно до потреб 

регіонального ринку праці. 
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16. Забезпечення умов для отримання 

якісної професійної (професійно-

технічної) освіти шляхом осучаснення 

матеріально-технічної бази та оновлення 

змісту. 

Покращення якості надання освітніх послуг для 

забезпечення конкурентноспроможної адаптації 

випускників до ринку праці.  

17. Посилення профорієнтаційної роботи. Підняття престижу робітничих професій серед 

учнівської молоді. 

 Завдання 4. Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої освіти 

18. Створення умов для підвищення якості 

підготовки фахівців з урахуванням вимог 

регіонального ринку праці. 

Протягом 

2018 року 

Вищі навчальні заклади 

області 

Забезпечення регіонального ринку праці 

висококваліфікованими, конкурентоспроможними 

спеціалістами. 

19. Сприяння створенню умов для розвитку 

здібностей студентів у процесі навчання 

та участі в науковій роботі. 

Забезпечення розвитку вищої освіти шляхом 

впровадження особистісно-зорієнтованих 

технологій навчання та індивідуалізації 

навчального процесу. 

5.6. Культура і туризм 

Завдання 1. Розвиток культури і мистецтв 
1. Проведення на належному 

організаційному та творчому рівні 

культурно-мистецьких заходів з нагоди 

державних свят, пам ятних дат, ювілеїв, 

фестивалів та конкурсів. 

Протягом 

 2018 року 

 
 

Департамент 

 культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації 

 
 

Формування гармонійного культурного 

середовища області, збереження, розвиток, 

вивчення національної культурної спадщини. 

Популяризація регіональної культурної індустрії. 

2. Постановка нових вистав та концертних 

програм, активізація гастрольно-

концертної діяльності. 

Ознайомлення громадян з новими театрально-

музичними проектами, кращими зразками 

театрального та музичного мистецтва. 

3. Підтримка розвитку культурно-

мистецьких закладів. 

Створення належних умов для розвитку культури, 

забезпечення творчого розвитку особистості, 

підвищення культурного рівня та естетичного 

виховання громадян. 

4. Проведення обласних конкурсів і 

фестивалів серед учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів. 

Залучення до мистецької освіти значної кількості 

дітей та молоді, збереження та розвиток мережі, 

виявлення і підтримка обдарованих дітей, 

забезпечення змістовного дозвілля підростаючого 
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покоління. 

5. Підвищення кваліфікації працівників 

культури і мистецтв в Чернігівському 

інституті мистецтв та менеджменту 

культури Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв. 

Проведення семінарських занять для 

працівників культури. 

Підвищення фахового та освітнього рівня 

працівників культури і мистецтв. 

Завдання 2.Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу Чернігівщини 
6. Організація та проведення рекламно-

інформаційних турів для представників 

туристичної галузі та ЗМІ. 

Протягом 

 2018 року 

 

Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації 

Створення позитивного туристичного іміджу 

області; збільшення кількості туристів, що 

відпочивають у межах області. 

7. Виготовлення інформаційно-довідкової 

продукції про туристичний потенціал 

Чернігівщини. 

8. Участь у міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних презентаціях та 

виставково-ярмаркових заходах. 

Завдання 3. Розвиток сільського та фестивального (подієвого) видів туризму 

9. Проведення семінарів-практикумів у 

сфері сільського зеленого та інших видів 

туризму. 

Протягом 

 2018 року 

 

Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації 

Створення передумов для формування 

конкурентоспроможного обласного туристичного 

продукту. 

10. Забезпечення туристичної складової під 

час проведення культурно-мистецьких 

заходів в області. 

Завдання 4. Збереження та облік пам’яток містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва 

11. Проведення паспортизації об‟єктів 

містобудування та архітектури, садово-

паркового мистецтва Чернігівської 

області. 

Протягом 

2018 року 

 Упрвління  містобудування 

та архітектури 

облдержадміністрації, 

користувачі пам'яток 

Забезпечення повноти та доступності інформації 

про пам‟ятки містобудування та архітектури, 

садово-паркового мистецтва області, збільшення 

кількості туристів, що відпочивають у межах 

області. 
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5.7. Фізична культура і спорт 

Завдання 1. Створення умов для формування здорового населення 
1. Проведення в населених пунктах області 

спортивних та фізкультурно-оздоровчих 

заходів серед усіх верств населення. 

Протягом 

2018 року 

 

 

 

 

 

Департамент сім‟ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

органи виконавчої влади та 

місцевого  

самоврядування 

 

Забезпечення оптимальної рухової активності різних 

вікових груп населення. 

2. Виконання заходів з реалізації в області 

Національної стратегії з оздоровчої 

рухової активності «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація». 

3. Забезпечення функціонування та 

удосконалення мережі закладів фізичної 

культури і спорту. 

Досягнення рівня 20 % охоплення дітей і 

учнівської молоді віком 6-18 років 

систематичними заняттями у спортивних школах, 

секціях, клубах. 

4. Будівництво, реконструкція і ремонт 

спортивних споруд, оснащення їх 

сучасним інвентарем і обладнанням. 

 

Протягом 

2018 року 

 

 

 

Департамент сім‟ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

органи виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, 

приватні інвестори 

Приведення стану наявних споруд до міжнародних 

стандартів, створення додаткових умов для занять 

населення фізичною культурою і спортом, 

підготовки спортивних резервів і спортсменів 

високого класу.  

5. Будівництво в населених пунктах області 

міні-футбольних полів зі штучним 

покриттям для масового використання. 

Розвиток спортивної інфраструктури для масових 

занять дорослого населення, дітей і молоді 

фізичною культурою та спортом, проведення 

спортивних змагань з ігрових видів для дітей, 

юнаків та ветеранів спорту. 

6. Запровадження на діючих спортивних 

спорудах, у т.ч. на базах олімпійської  

підготовки, енергозберігаючих 

технологій. 

Зменшення витрат на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв і створення більш комфортних 

температурних умов для тренувань на спортивних 

спорудах. 

Завдання 2.  Виконання планів підготовки провідних спортсменів Чернігівщини до зимових 2018 року Олімпійських і 

Паралімпійських ігор у  м. Пхьончхан (Південна Корея), чемпіонатів світу та Європи 
7. Забезпечення фінансування участі 

провідних спортсменів області у 

відбіркових і контрольних змаганнях, 

передбачених індивідуальними планами 

І квартал 

2018 року 

 

Департамент сім‟ї, молоді та 

спорту  

облдержадміністрації,  

обласний центр інвалідного 

Завоювання представниками області мінімум 4 

ліцензій на право участі в зимових 2018 року 

Олімпійських і 2-х в Паралімпійських іграх   

 



 45 

 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

підготовки до зимових 2018 року 

Олімпійських і Паралімпійських ігор у                                                 

м. Пхьончхан (Південна Корея).  

спорту «Інваспорт» 

 

8. Придбання провідним спортсменам  

необхідних предметів екіпіровки, 

інвентарю і обладнання, медичних, 

відновлювальних та вітамінних 

препаратів і технічних засобів відповідно 

до потреби. 

Протягом 

2018 року 

 

Придбання 2-х біатлонних гвинтівок, 20 тис. 

набоїв, 10 пар якісних лиж та іншого інвентарю і 

обладнання  для спортсменів кандидатів на участь 

зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор у  

чемпіонатах світу та Європи. 

9. Розв‟язання соціально-побутових проблем 

і створення максимально сприятливих 

умов для тренувань провідним 

спортсменам, кандидатам на участь в 

зимових 2018 року Олімпійських і 

Паралімпійських ігор  

Департамент сім‟ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації, 

органи виконавчої влади і 

місцевого самоврядування 

 

 

Вирішення питання щодо виділення трьох квартир 

кандидатам на участь в зимових 2018 року 

Олімпійських іграх. Створення прийнятних умов 

для тренувань кандидатів на участь в зимових 

 2018 року і наступних Олімпійських та 

Паралімпійських іграх. 

5.8. Розвиток інформаційного простору 

Завдання 1. Зміцнення інформаційної галузі Чернігівщини  

1. Реалізація проекту «Школа молодого 

журналіста». 

Проведення семінарів, засідань за 

«круглим столом», інших заходів з 

метою підвищення професійного рівня 

журналістів. 

Протягом 

2018 року 

 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

обласна організація 

Національної спілки 

журналістів (за згодою), 

Асоціація регіональних 

засобів масової інформації 

(за згодою), представники 

ЗМІ та інститутів 

громадянського суспільства 

(за згодою), представники 

органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, 

відповідальні за зв‟язки з 

Підвищення професійного рівня журналістів ЗМІ 

області та стандартів журналістики, сприяння 

фаховій комунікації та взаємодії у медійному 

середовищі області, заохочення молоді до 

журналістської діяльності. 
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громадськістю 

2. Проведення форуму працівників ЗМІ з 

нагоди Дня журналіста. 

Червень 

2018 року 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

Обмін досвідом серед представників ЗМІ області, 

стимулювання їх фахового розвитку . 

3. Надання фінансової підтримки 

друкованим виданням «Сіверянський 

літопис», «Літературний Чернігів», 

«Живи з надією». 

Протягом 

2018 року 

 

Розвиток інформаційної галузі Чернігівщини, 

забезпечення задоволення інформаційних потреб 

населення області. 

Завдання 2. Забезпечення відкритості у діяльності органів влади, створення умов для реалізації на території області державної 

інформаційної політики та забезпечення інформаційних потреб населення 
4. Проведення засідань тематичних прес-

брифінгів в ОДА та засідань прес-клубу 

«Ділове слово».  

Протягом 

2018 року 

 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

Інформування населення області про основні 

напрямки реалізації, стан та перспективи 

впровадження реформ в Україні, діяльність 

обласної державної адміністрації, ЦОВВ. 

5. Висвітлення діяльності 

облдержадміністрації  та її структурних 

підрозділів у засобах масової інформації 

області. 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

друковані та електронні ЗМІ  

6. Координація діяльності інформаційних 

служб РДА, МВК, ОТГ, територіальних 

підрозділів ЦОВВ. 

Проведення семінарів, засідань за 

«круглим столом», інших заходів з 

метою підвищення професійного рівня 

осіб, відповідальних за зв‟язки з 

громадськістю. 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад 

Забезпечення координації інформаційних служб 

органів влади; ефективна комунікація органів 

влади та населення. 

7. Виготовлення та розміщення соціальної 

реклами. 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

Поширення інформації, спрямованої на 

досягнення суспільно корисних цілей 

8. Забезпечення сурдоперекладу 

інформаційних передач Чернігівської 

ОДТРК. 

Задоволення інформаційних потреб осіб з 

особливими потребами. 

Завдання 3. Популяризація книжкової продукції Чернігівщини та збагачення її асортименту 
9. Забезпечення видання суспільно Протягом Департамент інформаційної Забезпечення регулярного випуску наукових, 
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значущих творів місцевих авторів, їх 

розповсюдження серед бібліотек області 

та поширення іншими шляхами. 

 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

бібліотечні заклади області, 

автори та суб‟єкти 

видавничої справи області, 

обласна організація 

Національної письменників 

журналістів  

громадсько-політичних, літературних видань; 

надання підтримки найбільш талановитим 

авторам області; поповнення бібліотечних фондів 

зразками кращої сучасної книжкової продукції 

області. 

10. Залучення книжкової продукції 

Чернігівщини до представлення на 

виставкових заходах різного рівня. 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

автори та суб‟єкти 

видавничої справи області  

Популяризація книжкової продукції області, 

стимулювання розвитку видавничої справи. 

5.9. Розвиток громадянського суспільства 

Завдання 1. Забезпечення тісної взаємодії між органами виконавчої влади області та інститутами громадянського суспільства 

1. Підтримка роботи Громадської ради при 

облдержадміністрації, інших 

консультативно-дорадчих органів. 

Протягом 

2018 року 

 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Посилення спроможності інститутів 

громадянського суспільства щодо виконання їх 

статутних завдань, покращення іміджу органів 

виконавчої влади серед громадськості. 

Завдання 2. Сприяння діяльності інститутами громадянського суспільства області у їх діяльності 

2. Проведення конкурсу програм (проектів, 

заходів) для інститутів громадянського 

суспільства області, сприяння у 

реалізації громадських проектів. 

Протягом 

2018 року 

 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, 

Реалізація інститутами громадянського 

суспільства суспільно значимих проектів. 

3. Сприяння інститутам громадянського 

суспільства у проведенні громадських 

моніторингів, здійсненні громадських та 

антикорупційних експертиз. 

Залучення експертів від інститутів 

громадянського суспільства до розробки 

суспільно важливих актів, врахування пропозицій 

громадськості при їх підготовці, зокрема 

результатів експертної оцінки. 
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4. Сприяння поширенню в області 

меценатства та волонтерського руху. 

Проведення щорічного обласного 

конкурсу «Благодійник року» імені 

меценатів Тарновських. 

інститути громадянського 

суспільства (за згодою) 

Забезпечення широкої інформаційної кампанії 

серед громадського сектору області про приклади 

меценатства та благодійництва, підвищення 

престижності участі юридичних та фізичних осіб у 

волонтерському русі та благодійництві. 

5. Надання інформаційної підтримки 

інститутам громадянського суспільства. 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

Розвиток інститутів громадянського суспільства, 

взаємодія влади і громадськості. 

6. Природокористування, екологічна безпека 

6.1. Використання природних ресурсів 

Завдання 1. Ефективне використання водних ресурсів 

1. Забезпечення експлуатації 

міжгосподарських державних 

меліоративних систем. 

 

Протягом 

2018 року 

Деснянське басейнове 

управління водних ресурсів 

Водовідведення та підготовка до 

сільськогосподарських робіт осушуваних земель, що 

обслуговуються міжгосподарськими державними 

меліоративними системами на площі 269,0 тис. га. 

2. Забезпечення державного управління 

водними ресурсами і проведення 

моніторингу вод. 

Спостереження за гідрохімічними та 

радіологічними показниками на 13 водних 

об‟єктах по 20 створах згідно з Програмою 

державного моніторингу довкілля в частині 

здійснення контролю якості поверхневих вод, 

здійснення 5144 вимірювань показників якості 

поверхневих вод. 

Завдання 2. Ефективне використання лісових ресурсів, поліпшення якісного складу лісів 

3. Проведення заходів з боротьби зі 

шкідниками лісу, рубок формування і 

оздоровлення лісів. 

Протягом 

2018 року 

Обласне управління лісового 

та мисливського 

господарства, 

КП «Чернігівоблагроліс» 

Поліпшення стану та якісного складу лісів. 

4. Відтворення лісів на землях лісового фонду 

(зокрема на площах суцільних рубок). 

Відтворення лісів на площі 1,98 тис. га. 

5. Встановлення лімітів використання 

лісових ресурсів при заготівлі 

Обласне управління лісового 

та мисливського 

Упорядкування заготівлі лісових ресурсів 

місцевого значення. 
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другорядних лісових матеріалів та 

здійсненні побічних лісових користувань 

на 2018 рік. 

господарства 

Завдання 3. Раціональне використання земельних ресурсів 
6. Проведення робіт з оновлення 

нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів та розробки 

нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок за межами населених пунктів. 

Протягом  

2018 року 

Головне управління 

Держгеокадастру в області, 

органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування 

Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів 

від використання природних ресурсів. 

Удосконалення земельних відносин, збільшення 

надходжень від плати за землю. 

6.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека 

Завдання 1. Зменшення негативного впливу відходів на довкілля, збереження і відтворення природного різноманіття 
1. Утилізація та знешкодження непридатних 

до використання хімічних засобів захисту 

рослин на території області. 

Протягом  

2018 року 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Зниження рівня ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру. 

2. Знешкодження рідких токсичних відходів, 
що розміщені в ставках-накопичувачах. 

Зниження рівня ризику забруднення об‟єктів 

довкілля рідкими токсичними відходами. 

3. Впровадження систем роздільного 

збирання відходів. 

Департаменти 

облдержадміністрації: 

екології та природних 

ресурсів; житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного 

комплексу, 

райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Зниження рівня ризику забруднення об‟єктів 

довкілля побутовими відходами, можливість 

використання їх як вторинної сировини. 

4. Будівництво нових чи реконструкція 
існуючих об‟єктів водовідведення та 
очисних споруд. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

Управління капітального 

будівництва 

облдержадміністрації, органи 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 

Недопущення забруднення довкілля області 

неочищеними стічними водами. 
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5. Проведення ліквідаційного санітарно-

технічного тампонажу недіючих 

артезіанських свердловин. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

Недопущення забруднення підземних вод. 

6. Запровадження системи 

природоохоронних заходів збереження 

біо- та ландшафтного різноманіття. 

Збереження і відтворення ландшафтного 

різноманіття, дотримання екологічної рівноваги, 

створення природних умов для життя і розвитку 

людини в екологічно збалансованому середовищі. 7. Розширення площі природно-заповідного 

фонду. 

Завдання 2. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

8. Попередження виникнення пожеж, випад-

ків загибелі та травмування людей на них. 

Протягом  

2018 року 

Управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області 

Зменшення кількості пожеж, випадків загибелі та 

травмування людей на них, мінімізація економічних 

збитків від пожеж. Формування відповідальної  

позиції підростаючого покоління у сфері пожежної 

безпеки та культури поводження з вогнем. 

9. Планування і реалізація заходів щодо 

запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій. 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації 

Зниження рівня ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій, поліпшення ефективності оперативного 

реагування та зменшення матеріальних збитків і 

втрат у разі виникнення таких ситуацій. 

10. Створення регіонального, місцевих і 

об‟єктових резервів матеріально-технічних 

ресурсів для ліквідації надзвичайних 

ситуацій і їх наслідків. 

Своєчасна ліквідація надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків. 

11. Підтримання в постійній готовності 

обласної системи оповіщення. 

Інформування населення щодо дій при виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

12. Підтримання в постійній готовності до 

використання за призначенням  захисних 

споруд. 

Укриття населення від засобів масового ураження в 

особливий період та під час надзвичайних ситуацій 

у мирний час. 

7. Добровільне об’єднання територіальних громад 

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

громад та приєднанню до об’єднаних територіальних громад 
1. Розгляд проектів рішень місцевих рад  

про добровільне об‟єднання 

Протягом 

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку 

Утворення спроможних територіальних громад 
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територіальних громад та добровільне 

приєднання до об‟єднаних  

територіальних громад, підготовка 

висновків про їх відповідність 

Конституції та законам України. 

облдержадміністрації 

 

2. Надання консультативної допомоги 

органам місцевого самоврядування щодо 

процесу добровільного об‟єднання 

територіальних громад та добровільного 

приєднання до об‟єднаних 

територіальних громад. 

Сприяння добровільному об‟єднанню та 

приєднанню до об‟єднаних територіальних 

громад. 

3. Проведення інформаційно-

роз‟яснювальної роботи з питань 

реформування місцевого самоврядування 

та добровільного утворення об‟єднаних 

територіальних громад. 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

Інформування населення щодо адміністративно-

територіальної реформи. 

Завдання 2. Організаційно-інформаційна підтримка об’єднаних територіальних громад області 

4. Розгляд проектних заявок щодо проектів, 

які можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об‟єднаних 

територіальних громад та підготовка 

проектів відповідних висновків. 

Протягом 

2018 року 

Департамент економічного 

розвитку 

облдержадміністрації 

Стимулювання розвитку і формування 

інфраструктури ОТГ. 

5. Надання методичної та консультативної 

допомоги об'єднаним територіальним 

громадам області щодо реалізації ними 

наданих законом повноважень місцевого 

самоврядування із земельних питань, а 

також у бюджетній, фінансовій, освітній, 

медичній, соціальній та інших сферах. 

Змістовне наповнення тематичних 

розділів з відповідних питань на 

офіційних сайтах. 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

Держгеокадастру в 

Чернігівській області 

 

Підвищення рівня інформаційної обізнаності ОТГ. 
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 № 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікувальні результати 

6. Організація та проведення для 

представників об‟єднаних територіальних 

громад області навчальних заходів, що 

сприятимуть вирішенню  проблемних 

питань місцевого значення. 

 

 

 

 

 

КЗ Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників  органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій, 

Чернігівський 

відокремлений підрозділ 

установи «Центр розвитку 

місцевого самоврядування» 

Підвищення рівня інформаційної обізнаності  та 

якості проектного менеджменту. 

 

 

 

 

 

Директор  Департаменту 

економічного розвитку 

облдержадміністрації                                                                                                                                                      Ю.А. Свириденко  
 


