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Виконання завдань та показників 

Назва розділу Кількість завдань З них 

виконано  

в повному обсязі 

недовиконано 

Джерела фінансування заходів 15 12 3 

Фінансовий стан cуб’єктів господарювання 6 6 - 

Реформування відносин власності 6 6 - 

Розвиток підприємництва 9 8 1 

Формування конкурентного середовища на 

регіональних ринках 5 5 - 

Регулювання цін 4 4 - 

Розвиток ринкової інфраструктури 2 2 - 

Розвиток виставкової діяльності 3 3 - 

Інвестиційна діяльність 14 12 2 

Реалізація регіональних програм 2 2 - 

Паливно-енергетичний комплекс 8 8 - 

Промисловість 6 2 4 

Агропромисловий комплекс 19 13 6 

Лісове господарство 11 10 1 

Транспорт і зв’язок 13 10 3 

Науково-технічна сфера 9 9 - 

Виробництво споживчих товарів та послуг 5 3 2 

Зовнішньоекономічна діяльність 4 4 - 

Транскордонне співробітництво 8 5 3 

Зайнятість населення та ринок праці 15 14 1 

Грошові доходи населення та заробітна плата 7 7 - 

Соціальне забезпечення 10 10 - 

Пенсійна реформа 6 5 1 

Житлово-комунальне господарство 2 1 1 

Будівництво та газифікація 6 3 3 

Охорона здоров’я та демографічна ситуація 7 3 4 

Освіта 9 8 1 

Культура 6 4 2 

Фізична культура і спорт 7 6 1 

Туристично-рекреаційна сфера 5 5 - 

Розвиток мінерально-сировинної бази 5 - 5 

Охорона навколишнього середовища 7 4 3 

Протипаводковий захист 8 7 1 

Техногенна безпека 4 3 1 

Охорона праці 7 7 - 

Всього заходів 260 211 49 
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Довідка 

про підсумки економічного і соціального розвитку 

Чернівецької області за січень-грудень 2009 року 
 

 У 2009 році обласній державній адміністрації прийшлося вирішувати питання не 
тільки соціально-економічного розвитку регіону, але і вживати заходів щодо 
подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року та 
мінімізації наслідків світової фінансової кризи на економіку.  
В області вдалося досягти уповільнення скорочення показників, які сформувались в 
економіці регіону під впливом світової фінансової кризи.  
Відповідно до рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку регіонів 
Чернівецька область за 2009 рік посіла 2 місце серед інших регіонів України.  

 Обсяг виробленої продукції промисловими підприємствами у січні-грудні 2009 
року, порівняно з відповідним періодом 2008 року, зменшився на 25,4% (по 
Україні – на 21,9%).  Девальвація гривні, ріст цін на сировину, погіршення платіжної 

дисципліни дебіторів, неможливість отримання кредитів на прийнятних для обслуговування  

виробництва умовах, не відшкодування 12 млн.грн. ПДВ призвели до зменшення обсягів 

виробництва. 

 Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами області у січні-
грудні 2009 року становив 2967,5 млн.грн.  

 За попередніми даними, усіма категоріями господарств у 2009 році вироблено 
валової продукції сільського господарства (в порівнянних цінах 2005 року) на 
суму 2066,6 млн.грн., що на 3,3% більше, ніж за 2008 рік (по Україні – на 0,1%). 

 Господарствами всіх форм власності вироблено 63,2 тис. тонн м’яса в живій вазі, 
312 тис. тонн молока, 342 млн. штук яєць, що складає 98,9%, 95,3% та 95,3% до 
2008 року (по Україні, відповідно, 100,2%, 98,7%, 106%). 

 Станом на 01.01.2010 поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 3,2%, овець 
та кіз – на 1,1% і склало, відповідно, 139,6 тис. голів, 55,1 тис. голів. Поголів’я 
свиней збільшилось на 1,4%, птиці різного віку – на 5,5% і склало, відповідно, 177,4 
тис.голів та 3255,3 тис.голів.  

 Рівень проплат за використану електроенергію становив 98,9%, за спожитий 
природний газ по ЧФ ДП «Нафтогазмережі» – 98%.  

 Рівень оплати житлово-комунальних послуг за 2009 рік населенням області, 
включаючи погашення боргів попередніх періодів становив 94,3% (по Україні – 
92,4%).  

 Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 1 січня 2010 року 
становила 62,9 млн.грн. і збільшилась на 47,5% порівняно з 01.01.2009 (по 
Україні – на 21,5%). Зниження реальних доходів населення вплинуло на рівень оплати 

житлово-комунальних послуг та на збільшення заборгованості за житлово-комунальні 

послуги. 

 Оборот роздрібної торгівлі у січні-грудні 2009 року склав 6763,8 млн.грн. і 
зменшився на 11,8% (по Україні – на 16,6%). Така ситуація пов’язана із наслідками 

кризи, а саме: зниженням доходів населення, коливанням курсу гривні до долара. На зменшення 

обсягів торгівлі вплинуло також скорочення введення в експлуатацію крупної мережі (супер- 

та гіпермаркетів)  порівняно з 2008 роком та закриття ряду об'єктів торговельної мережі.  

 Індекс споживчих цін на товари і послуги у грудні 2009 року до грудня 2008 року 
становив 110,1%, у тому числі на продукти харчування та безалкогольні напої – 

108,8% (по Україні, відповідно, 112,3% та 110,9%). 
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 Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами будівельних 
підприємств, за січень-грудень 2009 року склав 826,1 млн.грн. і зменшився на 
40% (по Україні – на 48,2%). Припинення фінансування з державного бюджету добудови 

об’єктів незавершеного будівництва, не забезпечення фінансування у повному обсязі з 

державного бюджету робіт з ліквідації наслідків стихії, що сталася у 2008 році, не погашення 

боргів за виконані роботи до 600-річчя міста Чернівців, відсутність у суб’єктів 

господарювання нових замовлень, фінансових ресурсів для погашення кредиторської 

заборгованості та зобов’язань за кредитами, високі процентні ставки для отримання нових 

кредитів стали причиною скорочення обсягів будівельних робіт. 

 За 2009 рік введено в експлуатацію 164,8 тис.кв.м житла, що на 54,8% менше, 
ніж у 2008 році (по Україні – на 39%). У розрахунку на 10 тис. населення введено 
1828,7 кв.м загальної площі житла. 

 За січень-вересень 2009 року освоєно 1646,6 млн.грн. інвестицій в основний 
капітал, що на 18,1% менше, порівняно з аналогічним періодом 2008 року (по 
Україні – на 43,7%). 

 Обсяг вантажообороту автомобільного транспорту у 2009 році становив 763 

млн.ткм, що на 7,8% менше, ніж у 2008 році (по Україні – на 9,5%). Обсяг 

пасажирообороту зменшився на 8% (по Україні – на 9,8%) і становив 779,5 

млн.пас.км. Зменшення показників спричинено зменшенням кількості замовлень на виконання 

міжнародних перевезень вантажів СПД малого бізнесу і введенням карантину в області у листопаді 

2009 року. 

 До державного та місцевих бюджетів за січень-грудень 2009 року надійшло 

1626,2 млн.грн., що на 176,4 млн.грн. або на 9,8% менше, порівняно з січнем-

груднем 2008 року. На зменшення надходжень вплинула фінансово-економічна криза, що 

позначилась на скороченні обсягів виробництва та реалізації продукції, і відповідно на рівні 

сплати ПДВ. Значних втрат надходжень до бюджету податку на додану вартість область 

зазнає за рахунок сплати податку за місцем реєстрації головного підприємства та виключення 

філій (інших відокремлених підрозділів) з Реєстру ПДВ.  

 Надходження до державного бюджету зменшились на 18,3% (на 169,7 млн.грн.), 
місцевих – на 0,8% (на 6,7 млн.грн.) і становили, відповідно, 759,4 млн.грн. та 

866,8 млн.грн.  
 Станом на 1 січня 2010 року податковий борг з платежів до бюджетів усіх рівнів 

суб’єктів господарської діяльності складає 77,4 млн.грн., що на 22,4 млн.грн. 

більше, ніж на 01.01.09. Основними причинами збільшення податкового боргу є несплата 

поточних зобов’язань через обмеження можливості отримання кредитних ресурсів з метою 

погашення поточних зобов’язань (14,6 млн.грн.); несплата донарахованих сум за результатами 

контрольно-перевірочної роботи через перебування документів на апеляційному і судовому 

узгодженні (26,8 млн.грн.). 

 Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області станом на 01.01.2010 
становив 61,9 млн.дол.США, що склало 68,7 долара з розрахунку на одного 
мешканця області. Приріст іноземного капіталу становив 1848,7 тис.дол.США або 
3,1% до обсягів на початок року. 

 У 2009 році в зовнішній торгівлі товарами області склалося позитивне сальдо в 

розмірі 15,4 млн.дол.США. Обсяги експорту становили 119,8 млн.дол.США і 

зменшилися на 28%, імпорту – 104,4 млн.дол.США і зменшились на 46,5%. Це 

спричинено несприятливою кон’юнктурою світових товарних ринків (зменшенням попиту та світових 

цін), курсовими коливаннями світових валют, нестабільністю курсу національної валюти, 

сповільненням інвестиційної активності, падінням попиту на імпортні товари. 

 За попередніми даними, загальний фінансовий результат від звичайної діяльності 
до оподаткування підприємств і організацій за 2009 рік склав 265 млн.грн. збитку 
(за 2008 рік – 113,2 млн.грн. збитку). 
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 Прибутково спрацювали 57% господарюючих суб’єктів (по Україні 
– 58,7%), збитково – 43% (по Україні – 41,3%), якими отримано, відповідно, 322,1 
млн.грн. прибутків та 587,1 млн.грн. збитків. 

 Загальна сума заборгованості із заробітної плати станом на 01.01.2010 становила 

5705,3 тис.грн., що на 320,1 тис.грн. або на 5,9% більше, ніж на 01.01.2009 (по 

Україні – на 23,9%). Основними причинами заборгованості із заробітної плати залишаються 

проблеми зі збутом виготовленої продукції, ненадходження коштів за виконані роботи та 

надані послуги через незадовільний фінансовий стан дебіторів, тимчасове припинення 

діяльності та погіршення фінансово-економічних показників роботи, неможливість отримання 

кредитів на прийнятних для обслуговування виробництва умовах. 
 Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у січні-грудні 2009 року 

становила 1523 грн. і зросла на 8,6% (по Україні – на 5,5%). 
 Реальна заробітна плата з урахуванням росту споживчих цін скоротилась на 

4,4% (по Україні – на 9,2%). 
 У січні-грудні 2009 року до бюджету Пенсійного фонду України від платників 

області надійшло 1083,3 млн.грн. власних доходів, що становило 103% до 
планового завдання.  

 Cтаном на 01.01.2010 загальна заборгованість до Пенсійного фонду України 
підприємств, установ та організацій області становила 26,2 млн.грн., що на 0,4 
млн.грн. або на 1,6% менше, порівняно з початком 2009 року.  

 Зареєстрований рівень безробіття станом на 01.01.2010 склав 1,9%, що на 1,5 
відсоткових пункта менше, порівняно з 01.01.2009 (по Україні – 1,9%). 

 У січні-грудні 2009 року створено 12662 нових робочих місця, що становить 

93,8% до уточненого завдання, передбаченого Програмою зайнятості населення 

Чернівецької області на 2009 рік (13500). Основними причинами недовиконання завдання 

створення робочих місць є спад та неритмічність виробництва через проблеми зі збутом продукції, ріст 

цін на сировину, незадовільна платіжна дисципліна дебіторів, брак обігових коштів, неможливість 

отримання кредитів на прийнятих для обслуговування виробництва умовах, ненадходження 

запланованих інвестицій; запровадження нових технологій виробництва на промислових 
підприємствах та вирощування культур у сільськогосподарських товариствах з мінімальним 

використанням ручної праці; зменшення кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
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ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Чернівецької області  та України  за 2009 рік 

Найменування показників 

По Україні 
По Чернівецькій 

області 
Відхилення 

обласних 

показників 

темпів 

росту  від  

показників  

по Україні 

Питома 

вага 

області у 

загально-

українсь-

кому 

показнику, 

% 

фактично 

за січень-

грудень 

2009 року 

у % до 

аналогіч-

ного 

періоду  

2008 

року 

фактично 

за січень-

грудень 

2009 року 

у % до 

аналогіч-

ного 

періоду 

2008 

року 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн.грн.  
664781,5 х 2967,5 х х 0,4 

Індекс промислового виробництва, 

% 
х 78,1 х 74,6 -3,5 х 

Продукція сільського господарства, 

млн.грн. 153800,0 100,1 2066,6 103,3 3,2 1,3 

Виробництво продукції 

тваринництва: 
            

реалізація худоби та птиці на забій 

(у живій вазі), тис.тонн 2728,4 100,2 63,2 98,9 -1,3 2,3 

  молоко, тис.тонн 11603,6 98,7 312,0 95,3 -3,4 2,7 

  яйця, млн.шт. 15856,8 106,0 342,0 95,3 -10,7 2,2 

Обсяг виконаних будівельних робіт, 

млн.грн. 
37886,8 51,8 826,1 66,0 14,2 2,2 

Експорт  товарів, млн.дол.США 39702,9 59,3 119,8 72,0 12,7 0,3 

Імпорт товарів, млн.дол.США  45435,6 53,1 104,4 53,5 0,4 0,2 

Сальдо (+, –) млн.дол.США -5732,7 х 15,4 х х х 

Прямі іноземні інвестиції станом на 

01.01.2010, млн.дол.США 40026,8 112,4* 61,9 103,1* -9,3 0,2 

Прямі іноземні інвестиції на 1 

особу, дол.США 872,6 - 68,7 - - 7,9 

Інвестиції в основний капітал за 

січень-вересень, млн.грн. 86955,6 56,3 1646,6 81,9 25,6 1,9 

Оборот роздрібної торгівлі,  

млн.грн.  
442793,2 83,4 6763,8 88,2 4,8 1,5 

Середньомісячна заробітна плата 
одного працівника, грн.  

1906 105,5 1523 108,6 3,1 79,9 

Реальна заробітна плата, %  х 90,8 х 95,6 4,8 х 

Заборгованість із виплати 
заробітної плати станом на 

01.01.2010, млн.грн. 

1473,3 123,9* 5,7 105,9* -18,0 0,4 

Фінансові результати, млн.грн. -31589,9 х -265,0 х х х 

Питома вага збиткових 

підприємств, % 
41,3 х 43,0 х 1,7 х 

Оплата населенням житлово-

комунальних послуг, млн.грн.  
25702,6 92,4* 306,3 94,3* 1,9 1,2 

Заборгованість населення за 

житлово-комунальні послуги на 

01.01.2010, млн.грн.  

10574,4 121,5* 62,9 147,5* 26,0 0,6 
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Продовження  
Рівень зареєстрованого 

безробіття,% 
1,9 х 1,9 х 0,0 х 

Індекс споживчих цін (до грудня 

2008 року), % - 112,3 - 110,1 -2,2 х 

* порівняно зі станом на 01.01.09.       

 

 

Виконання загальноекономічних показників 

Найменування показників, передбачених 

Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано 

за  

2009 рік 

У % до 

Програмно-

го 

показника 

У % до у  

2008 

року 

Середня чисельність наявного 

населення 
тис.чол. 901,7 904,2

 
100,3 100,0 

Зайняте населення у віці 15-70 років (в 

середньому за рік) – усього 
тис.чол. 376,0 378,5

1 
100,7 98,7 

в тому числі: 

працездатного віку 
тис.чол. 326,0 316,7

1 
97,1 95,7 

Продукція сільського господарства в 

порівняних цінах 2005 року, всього 
млн.грн. 2016,2 2066,6 102,5 103,3 

Інвестиції в основний капітал  у діючих 

цінах 
млн.грн. 2500,0 1646,6

1 
65,9 81,9 

Надходження податків і зборів до 

бюджетів усіх рівнів 
млн.грн. 1611,9 1626,2 100,9 90,2 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з 

урахуванням товарообороту як 

юридичних, так і фізичних осіб) – 

всього 

млн.грн. 6894,6 6763,8 98,1 88,2 

Зовнішньоторговельний оборот товарів  млн.дол. 

США 
341,3 224,2

 
65,7 62,1 

Експорт товарів  млн.дол. 

США 
163,8 119,8

 
73,1 72,0 

Імпорт товарів млн.дол. 

США 
177,5 104,4

 
58,8 53,5 

Загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій 

млн.дол. 

США 
76,6 61,9 80,8 103,1 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 
грн. 1580 1523

 
96,4 108,6 

Рівень безробіття, визначений за 

методологією МОП, у % до економічно 

активного населення відповідної 

вікової групи у віці 15-70 років 

% 8,9 8,9
1 

- +0,7 в.п. 

Рівень зайнятості, у % до населення 

відповідної вікової групи у віці 15-70 

років 

% 56,4 56,8
1 

+0,4 в.п. -0,7 в.п. 

Кількість створених робочих місць одиниць 13500 12662 93,8 69,5 
1
 Січень-вересень 2009 року. 
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Фінансові ресурси 

Джерела фінансування заходів 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Посилення соціальної функції 

місцевих бюджетів, зростання 

частки соціальних витрат, 

інвестицій в людський капітал – 

освіту, охорону здоров’я, 

соціальні компенсації (більше 90 

відсотків)   

 

За 2009 рік основна частина коштів 

загального фонду місцевих бюджетів 

1912,7 млн.грн. спрямовувалась на 

утримання установ соціально-культурної 

сфери. Зокрема: на освіту – 833,3 млн.грн. 

(96,1% до уточненого річного плану); 

охорону здоров’я – 499,4 млн.грн. (97,9%); 

соціальний захист – 481,2 млн.грн. (98,9%); 

культуру та мистецтво – 98,8 млн.грн. 

(96,9%). 

 

Забезпечення безперебійного 

функціонування бюджетних 

установ 

 

Проводилася робота щодо забезпечення 

безперебійного функціонування 

бюджетних установ. Станом на 01.01.2010 

на виплату заробітної плати з місцевих 

бюджетів виділено 1230,2 млн.грн. або 

56,8% загальної суми видатків, на оплату 

комунальних послуг та енергоносії – 121,2 

млн.грн. або 5,6%. 

 

Забезпечення своєчасної та 

повної виплати заробітної плати 

працівникам бюджетних установ 

Станом на 01.01.2010 заборгованість із 

заробітної плати працівникам бюджетних 

установ відсутня. 

 

 

Виконання взятих на себе 

розпорядниками бюджетних 

коштів зобов'язань виключно в 

межах асигнувань, затверджених 

бюджетом. 

Посилення відповідальності 

головних розпорядників коштів 

за витрачання бюджетних коштів 

За результатами попереднього і поточного 

контролю по оплаті рахунків 

розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів у 2009 році відмовлено в оплаті 

рахунків та реєстрації зобов’язань і 

фінансових зобов’язань у 148 випадках на 

загальну суму 69 млн.грн., у тому числі у 

88 випадках - відмови в оплаті рахунків 

при обслуговуванні розпорядників та 

одержувачів коштів, що утримуються за 

рахунок місцевих бюджетів на суму 2,8 

млн.грн. та у 60 випадках відмов на суму 

66,2 млн.грн. (державний бюджет), 

встановлено 48 бюджетних правопорушень 

на суму 2,9 млн.грн., допущених 

розпорядниками бюджетних коштів та 

складено протоколи про бюджетні 

правопорушення, з них по установах, які 

утримуються за рахунок коштів 

державного бюджету – 37 (на суму 2,3 

млн.грн.) та місцевих бюджетів – 11 (0,6 

млн.грн.). До всіх розпорядників 

бюджетних коштів застосовано фінансові 

санкції у вигляді зупинення операцій з 

бюджетними коштами. 

 

Продовження роботи щодо 

погашення  та недопущення 

простроченої кредиторської та 

З метою погашення та недопущення 

простроченої дебіторської заборгованості 

бюджетні установи проводили перерахунки 

У грудні 2009 року 

органами державно-

го казначейства 
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дебіторської бюджетної 

заборгованості 

 

коштів з дотриманням порядку, 

передбаченого Постановою КМУ від 

09.10.06 №1404 «Питання попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти».  

області не проводи-

лась оплата 

платіжних доручень 

по захищених та 

незахищених статтях 

при наявності 

асигнувань та 

фінансування, що 

призвело до збільше-
ння кредиторської 

заборгованості (у 

тому числі простро-

ченої заборгова-

ності) по бюджет-

них установах 

області (за 

оперативними 

даними, станом 

01.01.2010 

кредиторська 
заборгованість 

склала 58 млн.грн.). 

Активізація заходів щодо 

скорочення податкового боргу 

Станом на 01.01.2010 податковий борг 

суб’єктів господарювання області до 

зведеного бюджету склав 77,4 млн.грн., у 

тому числі до державного – 60,8 млн.грн. 

Порівняно з початком 2009 року 

податковий борг зріс на 22,4 млн.грн. або 

на 40,7%, до державного бюджету – на 15,8 

млн.грн. або на 35,1%. 

Спільно з працівниками податкової міліції 

та інших органів проводилися перевірки з 

виявлення доходів громадян, які 

отримувались у «конвертах». 

У 2009 році проведено 171 перевірку, за 

результатами яких накладено штрафні 

санкції в сумі 243,8 тис.грн. 

Проведено 645 документальних перевірок 

підприємств, установ, організацій, за 

результатами яких до бюджету 

донараховано узгоджених податкових 

зобов’язань у сумі 22,5 млн.грн. та 2945 

планових перевірок щодо дотримання 

суб’єктами підприємницької діяльності 

порядку проведення розрахунків за готівку 

у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг, сума фінансових санкцій склала 

10,2 млн.грн. 

За результатами проведених перевірок 

зменшено від’ємне значення об’єкта 

оподаткування податком на прибуток на 

суму 16,9 млн.грн.  

Основними причинами 

збільшення 

податкового боргу є: 

- несплата поточних 

зобов’язань через 

обмеження можливості 

отримання кредитних 

ресурсів з метою 

погашення поточних 

зобов’язань (14,6 
млн.грн.); 

- несплата донарахова-

них сум за результата-

ми контрольно-

перевірочної роботи 

через перебування 

документів на 

апеляційному і 

судовому узгодженні 

(26,8 млн.грн.). 

Розширення спектра, якості та 

обсягів банківських послуг для 

реального сектора економіки і 

населення, стандартизація 

банківських продуктів на рівні 

сучасних європейських вимог, 

упровадження новітніх 

Станом на 01.01.2010 зареєстровано 22 

філії банків та 388 безбалансових  

відділень, за участю яких продовжували 

втілюватися програми підтримки малого та 

середнього бізнесу, довгострокового 

кредитування житла для молодих сімей, 

споживчого кредитування населення тощо. 

 



 10 

банківських технологій Установами банків області проводилася 

робота із збільшення обсягів проведення 

безготівкових розрахунків, а також 

роз’яснювальна робота серед населення 

щодо застосуванння пластикових карток 

при одержанні заробітної плати, пенсій, 

стипендій, здійсненні розрахунків за 

комунальні послуги, у сфері торгівлі, 

побуту. 

Відновився ріст кредитних вкладень, який 

склав 2,6%. Зростання відбулося за рахунок 

кредитування у національній валюті (ріст – 

9,9%). 

Для задоволення потреб клієнтів установ 

банків – фізичних осіб та підприємців, що 

обумовлені необхідністю погашення 

заборгованості за кредитами в іноземній 

валюті, Національним банком України, 

відповідно до Реєстрів кредитних угод, що 

формуються за погодженням з клієнтом, 

запроваджено цільові валютні аукціони за 

спеціальним курсом (до Реєстру 

включається інформація лише за 

кредитними договорами, які укладені до 

15.10.08). 

Для збільшення коштів на депозитних 

рахунках установ банків пропонувались 

нові фінансові продукти: депозитні 

пластикові картки; класичні строкові 

депозити на строк від 7 до 14 днів з 

автоматичною пролонгацією; кредити для 

розвитку бізнесу під заставу розміщених у 

них депозитів, строк кредитування «під 

депозит» прив’язується до строку 

розміщеня грошових коштів вкладника 

банку (строк, на який надається кредит не 

повинен перевищувати строк депозиту).  
Покращення якості активів і 
пасивів банківських установ та 
забезпечення їх збалансованого 
зростання 

У 2009 році активи банківських установ 

зменшились на 5,8%, пасиви - на 3,1%, 

кредитні вкладення - на 9,1%, зобов’язання 

за коштами фізичних і юридичних осіб – на 

11,1%. 

Погіршилась якість кредитного портфеля – 

частка прострочених кредитів станом на 

01.12.09 склала 7,9% проти 2,6% на 

01.01.09, їх сума зросла у 2,8 раза або на 

290 млн.грн. і станом на 01.12.09 становила 

450 млн.грн., у тому числі по кредитах, 

наданих суб’єктам господарювання – 188 

млн.грн., які зросли у 3,1 раза. 

Знизилась частка депозитів, залучених на 

строк більше 1 року – у 2009 році вона 

становила 17,8% проти 56,4% у 2008 році. 

З метою скорочення простроченої 

заборгованості і покращення якості активів 

У зв’язку з ситуацією, 

що склалася 
наприкінці 2008 року, 

результатом чого 

стало масове зняття 

коштів з рахунків та 

втрата платоспро-

можності ряду 

позичальників. 
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установами банків проводилась 

реструктуризація кредитної заборгованості 

та відсотків. 

Проведення поміркованої 

процентної політики 

банківськими установами 

З метою проведення поміркованої 

процентної політики та захисту інтересів 

вкладників на нарадах, які проводились 

управлінням Національного банку України 

в Чернівецькій області з керівниками 

установ банків (22.01.2009, 24.04.09, 

29.07.09), наголошувалось на посиленні 

роботи в частині визначення вартості 

залучених коштів та їх вартості при 

розміщенні,  збалансуванні термінів і 

обсягів між залученими та розміщеними 

коштами. 

У грудні 2009 року спостерігалося 

незначне зростання вартості кредитів і 

депозитів. Середньозважена вартість 

депозитів у національній валюті у грудні 

2009 року зросла з 9,8% до 18,7%, в 

іноземній валюті – з 9,8% до 10,3%. 

Інтегральна ставка за депозитами зросла за 

грудень з 9,8% до 13,7%. Середньозважена 

вартість кредитів у національній валюті у 

грудні 2009 року зросла з 21,7% до 23,1%, в 

іноземній валюті – знизилась з 14% до 

12,5%. Інтегральна ставка за кредитами 

зросла - з 20% до 22,8%.  

 

Вжиття заходів щодо зміцнення 

довіри до банківської сфери та 

національної грошової одиниці. 

Активізація інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

банківських клієнтів щодо 

порядку гарантування їх 

банківських вкладів, що є 

запорукою відкритості та 

привабливості для клієнтів 

(зокрема, для фізичних осіб, які 

отримують кошти за переказами, 

що надійшли із-за кордону, в т.ч. 

за міжнародними платіжними 

системами (Western Union, 

Anelik тощо) 

 

З керівниками установ банків у ході 

проведення нарад прийнято рішення щодо 

активізації інформаційно-роз’яснювальної 

роботи у ЗМІ та серед клієнтів щодо 

порядку гарантування їх банківських 

вкладів та порядку кредитування, в 

результаті чого здійснено такі заходи: 

- згідно з Законом України “Про 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” 

і Положенням про порядок інформування 

вкладників про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб, у приміщеннях філій 

і відділень банків, до яких мають доступ 

вкладники (на інформаційних дошках, в 

операційних залах у вікнах, де 

здійснюються операції з приймання вкладів 

від фізичних осіб) розміщено інформацію 

про координати Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, основні положення 

Закону України “Про Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб”  щодо розміру 

гарантованої Фондом суми вкладу та 

порядку її відшкодування фізичним особам 

тощо; 

- посилено контроль за поширенням у 

засобах масової інформації достовірної 

реклами про процентні ставки та банківські 
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послуги шляхом ведення постійного 

моніторингу рекламних повідомлень у 

ЗМІ; 

- проводилася роз’яснювальна робота 

через засоби масової інформації щодо 

необхідності виконання банківськими 

установами зобов’язань за всіма типами 

договорів із залучення коштів у будь-якій 

валюті лише в разі настання строку 

завершення зобов’язань, незалежно від 

категорії контрагентів. 

- відкрито телефонну “лінію довіри”, на яку 

вкладники та позичальники звертались за 

роз’ясненнями та консультаціями щодо 

отримання банківських послуг. 

Упродовж 2009 року всім засобам масової 

інформації області надано 46 прес-релізів 

та 29 інформаційних повідомлень про 

роботу установ банків та ситуацію в 

банківському секторі. 

Вжиття заходів щодо зниження 

рівня ризиковості здійснюваних 

банківських операцій 

Здійснювався аналіз причин виникнення 

проблемної заборгованості та активізовано 

роботу з клієнтами щодо її погашення. З 

метою недопущення збільшення 

проблемної заборгованості посилено 

контроль за станом погашення кредитів. 

 

Оптимізація витрат і доходів, 

підвищення прибутковості 

банківських операцій через 

зниження витрат 

Доходи банківських установ випереджають  

витрати на 14,5%, це дало можливість 

отримати прибутковий результат 

діяльності банківських установ.  

 

Удосконалення організаційної 

структури управління банків 

З метою оптимізації та удосконалення 

структури управління банківськими 

установами, Головними банками упродовж 

2009 року реорганізовано: Чернівецьку 

філію АКБ «Укрсоцбанк» у Чернівецьке 

відділення Хмельницької обласної філії 

АКБ «Укрсоцбанк», Буковинську філію 

ВАТ «ВіЕйБі Банк» у Чернівецьке 

відділення  №3 ВАТ «ВіЕйБі Банк», філію 

«Чернівецька дирекція АТ «Індекс банк» у 

центральне відділення філії Львівського 

регіонального управління АТ «Індекс 

банк»,  філію АКБ «Імексбанк» у 

м.Чернівцях в Чернівецьке відділення АТ 

«Імексбанк», Чернівецьку філію АКБ 

«Трансбанк» в Чернівецьке відділення АКБ 

«Трансбанк». 

Кількість безбалансових відділень 

упродовж 2009 року зменшилась на 30 

установ. 

З метою навчання кадрів в управлінні 

Національного банку України в 

Чернівецькій області у 2009 році проведено 

семінари на теми: «Актуальні питання 

правового забезпечення банківської 
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діяльності», «Актуальні проблеми 

валютного контролю», «Актуальні питання 

вдосконалення організації касової роботи в 

регіоні та дотримання вимог нормативно-

правових актів Національного банку 

України при роботі установ банків з питань 

готівково-грошового обігу» тощо. 

 

Виконання основних бюджетних показників 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано за 

2009 рік 

У % до 

Програм-

ного 

показника 

У % до 

уточненого 

плану 

на  2009 рік 

У % до  

2008 року 

Надходження податків і 
платежів до бюджетів усіх 
рівнів 

млн.грн. 1611,9 1626,2 100,9 93,1*** 90,2*** 

Доходи місцевих бюджетів 
(без трансфертів з 
держбюджету) 

млн.грн. 920,6 866,8 94,2 102,7 99,2 

Обсяг бюджету розвитку 
місцевих бюджетів (без 
трансфертів з державного 
бюджету та коштів, які 
передаються з іншої частини 
місцевих бюджетів) 

млн.грн. 111,7 29,8 26,7 101,0 41,3 

Питома вага бюджету 
розвитку місцевих бюджетів у 
загальному обсязі місцевих 
бюджетів  

% 12,1 3,4 -8,7 в.п. -0,1 в.п. Х 

Видатки місцевих бюджетів – 
всього 
у тому числі трансферти 
(видатки за рахунок 
субвенції) 

млн.грн. 2490,1 2460,7* 98,8 95,4 104,7** 

млн.грн. 487,6 553,2 113,5 - - 

* Без урахування внутрішньообласних оборотів 

** Без урахування коштів цільової субвенції, яка надавалась області у 2008 році на ліквідацію наслідків стихії (625,2 

млн.грн.). 

*** В розрізі основних платежів, податковими органами не забезпечено виконання планових показників по: 

- податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (збір) - на 27,9 млн.грн., виконання становило 

90,9% (при плані - 305 млн.грн., надійшло - 277,1 млн.грн.). На невиконання плану немаловажний вплив мала фінансово-

економічна криза, яка позначилась на скороченні обсягів виробництва та реалізації продукції, спаді обсягів промислового 

виробництва. Значних втрат надходжень до бюджету податку на додану вартість область зазнає за рахунок сплати 
податку за місцем реєстрації головного підприємства та виключення філій (інших відокремлених підрозділів) з Реєстру 

ПДВ;  

- рентній платі за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні – на 7,9 млн.грн., рівень виконання 

плану склав 64,1% (план – 22 млн.грн., факт – 14,1 млн.грн.). Причиною невиконання планових завдань є зменшення 

обсягів видобутку нафти та природного газу до відповідного періоду минулого року; 

- податку на прибуток підприємств – на 6,4 млн.грн., план виконаний на 95,7% (план – 148,6 млн.грн., факт – 

142,2 млн.грн.).  

- акцизному збору з вироблених в Україні товарів – на 1,6 млн.грн., рівень виконання плану - 92,5% (план – 21,4 

млн.грн., факт – 19,8 млн.грн.).  

Факторами, що мали вплив на невиконання планових завдань, що контролюються митними органами є 

зменшення обсягів імпорту, як по митній вартості, так і обсягів фізичної ваги імпорту; спад ділової активності суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, які акредитовані в зоні діяльності Чернівецької митниці. 

Іншими органами не виконані планові показники по: 

- надходженнях від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації – на 14,2 млн.грн. (надходження коштів 

у 2008 та 2009 роках відсутні); 

- адміністративних штрафах у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху - на 12,6 млн.грн. (рівень 

виконання плану склав лише 34,4%);  

- надходженнях коштів від реалізації конфіскованого майна – на 1,9 млн.грн., план виконаний лише на 17,8%. 
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Виконання основних показників надходження платежів до зведеного бюджету 

 (загальний і спеціальний фонди) 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передба-

чено 

Програм

ою 

на 2009 

рік 

Фактично 

виконано 

за 2009 

рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до 

уточненого 

плану 

на  

2009 рік 

У % до  

2008 року 

Місцевий бюджет млн.грн. 920,6 866,8 94,2 102,7 99,2 

Державний бюджет млн.грн. 690,9 759,4 109,9 84,1 81,7 

Всього млн.грн. 1611,5 1626,2 100,9 93,1 90,2 

 

Виконання основних показників надходження платежів до державного бюджету 

(загальний і спеціальний фонди) 
Найменування 

показників, 

передбачених 

Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано за 

2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до уточненого 

плану 

на 2009 рік 

У % до  

2008 року 

Держбюджет млн.грн. 690,9 759,4 109,9 84,1 81,7 

податкова млн.грн. 364,0 467,1 128,3 96,8 97,7 

митні органи млн.грн. 277,5 247,7 89,3 67,6 62,2 

Інші млн.грн. 49,4 44,6 90,3 83,6 84,7 

 

 

Виконання основних показників надходження платежів до місцевих бюджетів  
Найменування 

показників, 

передбачених 

Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано 

за 2009 рік 

У % до 

Програмн

ого 

показника 

У % до 

уточнено 

го плану 

на  

2009 рік 

У % до  

2008 року 

Місцевий бюджет млн.грн. 920,6 866,8 94,2 102,7 99,2 

Загальний фонд млн.грн. 616,9 655,1 106,2 102,4 106,3 

Спеціальний фонд млн.грн. 303,7 211,7 69,7 103,4 82,4 

 

Виконання основних показників банківської системи, 

передбачених Програмою 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано за 

2009 рік 

У % до 

Програм-ного 

показника 

У % до  

2008 року 

Загальна сума кредитів, 

наданих установами банків 

області суб’єктам 

господарювання 

млн.грн. 3000 1582 52,7* 53,3 

Питома вага довгострокових 

кредитів % 40,0 26,1 -13,9 в.п. ** Х 

* Невиконання запланового показника пов’язано з тим, що упродовж 2009 року через складні умови 

економічної та фінансової кризи з банківських рахунків знято 6,5 млрд.грн., що спричинило дефіцит грошових 

ресурсів. 
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** Основною причиною зниження частки наданих довгострокових кредитів в області є прийняття 

Національним банком України постанови від 11.10.08 №319, якою передбачено обмеження здійснення 
активних операцій. 

 

Фінансовий стан суб’єктів господарювання 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невикона

ння 

Вжиття заходів щодо підвищення 

платіжної дисципліни 

господарюючих суб’єктів  

Питання роботи збиткових підприємств області 

знаходиться на постійному контролі. Зазначене 

питання 03.04.09 розглянуто на колегії обласної 

державної адміністрації за підсумками соціально-

економічного розвитку області, за результатами 

якої дано відповідні доручення щодо зменшення 

кількості збиткових підприємств та сум збитків. У 

районних державних адміністраціях проведено 

наради, на яких заслухано керівників підприємств, 

що зазнали збитків.  

Налагоджено взаємодію з Головним управлінням 

статистики у Чернівецькій області щодо отримання, 

у межах чинного законодавства, оперативної 

інформації про збиткові підприємства. Проте 

окремі керівники підприємств, особливо збиткових, 

не дають згоди на використання їх звітності.  

Сектором з питань банкрутства постійно 

проводилась роз’яснювальна робота з 

арбітражними керуючими щодо дотримання вимог 

чинного законодавства в сфері банкрутства, 

зокрема із зменшення боргів  працівникам 

підприємств, щодо яких порушено провадження у 

справі про банкрутство. Разом із арбітражними 

керуючими, які виконують повноваження 

розпорядників майна, ліквідаторів на даних 

підприємствах,  відпрацьовано план подальших дій 

щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати 

по кожному підприємству з числа тих, які 

припинили діяльність, зокрема шляхом 

застосування процедури банкрутства, 

самоліквідації, продажу майна.  

 

Посилення контролю за 

додержанням арбітражними 

керуючими ліцензійних умов 

провадження господарської 

діяльності, шляхом збільшення 

кількості планових перевірок  (у 

2009 році планувалось провести 13 

планових перевірок) 

У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю)  у 

сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року 

№ 877- V, кількість суб’єктів підприємництва ( 

арбітражних керуючих) на яких поширюється 

проведення планових перевірок значно зменшилась. 

У 2009 році проведено 8 перевірок додержання 

арбітражними керуючими  ліцензійних умов  

провадження господарської діяльності. Прийнято 

розпорядження про усунення порушень. 

 

Упровадження в дію бази даних 

«Банкрут» з метою ефективного 

формування і введення єдиної бази 

даних підприємств-боржників щодо 

яких порушено провадження у 

справі про банкрутство, кредиторів 

та інвесторів 

Сектор з питань банкрутства у Чернівецькій області 

отримав програмний продукт, розроблений 

Державним департаментом з питань банкрутства, на 

основі якого вносяться дані  до бази «Банкрут». 
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Активізація роботи щодо 

прискорення завершення процедур 

банкрутства, шляхом оптимізації 

заходів з виявлення активів 

боржників, їх оцінки та реалізації 

Сектором з питань банкрутства на постійній основі 

ведеться  робота з прискорення арбітражними 

керуючими роботи з виявлення активів боржників, 

їх оцінки та реалізації. 

 

Координація дій всіх учасників 

процедури банкрутства для 

забезпечення сплати боргів із 

заробітної плати та податків до 

бюджетів 

На виїзних нарадах, які проводились в районах 

області, брали участь арбітражні керуючі, 

представники комітетів кредиторів, органів 

виконавчої влади. 

 

 

Не допускати необґрунтоване 

збільшення терміну санації 

підприємств і організацій 

У 2009 році завершено процедуру санації ВАТ 

«Новоселицьке ХПП» частка державної власності 

якого становить 26 %. 

 

 

Ринкові перетворення 

Реформування відносин власності 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини невиконання 

Підвищення ринкової 

вартості об’єктів 

приватизації та зниження 

післяприватизаційних 

ризиків 

Упродовж 2009 року змінили форму власності 

47 об’єктів, з них 46 - комунальної власності та 

один державної власності. Укладено 47 

договорів купівлі-продажу на загальну суму 

7366,9 тис.грн. Основними способами продажу 

є: викуп – 53%, продаж на аукціоні – 45%, 

продаж за конкурсом – 2%. 

 

Проведення моніторингу 

діяльності приватизованих 

підприємств, в статутному 

капіталі яких є державна 

частка, та за його 

результатами підготовка 

пропозицій щодо 

доцільності залишення у 

державній власності 

пакетів акцій 

господарських товариств 

або їх відчуження 

Упродовж 2009 року прийнято участь у роботі 

засідань наглядових рад 4 ВАТ, у статутному 

капіталі яких є державна частка акцій: 

«Буковинаплемсервіс», «ЦКБ «Ритм», 

«Чернівецький радіотехнічний завод», 

«Чернівцісортнасінняовоч», на яких 

розглянуто питання щодо скликання загальних 

зборів акціонерів ВАТ, заслухано звіти 

виконавчих органів про роботу ВАТ за 2009 

рік, погоджено фінансові плани ВАТ на 2009 

рік тощо. 

 

Забезпечення прозорості 

інформаційного поля у 

сфері продажу об’єктів 

приватизації, зокрема із 

земельними ділянками, 

оренди державного та 

комунального майна 

Інформація про проведення конкурсів 

своєчасно оприлюднювалась у додатку до 

«Державного інформаційного бюлетеня про 

приватизацію» - газеті «Відомості 

приватизації», місцевій газеті «Буковинське 

віче».  

Станом на 01.01.2010 на обліку регіонального 

відділення Фонду державного майна України 

по Чернівецькій області перебувало 136 

договорів оренди, у т.ч. 97 договорів, 

укладених органом приватизації. 

За 2009 рік проведено 57 конкурсів на 

укладення договорів оренди державного 

майна. У результаті укладено 60 договорів 

оренди державного майна, 3 договори 

знаходяться в процесі укладення після 

процедури проведення конкурсу, в процесі 

підготовки до проведення конкурсів 
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перебувають документи по 5-ти об’єктах 

оренди. 

Станом на 01.01.2010 від оренди державного 

майна до державного бюджету  перераховано 

1570,5 тис.грн., що становить 112,2% річного 

плану. 

Сприяння відновленню 

платоспроможності 

державних підприємств та 

акціонерних товариств з 

часткою державної 

власності у їх статутних 

фондах 

Ухвалою господарського суду Чернівецької 

області від 28.09.09 (справа №5/180/б) 

провадження у справі про банкрутство ВАТ 

«Новоселицьке ХПП», припинено. 

 

Протидія протиправному 

поглинанню та захопленню 

підприємств 

У 2009 році фактів протиправного поглинання 

та захоплення підприємств, які перебувають у 

сфері управління регіонального відділення 

Фонду державного майна України по 

Чернівецькій області, не виявлено. 

 

Продовження контролю за 

виконанням покупцями 

умов договорів купівлі-

продажу 

На контролі регіонального відділення ФДМУ 

по Чернівецькій області упродовж 2009 року 

перебував 31 договір купівлі-продажу 

державного та комунального майна. Станом на 

01.01.2010 на контролі знаходився 21 договір, 

у т.ч. з продажу об’єктів малої приватизації  - 

5, об’єктів незавершеного будівництва – 16.    

Упродовж 2009 року проведено 37 перевірок 

(договори купівлі-продажу об’єктів 

незавершеного будівництва перевіряються 

двічі на рік, договір КП-143-НБ від 16.09.1998, 

купівлі-продажу ОНБ – корпусу обласної 

клінічної лікарні (комунальна власність) – 

щоквартально). За результатами перевірок 

виконання умов договорів купівлі-продажу по 

3-х об’єктах приватизації виявлено 

невиконання покупцями договірних умов. 

 

 

Показники приватизації 

Найменування показників 
Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою на 

2009 рік 

Фактично 

виконано за 

2009 рік 

У % до 

Програм-

ного 

показника 

У % до  

2008 року 

Кількість приватизованих 

об’єктів – всього 

 

одиниць 

 

23 47 204,3 34,0 

у тому числі об’єктів:      

державної власності одиниць 10 1 10* - 

комунальної власності одиниць 13 46 353,8 33,3 

* У зв’язку з тривалим терміном підготовки землевпорядної документації та оцінки земельних ділянок 

завершення робіт планується у 2010 році.  
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Показники приватизації 

Найменування показників 

Передбачено 

Програмою на 

2009 рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Вижницький 1 2 200,0 22,2 
Герцаївський - - - - 
Глибоцький - 1 х 100,0 
Заставнівський - 3 х 100,0 
Кіцманський - - - - 
Кельменецький - - - - 
Новоселицький - 3 х 100,0 
Путильський - 5 - - 
Сторожинецький - 1 х 33,3 
Сокирянський - 1 х - 
Хотинський - 5 х 45,5 
м.Чернівці - 25 х 26,0 
м. Новодністровськ 12 - - - 

Усього 13 46 353,8 33,3 

 

Розвиток підприємництва 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Забезпечення виконання 

Регіональної програми 

розвитку малого 

підприємництва у 

Чернівецькій області на 

2009-2010 роки 

Регіональна програма розвитку малого 

підприємництва  у Чернівецькій області на 2009-

2010 роки налічує 86 заходів. 

На виконання запланованих заходів Регіональної 

програми, у обласному  бюджеті передбачено 200 

тис.грн., станом на 01.01.2010 використано 197 

тис.грн., на виконання заходів районних (міських) 

програм із районних та міського бюджету 

передбачено 206,6 тис.грн., використано 156 

тис.грн. 

Упродовж 2009 року організаційна робота органів 

виконавчої влади була направлена на виконання 

заходів програми, покращення підприємницького 

середовища в області, зокрема: 

Чернівецьким міським Центром захисту приватних 

підприємців та підприємств малого бізнесу з лютого 

2009 року організовано постійно діючий бізнес-клас 

для підприємців-початківців та суб’єктів 

господарської діяльності. Проведено 11 тренінгів, 

навчання пройшли 150 чоловік. 

З метою залучення безробітних до організації 

власної справи міськрайцентрами зайнятості 

проводилися інформаційні та консультаційні 

семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність. 

У 2009 році проведено 567 семінарів за участю 

10167 безробітних осіб. 

Станом на 01.01.2010 кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності-фізичних осіб, 

платників податків зросла на 3,8% у порівнянні з 

станом на 01.01.2009, і складала близько 63 тис. 

суб’єктів. 
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Для безробітних сільської місцевості, які бажають 

започаткувати підприємницьку діяльність, у тому 

числі зелений туризм, міськрайцентрами зайнятості 

проводились інформаційні та консультаційні 

семінари з питань організації зеленого туризму. За 

січень-грудень 2009 року проведено 162 семінари із 

залученням 3010 осіб. 

Сума коштів сплачених суб’єктами підприємництва 

малого бізнесу до бюджетів усіх рівнів та 

державних цільових фондів станом на 01.01.2010 

складала 257,8 млн.грн. податків і зборів,  що  на 

33,5  млн. грн. (16%) більше  відповідного періоду 

2008 року. Питома вага надходжень до бюджетів 

усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва у 2009 році склала 22,8% проти 

20% у 2008 році. 

Формування єдиної 

державної регуляторної 

політики, створення 

сприятливого 

регуляторного середовища  

у сфері підприємництва 

Упродовж 2009 року регуляторними органами 

забезпечено оприлюднення 24 проектів 

регуляторних актів, всі проекти погоджено 

представництвом Держкомпідприємництва з питань 

регуляторної політики та підприємництва у 

Чернівецькій області. Розроблено План підготовки 

проектів регуляторних актів. 

 

Підвищення ролі  

громадськості у процесі 

прийняття рішень органами 

влади, шляхом їх залучення 

до засідань 

Координаційних рад з 

питань розвитку 

підприємництва, 

продовження розпочатого 

діалогу між владою і 

бізнесом у формі 

проведення форумів “Влада 

і бізнес – партнери» 

Проблемні питання розвитку підприємництва в 

регіоні постійно обговорюються на засіданнях 

Координаційних рад з питань розвитку 

підприємництва. Упродовж 2009 року  проведено 69 

засідань (обласної, районних та міських) 

координаційних  рад  з питань розвитку 

підприємництва на яких розглядалися найбільш 

актуальні  питання щодо  розвитку підприємництва 

та приймались відповідні рішення. Зокрема, 

обговорювались наступні питання: “Вплив світової 

фінансової кризи на банківські установи регіону. 

Механізми та процедури погашення банківських 

кредитів, виданих в попередні роки. Умови 

кредитування суб’єктів малого бізнесу в умовах 

фінансово-економічної кризи”; “Пропозиції 

Чернівецького міського Центру захисту приватних 

підприємців і підприємств малого бізнесу до 

законопроекту “Про спрощену систему 

оподаткування, обліку і звітності”. За результатами 

засідання Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва прийнято доручення  від 26.03.09 

№ 57-Г, яким зобов’язано управління 

Національного банку України в Чернівецькій 

області спільно із Чернівецькою міською радою, 

районними державними адміністраціями та 

Головним управлінням економіки 

облдержадміністрації розробити графіки 

проведення кущових “круглих столів” із 

представниками малого і середнього бізнесу щодо 

вирішення проблемних питань погашення та 

отримання банківських кредитів, виданих суб’єктам 

господарської діяльності.     
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20 травня та 10 червня 2009 року члени обласної 

Координаційної ради з питань підприємництва 

взяли участь в “круглих столах”  з питань сплати 

пенсійних внесків та виконання вимог постанов 

Кабінету Міністрів України щодо перевірок, 

ринкового  збору, внесків до Пенсійного фонду.   

27 травня 2009 року у рамках форуму “Влада і 

бізнес – партнери”, розглянуто питання  

оподаткування малого та середнього бізнесу в 

Чернівецькій області на базі Глибоцького району. За 

результатами підготовлено протокольне доручення 

голови облдержадміністрації від 02.06.2009 № 25 

к/н.   

27 червня 2009 року відбулася зустріч підприємців 

краю з головою Ради підприємців при Кабінеті 

Міністрів України Продан О.П. 

Надання фінансово-

кредитної підтримки 

суб’єктам підприємницької 

діяльності шляхом 

часткового відшкодування 

відсотків за користування 

банківським кредитом за 

рахунок коштів обласного 

бюджету та запровадження  

аналогічної підтримки в 

районах та містах 

обласного значення через 

місцеві фонди підтримки 

підприємництва за рахунок 

коштів районних та міських 

бюджетів 

У 2009 році на відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами комерційних банків суб’єктам 

підприємницької діяльності за кошти обласного 

бюджету передбачалось та використано 160 тис.грн. 

по 8 бізнес-проектах, що на 6,7% більше, ніж у 2008 

році. У результаті створено 88 нових робочих місць. 

 

 

Забезпечення вільного 

доступу підприємців до 

матеріально-технічних та 

фінансових ресурсів 

Суб’єкти малого підприємництва отримували 

необхідну матеріально-технічну допомогу шляхом 

надання їм вільних нежитлових приміщень, 

виробничих і адміністративних площ в оренду та 

передачу у власність. За 2009 рік  передано нежилих 

приміщень  загальною площею 35,8 тис. кв.  м., у т.ч. 

31,3  тис.кв.м. - в оренду та 4,5 тис.кв.м. - у 

власність.    

У м. Чернівцях сформована база даних про 

наявність вільних приміщень виробничого 

призначення, які не відносяться до комунальної 

власності територіальної громади міста, і можуть 

бути запропоновані суб’єктам малого 

підприємництва для започаткування власного 

бізнесу.  

Суб’єкти малого підприємництва регіону, у 

відповідності до чинного законодавства, залучались 

до участі у регіональних та державних замовленнях, 

конкурсів (тендерів) із закупівлі товарів, 

виробництва продукції, виконання робіт, надання 

послуг для потреб регіону. Так, упродовж 2009 року 

227 суб’єктів малого підприємництва  взяли участь у 

1436 замовленнях  на загальну суму понад 118,5 
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млн.грн. 

В області налагоджена прозора система продажу 

земельних ділянок суб’єктам господарської 

діяльності, шляхом проведення земельних аукціонів 

та оприлюднення результатів їх проведення 

засобами масової інформації. У 2009 році в 

Чернівецькій області продано на аукціонах 6 

земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення площею 23258 га, вартістю 2856,6 

тис.грн. та на 21 земельну ділянку загальною 

площею 29,7874 га вартістю 1996,2 тис.грн. продано 

право оренди. 

Проведення 

роз’яснювальної роботи 

щодо необхідності 

детінізації господарської 

діяльності малого бізнесу 

З метою легалізації діяльності суб’єктів 

господарювання, вживались заходи щодо 

підвищення ефективності видачі документів 

дозвільного характеру за принципом організаційної 

єдності. Запроваджено виїзди адміністраторів 

районів у населені пункти для проведення 

роз’яснювальної роботи. 

Питання видачі документів дозвільного характеру 

обговорювалося на розширеній нараді з питань 

оподаткування малого та середнього бізнесу в 

Чернівецькій області на базі Глибоцької районної 

державної адміністрації. За результатами 

обговорення та відповідно до протокольних 

доручень, даних головою обласної державної 

адміністрації (від 02.06.2009 № 25 к/н) територіальні 

органи центральних органів виконавчої влади 

розробили регламенти (інформаційні картки) 

послідовності дій для отримання документів 

дозвільного характеру, схеми дозвільних 

(погоджувальних) процедур. 

 

Забезпечення 

функціонування ефективної 

дозвільної системи 

Для забезпечення видачі документів дозвільного 

характеру, у відповідності до вимог Закону України 

“Про дозвільну систему в сфері господарської 

діяльності”, в області функціонує 15 “дозвільних 

офісів”.                                                                                                                          

Суб’єктам господарської діяльності за січень-

грудень 2009 року видано 5975 документів 

дозвільного характеру, з них місцевими дозвільними 

органами – 4167 (69,7%)  та адміністраторами – 

1808 (30,3%), надано понад 8000 консультацій. 

Районними державними адміністраціями 

проводилась відповідна робота щодо забезпечення 

“дозвільних офісів” окремими приміщеннями та 

необхідною матеріально-технічною базою. 

11 серпня 2009 року підведено підсумки щорічного 

конкурсу на кращий «Дозвільний офіс». 

Переможцями визначено: м.Чернівці – I місце, 

Сторожинецький район – II, Кіцманський район – 

III.  

Звання лауреата другого ступеня у Всеукраїнському 

конкурсі в номінації «Кращий міський 

адміністратор» присуджено адміністратору 

Дозвільного офісу департаменту містобудівного 
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комплексу та земельних відносин Чернівецької 

міської ради В. Крижанівському. 

Вдосконалення дії 

спрощеного механізму 

реєстрації суб’єктів 

господарської діяльності та 

післяреєстраційних 

процедур шляхом 

електронної постановки на 

облік в інших установах 

Для покращення діяльності реєстраційного офісу 

встановлено щоденний (крім вихідних та святкових 

днів) режим роботи. У м. Чернівцях фізичні особи 

мають змогу отримувати свідоцтво про державну 

реєстрацію в день звернення. Юридичні особи та 

фізичні особи-підприємці можуть здійснювати 

декілька реєстраційних дій одночасно. 

Удосконалено механізм обробки фінансової 

звітності шляхом введення електронного цифрового 

підпису.  

З метою запровадження системи електронної 

державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-

підприємців та визначення виписки з Єдиного 

державного реєстру, що підтверджує постановку 

суб’єктів господарювання на облік в органах, 

перелік яких встановлений законом, головам 

районних державних адміністрацій та 

рекомендовано Чернівецькому та 

Новодністровському міським головам доручено 

вжити заходів щодо належного матеріально-

технічного забезпечення державних реєстраторів.    

 

Проведення щорічного 

обласного конкурсу на 

кращий «Реєстраційний 

офіс». 

 Розпорядженням 

голови обласної 

державної 
адміністрації від 

02.03.09 № 89-р 

“Про скасування 

розпорядження 

голови 

облдержадміністра-

ції від 22.04.08 

№ 214-р” відмінено 

проведення 

щорічного 

обласного конкурсу, 

як такого, що не 
зареєстроване в 

Головному 

управлінні юстиції 

Чернівецької 

області. 
 

Основні показники, передбачені Програмою 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано 

за 

2009 рік 

У % 

до Прог-

рамного 

показника 

У % 

до 

2008 

року 

1. Кількість малих підприємств – 

всього 

одиниць 4702 4702* 100,0 101,5 

2.Кількість малих підприємств 

на 10 тис. наявного населення  

одиниць 52 52* 100,0 118,2 

3.Чисельність працюючих на 

малих підприємствах  

тисяч осіб 
24,7 27,5** 111,3 100,0 

* -  розрахункові показники 

**-  за 2008 рік. За попередніми підрахунками на кінець 2009 року їх чисельність склала 27500 осіб (на 

рівні 2007 року). 
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Формування конкурентного середовища на регіональних ринках  
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невикона

ння 

Запобігання порушенням 

законодавства про захист 

економічної конкуренції 

У 2009 році першочергова увага приділялась підвищенню 

конкуренції, рівня добробуту громадян, забезпеченню 

дієвого захисту законних прав та інтересів підприємців і 

споживачів.  

Монополізованими в області залишаються 56 регіональних 

ринків, на яких працюють 110 суб’єктів господарювання. 

На предмет дотримання законодавства про захист 

економічної конкуренції у 2009 році проаналізована 

діяльність 30 суб’єктів господарювання та органів влади. 

Розглянуто 156 заяв, скарг та інших звернень. За їх 

результатами припинено 211 порушень, що на 148% більше, 

ніж у 2008 році. 

З метою розбудови ефективного конкурентного середовища 

проводилась робота щодо пропаганди правових знань, 

надавались роз’яснення антимонопольної політики та 

застосування законодавства про захист економічної 

конкуренції, друкованим виданням щотижнево направлялися 

повідомлення про вжиті заходи з недопущення порушень 

конкуренційного законодавства. 

З метою припинення ознак порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції, обмеження монополізму, 

розвитку підприємництва і конкуренції надані 92 обов’язкові 

для розгляду рекомендації, завершений розгляд справ проти 

53 суб’єктів господарювання та органів влади. До 

порушників застосовані штрафні санкції у сумі 189,1 тис.грн. 

 

Здійснення моніторингу 

соціально-важливих ринків 

З метою попередження порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції на соціально-важливих  ринках    
здійснювався моніторинг цін на основні продукти 
харчування, продукцію тваринного походження, зерно, 
нафтопродукти, скраплений газ, послуги кабельного 
телебачення. 
Надані рекомендації 82 операторам ринку нафтопродуктів 
щодо приведення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне 
до економічно обгрунтованого рівня та 41 суб’єкту 
господарювання, що діють на ринку роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення 
щодо утримання від дій або бездіяльності, що може 
спричинити підвищення цін на лікарські засоби та вироби 
медичного призначення, що використовуються для лікування 
(профілактики) гострих респіраторних вірусних інфекційних 
захворювань та/або виникнення дефіциту лікарських засобів 
та виробів медичного призначення, що використовуються 
для лікування (профілактики) гострих респіраторних 
вірусних інфекційних захворювань. 

 

Підвищення рівня 

конкуренції на ринках 

споживчих товарів шляхом 

стимулювання вступу на 

них нових суб’єктів 

господарювання 

Завершено розгляд справи проти: 

- виконавчого комітету Чернівецької міської ради, дії якого 

полягали в порушенні вимог ч.3 ст.31 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги» в частині затвердження 

тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій в розмірі економічно 

необґрунтованих витрат на їх виробництво; 

- Кельменецької селищної ради, дії якої полягали в 
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неналежній реалізації повноважень із забезпечення 

населення смт. Кельменці житлово-комунальними 

послугами, визначеними п.4 ст.7 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги»; 

- Путильської селищної та Вашківецької міської рад, дії яких 

полягали в неналежній реалізації повноважень із 

забезпечення населення смт. Путила і м.Вашківці послугами 

з вивозу твердих побутових відходів; 

- Лужанської селищної ради, дії якої полягали у неналежній 

реалізації повноважень із забезпечення населення смт. 

Лужани послугами з централізованого водопостачання та 

водовідведення, утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій, визначених п.4 ст.7 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги» в частині 

створення умов для вчинення порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції ДП «Лужанський 

експериментальний завод»; 

- Сторожинецької міської ради, дії якої полягали у 

неналежній реалізації повноважень із забезпечення 

населення м.Сторожинець послугами з централізованого 

водопостачання та водовідведення, утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій, визначених п.4 ст.7 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» в 

частині створення умов для вчинення порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції КП 

«Сторожинецьке ЖКГ». 

Відповідно до ст.20 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України» розглянуто та погоджено 33 проекти 

рішень органів влади і місцевого самоврядування. 

Посилення захисту 

підприємців і споживачів 

від монопольних проявів, 

насамперед з боку суб’єктів 

господарювання природних 

монополій 

Упродовж 2009 року Чернівецьким обласним 

територіальним відділенням Антимонопольного комітету 

України припинено 86 порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

 

Інформування 
громадськості щодо 
виявлення та припинення 
порушень чинного 
законодавства про захист 
економічної конкуренції 

З метою розбудови ефективного конкурентного середовища 
проводилася робота щодо пропаганди правових знань, 
роз’яснення антимонопольної політики та застосування 
законодавства про захист економічної конкуренції. 
Друкованим виданням щотижнево направлялись 
повідомлення про вжиті заходи з недопущення порушень 
конкуренційного законодавства та прийняті рішення з цього 
питання. Упродовж 2009 року здійснено 193 виступи у 
засобах масової інформації. 

 

 

Регулювання цін 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 
Інформація про виконання завдання Причи-

ни 

невико-

нання 

Продовження оперативного 
дослідження  регіонального ринку 
споживчих товарів і послуг та 
оцінки цінової ситуації на товари 
(послуги), які мають вирішальне 
соціальне значення, та вжиття 

В області продовжують діяти мобільні групи, до 
складу яких входять представники усіх 
контролюючих і правоохоронних органів, яким 
доручено здійснювати перевірки виробників, 
продовольчі ринки та підприємства роздрібної 
торгівлі.  
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заходів щодо недопущення цінової 
дестабілізації, пом’якшення 
наслідків у разі виникнення 
проблемних питань на товарних 
ринках. 
Посилення контролю за 
встановленням суб’єктами 
господарювання торговельних 
(постачальницько-збутових) 
надбавок на окремі види 
продовольчих товарів, ціни на які 
підлягають державному 
регулюванню та застосування 
економічних санкцій у разі 
допущення ними порушень 

З метою недопущення дестабілізації ситуації на 

внутрішньому ринку цукру, відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України від 13.06.2009 №588 

«Деякі питання реалізації цукру з Державного 

продовольчого резерву», від 01.07.2009 №722 «Про 

заходи із стабілізації ситуації, що склалася на 

внутрішньому ринку цукру», витягу з Протоколу 

засідання Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 

№50 «Про деякі питання збалансування 

внутрішнього ринку цукру», питання придбання 

цукру з Держпродрезерву (Аграрний фонд України) 

та Держкомрезерву опрацьовано з основними 

підприємствами роздрібної торгівлі та окремими 

суб’єктами господарювання, що займаються 

реалізацією цукру в області.  

Договір на отримання 900 тонн цукру з Аграрним 

фондом України уклали три суб’єкти 

господарювання, зокрема: ПП «Ассоль» (500 тонн), 

ПП Писаренко Ю.В. (200 тонн), ТОВ «Клас і К» 

(200 тонн). 

Станом на 08.10.2009 весь обсяг замовленого цукру 

проплачено та отримано, реалізовано - 870,9 тонн.    

Реалізація цукру здійснювалась більше, ніж у 

тридцяти торговельних об’єктах області за ціною 

4,03-4,17 грн./кг.  

Також, згідно розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12.08.2009 №952-р «Про здійснення 

додаткових заходів щодо стабілізації ситуації, що 

склалася на внутрішньому ринку цукру» в область 

додатково спрямовано з Держкомрезерву 549 тонн 

цукру, реалізація якого здійснювалась 

уповноваженим оператором – ДП 

«Неполоківецький КХП» на продовольчих ринках 

області (за ціною 3,80 грн./кг). Весь обсяг цукру 

реалізовано ще до кінця вересня 2009 року. 

З метою недопущення ажіотажу на ринку цукру, 

населення області поінформовано про його 

надходження з Аграрного фонду України та 

Держкомрезерву. У газеті «Час» розміщені 

контактні телефони суб’єктів господарювання, що 

отримали цукор з Аграрного фонду України та 

здійснювали його реалізацію на території області.  
За 2009 рік перевірками Державної інспекції з 
контролю за цінами в Чернівецькій області 
охоплено 278 суб’єктів господарювання. 
Порушення державної дисципліни встановлено у 
168-и суб’єктів, що складає 60,4% від числа 
перевірених. За результатами перевірок інспекцією 
застосовано економічні санкції на суму 447,1 
тис.грн., у т.ч. штрафів – 298,1 тис.грн. До 18-ти 
посадових осіб, з вини яких допущено порушення 
застосовано адміністративні заходи впливу у 
вигляді штрафу на суму 2023 грн. 

Забезпечення чіткої координації дій 

правоохоронних органів, інших 

органів державного контролю і 

На виконання вимог спільного наказу Міністерства 
внутрішніх справ України, Державної інспекції з 
контролю за цінами та Державного комітету 
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нагляду за дотриманням вимог 

чинного законодавства  суб’єктами 

господарювання, які виробляють та 

реалізують основні види соціально 

значимих продуктів харчування  

України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики від 21.03.08 №15/97/135, 
Державною інспекцією з контролю за цінами разом 
з управлінням захисту прав споживачів та 
управлінням по боротьбі з економічними злочинами 
проведено 57 спільних перевірок. У результаті 
виявлено 47 порушень, накладено адміністративно-
господарських  санкцій на суму 321,4 тис.грн., у 
тому числі штрафні санкції – 214,3 тис.грн. 
Притягнуто до відповідальності 4 посадові особи, 
до яких застосовано штрафні санкції. 

Забезпечення належної 

роз’яснювальної роботи через 

засоби масової інформації щодо 

реальної ситуації на ринку основних 

видів продовольчих товарів  

Упродовж 2009 року проведено інформаційно-
роз’яснювальну роботу з висвітлення у засобах 
масової інформації фактів порушень державної 
дисципліни цін, результатів їх усунення, шляхів 
запобігання та профілактики порушень, 
формування та застосування цін і тарифів. Зокрема, 
опубліковано 192 статті, проведено 70 виступів на 
телебаченні та 29 по радіо, прийнято участь у 42 
брифінгах та прес-конференціях. 

 

 

Розвиток ринкової інфраструктури 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Створення належних умов 

щодо розвитку елементів 

ринкової інфраструктури 

Станом на 01.01.2010 діють бізнес-центр, бізнес-

інкубатор, лізинговий центр, інноваційний фонд, 

регіональний та 9 районних Фондів підтримки 

підприємництва, 22 кредитні спілки, 53 страхових 

компанії та їх філії, 7 аудиторських фірм. 

 

Розширення інфраструктури 

підтримки підприємництва 

Вживались заходи направлені на ефективне 

функціонування діючої інфраструктури підтримки 

підприємництва. Зокрема, із обласного бюджету 

Чернівецькому обласному комунальному  

підприємству “Буковинське агентство з розвитку 

інфраструктури та планування територій” на видання 

Каталогу об’єктів інфраструктури підтримки малого 

бізнесу в Чернівецькій області направлено 12 тис.грн. 

Чернівецький бізнес-центр залучено до виконання 

Основних заходів з реалізації Програми розвитку 

малого підприємництва в м. Чернівцях на 2009-2010 

роки, а саме: для проведення досліджень стану 

розвитку малого підприємництва в місті Чернівцях та 

стану ринку кредитування діяльності суб’єктів 

підприємництва фінансовими інституціями міста.     

 

 

 

Виконання показників діяльності елементів ринкової інфраструктури 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009  рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програм-

ного 

показника 

У % до  

2008 року 

Фонди підтримки 

підприємництва (регіональні, 

створені за участю УФПП) одиниць 10 10 100,0 100,0 

Страхові організації (філії та 

представництва) одиниць 47 53 112,8 100,0 
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Інвестиційні та інноваційні 

фонди і компанії одиниць 2 3 150,0 100,0 

Небанківські фінансово-

кредитні установи (кредитні 

спілки, установи взаємного 

кредитування) одиниць 36 35 97,2* 159,1 

Інформаційно-консультативні 

установи одиниць 20 19 95,0* 100,0 

Аудиторські фірми одиниць 9 7 77,8* 100,0 

Лізингові центри  одиниць 1 1 100,0 100,0 

Бізнес – інкубатори одиниць 1 1 100,0 100,0 

Бізнес – центри одиниць 1 1 100,0 100,0 
*невиконання запланованих показників щодо кількості аудиторських фірм, небанківських фінансово-

кредитних та інформаційно-консультативних установ пояснюється наявністю конкуренції та витісненням 

дрібних позабалансових філій, відділень та представництв цих установ, як не конкурентоздатних на ринку 
послуг.  

 

Розвиток виставкової діяльності 
Основні завдання, передбачені Програмою Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Оперативне інформування суб”єктів 

підприємницької діяльності області про 

проведення виставково-ярмаркових 

заходів регіонального, національного і 

міжнародного значення 

Упродовж 2009 року, з метою 

активізації участі регіональних 

підприємств у виставково-ярмаркових 

заходах міжнародного рівня на 

офіційному WEB-сайті обласної 

державної адміністрації www.oda.cv.ua 

розміщено 15 інформацій з умовами 

участі. 

 

Активізація участі підприємств і 

організацій області у регіональних, 

міжрегіональних, міжнародних та 

національних презентаційних і 

виставково-ярмаркових заходах 

Постійно проводились міжнародні 

ділові зустрічі, переговори, 

конференції, семінари, виставки та 

ярмарки за участю підприємств малого 

бізнесу.  

Проведено 12 виставково-ярмаркових 

заходів регіонального рівня, а саме: ІІ 

Універсальна виставка-ярмарок 

”Зимова казка”; V універсальна 

виставка-ярмарок  “Весняний 

подарунок”; VІІ спеціалізована 

виставка-ярмарок  “Буковинська 

весна”, VІІІ спеціалізована регіональна 

виставка “Енергозбереження, 

Будівництво», V спеціалізована 

виставка-ярмарок «Відпочинок. 

Туризм», V Буковинський туристичний 

ярмарок, «Петрівський ярмарок», ІІІ 

універсальна виставка-ярмарок «На 

порозі осінь», Універсальна виставка-

ярмарок «Осінь», ХІІ спеціалізована 

регіональна виставка-ярмарок 

«Букдерев-2009», VI спеціалізована 

виставка-ярмарок «Осінь-2009», VI 

універсальна виставка-ярмарок 

«Різдвяний вернісаж». 

Туристичний потенціал Чернівецької 

 

http://www.oda.cv.ua/
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області представлено у ХV 

Міжнародній туристичній виставці  

“Україна: подорожі та туризм”   25-27 

березня 2009 року. До виставки 

створено презентаційний диск 

”Перспективи розвитку туристичної 

галузі в Чернівецькій області”.  

Популяризація досягнень регіону серед 

інших регіонів України, учасників 

презентаційних, виставково-ярмаркових 

заходів міжнародного і національного 

рівнів 

У 2009 році економічний, 

інвестиційний, туристичний та 

культурний потенціал Чернівецької 

області презентовано на:  

- Аугсбурзькій весняній виставці (м. 

Аугсбург, Німеччина); 

 - XV Міжнародному ярмарку 

туристичних регіонів «На стику 

культур» у   м. Лодзі (Польща). Під час 

візиту до Лодзького воєводства 

обговорювалися можливості 

інформаційного сприяння польської 

сторони у процесі розбудови музейного 

комплексу у м. Хотині; 

- виставці-ярмарку «Зроблено на 

Буковині» у м. Сучаві (Румунія);  

- виставці-ярмарку інвестицій у 

нерухомість “Real Vienna-2009”. 

Інформаційні матеріали про членів 

торгово-промислової палати та кращих 

буковинських товаровиробників 

розміщені в інформаційно-пошуковій 

системі „Виробники товарів та послуг-

члени ТПП України”, каталозі 

„Торгово-промислова Україна”, 

щорічному національному довіднику 

„Бізнес - Україна”, в міжнародних 

каталогах ділового співробітництва 

„Бізнес-партнер” та „Реєстр кращих 

товарів України”. 

 

 

Механізми регулювання 

Інвестиційна діяльність 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини  

не виконання 

Забезпечення реалізації заходів 

Регіональної програми сприяння 

залученню інвестицій в економіку 

Чернівецької області на 2007-2010 

роки 

Для забезпечення виконання заходів 

Регіональної програми розроблено Порядок 

використання коштів обласного бюджету, 

передбачених у 2009 році та Календарний 

план проведення заходів Регіональної 

програми, які затверджені розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 11.03.2009   

№ 101-р.  

Станом на 01.01.2010 проведені видатки з 

обласного бюджету в сумі 63 тис.грн. на 

підготовку 8 проектів транскордонного 

співробітництва: «Завершення розробки 

проектних пропозицій до проекту: «Техніко-
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економічне обґрунтування використання 

сполучень через територію України, що 

поєднують шляхи сполучень ІІІ, V і ІХ TEN-

коридорів, для забезпечення основних вимог 

чинного Транспортного протоколу 

Альпійської конвенції та положень ст.8 

Карпатської  конвенції і проекту її 

Транспортного протоколу»» (3 тис.грн.); 

«Завершення розробки проектних пропозицій 

до проекту: «Техніко-економічне 

обґрунтування, оптимізація та активізація 

реконструкції наявної системи спільних 

пунктів перетину державних кордонів, 

виходячи з перспектив розвитку 

вантажопасажирського і енергетичного 

транзиту з одночасним інвестуванням у 

розбудову прикордонної інфраструктури»»    

(4 тис.грн.); «Завершення розробки проектних 

пропозицій до проекту: «Багатосторонній 

проект Південно-Східної програми ENPI  

щодо стратегічного техніко-економічного 

обґрунтування розбудови транспортних 

перехресть Балтійсько-Середземноморського і 

Східно-Західного напрямків у зоні спільних 

кордонів країн ЄС з Україною та 

використанням наявної транспортної 

інфраструктури, розбудованої з цією метою у 

ХІХ-ХХ століттях»» (3 тис.грн.); «Вирішення 

екологічних та енергетичних проблем 

Путильського району шляхом переробки 

відходів деревообробної промисловості» (9,5 

тис.грн.); «Розробка системи раннього 

інформування про катастрофічні природні 

явища в транскордонному регіоні» (9,5 

тис.грн.); «Завершення розробки проектних 

пропозицій до проекту: «Реконструкція основ 

трансрегіонального інтегрованого 

попередження та контролю забруднень і  

трансферу «кращих доступних технологій» у 

басейнах прикордонних річок»» (15 тис.грн.); 

«Відродження кооперації в сфері сільського 

господарства та агропромислового комплексу 

на територіях Єврорегіону «Верхній Прут»» 

(9,5тис.грн.); «Створення історико-

культурного туристичного кластера в 

прикордонному регіоні» (9,5 тис.грн.). 

Формування привабливого 

інвестиційного іміджу області в 

Україні та за її межами, шляхом 

участі в інвестиційних форумах та 

виставках, зокрема, під час 

проведення у м. Чернівцях виїзного 

засідання Міжнародного Трейд-

клубу 

 

З метою сприяння виходу підприємств області 

на нові зовнішні ринки, обміну досвідом у 

сфері підприємництва проводилася робота із 

залучення підприємств та організацій області 

до участі у міжнародних форумах, виставках, 

ярмарках. 

В рамках проекту «Транскордонний центр для 

навчання бізнесу», який фінансується за 

Програмою сусідства «Румунія-Україна» 
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PHARE/CBC 2004-2006, 26.06.2009 в м.Сучаві 

(Румунія) відбулася виставка-ярмарок 

«Зроблено на Буковині». Основна мета заходу 

– просування буковинських товарів на 

європейські ринки та налагодження корисних 

бізнес-контактів. 

Упродовж 2009 року відбулися зустрічі 

керівництва області з представниками 

іноземних держав та дипломатичних установ, 

акредитованих в Україні, під час яких 

презентувалися економічний потенціал та 

інвестиційна привабливість області (надано 

відповідні інформаційні матеріали), зокрема в 

ході робочих візитів:  

- Надзвичайного і Повноважного посла 

Сполучених Штатів Америки в Україні 

(14.05.2009); 

- Надзвичайного і Повноважного посла 

Республіки Молдови в Україні (20.05.2009); 

- представника Федерального міністерства 

економіки та технологій Німеччини П.Лоренца 

та Делегата німецької економіки в Україні 

К.Рау (24.04.2009); 

- делегації румунських парламентарів 

(15.06.2009); 

- делегації Уряду Федеральної землі Карінтія 

(Австрія) (24.06.2009); 

- делегації Лодзького воєводства (Польща) 

(11-13.07.2009); 

- делегації Посольства України в Румунії, в 

рамках якого відбулася зустріч Надзвичайного 

і Повноважного Посла України в Румунії 

М.Кулика з керівництвом Чернівецької області 

(16-17.09.2009); 

- представників партнерських регіонів 

Чернівецької області: округу Швабія 

Німеччини, департаменту Майєнн Франції, 

Сучавського повіту Румунії (3-8.08.2009), які 

взяли участь у VIII етапі щорічного юнацького 

футбольного європейського турніру «Чотири 

регіони для Європи». 

Серед суб’єктів підприємництва регіону 

розповсюджено інформацію щодо проведення 

IХ міжгалузевої виставки-ярмарку 

«Єврорегіон «Неман-2009» (м.Гродно, 

Білорусь), спеціалізованої торговельно-

промислової виставки (м.Вавилон, Ірак), 

українсько-американського бізнес-форуму 

(м.Вашингтон, США), Міжнародного 

різдвяного ярмарку (м.Прага, Чехія) тощо, а 

також можливості участі у зазначених заходах. 

Поширення інформації про ділові та 

інвестиційні можливості регіону 

через засоби масової інформації та 

мережу Інтернет, використання 

З метою розширення торговельно-

економічного та інвестиційного 

співробітництва, інформація про стан 

інвестиційної діяльності регіону та 
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інших ефективних каналів 

розповсюдження інформації про 

інвестиційний потенціал області 

 

інвестиційні пропозиції підприємств області 

направлялися торгово-економічним місіям у 

складі посольств України за кордоном, 

поширювалася під час зустрічей із 

представниками іноземних держав та 

дипломатичних установ, акредитованих в 

Україні, в ході офіційних візитів 

представників області за кордон. 

На офіційному веб-ресурсі обласної державної 

адміністрації в рубриці «Інформація для 

інвесторів» розміщені та систематично 

оновлюються анкети інвестиційних 

пропозицій підприємств, перелік пріоритетних 

напрямів інвестування та інвестиційних 

пропозицій підприємств області, презентаційні 

матеріали «Інвестиційна привабливість 

Чернівецької області». 

Забезпечення прозорості процедури 

прийняття рішень щодо реалізації 

інвестиційних проектів 

9 січня 2009 року відбулася зустріч голови 

обласної державної адміністрації з виконавчим 

директором ТОВ «С'ЮЗ Ю.ЕЙ.», за 

результатами якої були надані відповідні 

доручення щодо прискорення здійснення 

інвестиційного плану. Управління зовнішніх 

зносин та зовнішньоекономічної діяльності 

облдержадміністрації посприяло підприємству 

в отриманні в Мінекономіки України висновку 

про віднесення його операцій до операцій з 

давальницькою сировиною у 

зовнішньоекономічних відносинах.  

25 лютого 2009 року проведено засідання 

робочої групи Ради з питань залучення 

інвестицій з приводу вирішення проблем щодо 

реалізації інвестиційного проекту ТОВ 

«Укрітал». За результатами засідання 

іноземний інвестор зареєстрував у 

встановленому порядку свої внески до 

статутного фонду спільного підприємства.   

22 травня 2009 року проведено засідання Ради 

з питань активізації зовнішньоекономічної 

діяльності в Чернівецькій області, на якому 

обговорювалися проблемні питання у роботі 

підприємств з іноземними інвестиціями, які 

впроваджують інвестиційні проекти в області, 

зокрема щодо удосконалення нормативно-

правової бази, яка регулює питання реалізації 

інвестиційних проектів.  

 

Пропагування через засоби масової 

інформації позитивного досвіду 

залучення інвестицій в економіку 

області та ефективні результати 

використання іноземного 

інвестиційного капіталу 

Ефективні результати використання 

іноземного інвестиційного капіталу 

пропагувалися під час інтерв’ю, в прямих 

ефірах передач місцевого телебачення, а також 

під час «круглих столів», які проводились 

Чернівецьким регіональним центром 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних 
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підприємств, установ та організацій. 

Про позитивний досвід залучення інвестицій 

поінформовані місцеві ЗМІ на засіданні 

Чернівецького прес-клубу на тему: 

«Інструменти та ресурси регіонального та 

місцевого розвитку». Зокрема, лідери 

Буковинського центру реконструкції і 

розвитку (БЦРР) поінформували журналістів, 

представників неприбуткових державних 

організацій, влади і органів місцевого 

самоврядування про досвід розробки 

інвестиційних проектів, бізнес-планів тощо. 

Забезпечення оперативного 

вирішення процедурно-

організаційних питань реалізації 

інвестиційних проектів, надання 

методичної та інформаційної 

допомоги інвесторам 

Постійно надавалась вичерпна консультативна 

та методична допомога підприємствам з 

іноземними інвестиціями з вирішення 

проблемних питань у їх роботі, іноземним 

інвесторам - у здійсненні інвестиційної 

діяльності в умовах фінансово-економічної 

кризи. Упродовж 2009 року здійснено 15 

реєстрацій прямих іноземних інвестицій, 

загальний обсяг яких становить 2231,1 тис. 

євро і 455,4 тис.дол.США. Іноземні інвестиції 

внесені до статутних фондів підприємств 

нерезидентами з Італії, Нідерландів, Румунії, 

Литовської Республіки, Туреччини та 

Німеччини. 

 

Сприяння пошуку кваліфікованих 

фахівців для потенційного інвестора, 

які зможуть ефективно управляти 

інвестиційним капіталом 

Налагоджена співпраця з консалтинговими та 

кадровими агенціями з ефективного 

управління інвестиційним капіталом. 

23.09.2009 відбулася зустріч керівництва 

облдержадміністрації із представниками 

Міжнародної юридичної служби та 

французької компанії BETEN International, яка 

займається пошуком інвесторів та реалізацією 

інвестиційних проектів французькими 

інвесторами на міжнародному рівні.  В ході 

зустрічі обговорені питання щодо вивчення 

можливості для реалізації інвестиційних 

проектів у виробництві паливних брикетів, 

будівництві гідроелектростанцій на гірських 

річках області та вітрогенераторів, 

виробництві  біопалива. 

До обласної 

державної 

адміністрації 

упродовж 2009 

року не 

звертались 

іноземні 

інвестори щодо 

пошуку 
кваліфікованих 

фахівців, які 

зможуть 

ефективно 

управляти 

інвестиційним 

капіталом. 

Створення банку даних суб’єктів 

економічної діяльності, які 

потребують залучення іноземних 

інвестицій 

Банк даних суб’єктів економічної діяльності, 

які потребують залучення іноземних 

інвестицій, розміщується на веб-сайті 

облдержадміністрації та систематично 

поновлюється. На 01.01.2010 до банку даних 

входить 50 суб’єктів економічної діяльності. 

 

Забезпечення постійного оновлення 

реєстру вільних виробничих 

приміщень та земельних ділянок 

 

 

Реєстр вільних виробничих приміщень та 

земельних ділянок постійно оновлюється та 

розміщується на сайтах РДА та ОДА. Станом 

на 01.01.2010 в області нараховувалось 124 

вільних земельних ділянки для реалізації 

інвестиційних проектів загальною площею 

1769,2 тис.га. та 67 будівель загальною 
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площею 32048,4 тис.м². 

Підготовка пропозицій Міністерству 

економіки України щодо 

удосконалення режиму реєстрації 

іноземних інвестицій 

Враховуючи економічні та політичні зміни, які 

сталися протягом останніх років, 

облдержадміністрацією направлялися 

звернення до ЦОВВ, зокрема Мінекономіки 

України, щодо внесення змін до законодавства 

у сфері інвестиційної діяльності (лист від 

07.08.2009 № 01.14-11/4026, а також 

доручення Кабінету Міністрів України від 

23.01.2009 № 2841/1/1-09 до листа 

Чернівецької обласної державної адміністрації 

від 12.12.2008 № 01-30/1-2961 щодо 

вдосконалення нормативно-правової бази 

України у сфері зовнішньоекономічної та 

інвестиційної діяльності).  

З метою забезпечення макроекономічної 

стабільності в умовах фінансової кризи в 

державі Верховною Радою України прийнятий 

Закон України від 23.06.2009 № 1533-VI «Про 

внесення змін до деяких законів України з 

метою подолання негативних наслідків 

фінансової кризи», яким передбачено 

наступне:  

державна реєстрація іноземних інвестицій 

здійснюється в обов'язковому порядку; 

іноземні інвестиції можуть вноситись до 

статутного фонду підприємства у вигляді 

валюти України; 

іноземні інвестори здійснюють інвестиційну 

діяльність у грошовій формі виключно через 

інвестиційні рахунки, відкриті в 

уповноважених банках України; для 

іноземного інвестування на інвестиційні 

рахунки в іноземній валюті зараховується 

іноземна валюта, що визнається Національним 

банком України вільно конвертованою 

валютою; 

державна реєстрація іноземних інвестицій у 

вигляді валютних цінностей здійснюється у 

порядку, встановленому Національним банком 

України. Облдержадміністрацією погоджено 

проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Положення про 

порядок державної реєстрації іноземних 

інвестицій», який підготовлений з метою 

запобігання створенню «тіньових» схем 

легалізації ввезених з-за кордону товарів, 

недопущення схем мінімізації податкових 

зобов’язань та збільшення надходжень митних 

платежів.   

 

 

Розробка чіткого порядку набуття 

іноземним інвестором прав 

власності на виробничі приміщення 

та земельні ділянки із врахуванням 

Іноземним інвесторам пропонується 

користуватись «Дорожньою картою 

інвестора», яка була розроблена в 2007 році. 

Розробка 

чіткого порядку 
набуття 

іноземним 

інвестором прав 
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змін у законодавстві України власності на 

виробничі 

приміщення та 

земельні 

ділянки 

можлива лише 

за умови 

прийняття 

відповідних 
змін у діючій 

нормативній та 

законодавчій 

базі. 

Залучення іноземних інвестицій 

шляхом застосування нових 

інструментів сусідства та 

партнерства 

Залучення технічних та фінансових ресурсів в 

економічний розвиток області здійснюється 

через програми прикордонного 

співробітництва ЄС.  

В рамках Програми сусідства «Румунія-

Україна» (бюджет TACIS/CBC) ЄС 

співфінансує 4 проекти області, загальною 

вартістю майже 2,5 млн.євро (це більше 

половини всіх коштів Програми ЄС для 

України).  

В рамках проекту «Транскордонна співпраця з 

інвестиційного розвитку сільських регіонів» за 

Програмою сусідства «Румунія-Україна» 

(бюджет TACIS/CBC) упродовж 2009 року у 

всіх районах області створено 23 фінансово-

консультаційні центри, де працює 40 

фінансових консультантів, організовано 

роботу 11 Фінансових шкіл для дорослих, у 

яких пройшли навчання 230 осіб. 

Налагоджені прямі зв’язки з учасниками 

транснаціональної програми ЄС «Південно-

Східна Європа». Область є партнером проекту 

«Модель сталого розвитку гірських територій 

«Зелена Гора». Загальний бюджет проекту 

складає 1,9 млн. євро. 

Область є єдиною із західних регіонів, 

відібраною для реалізації міжнародного 

проекту «Сприяння економічному розвитку та 

створенню робочих місць» за 

співфінансуванням Німецького товариства 

технічної співпраці. Бюджет проекту складає 4 

млн.євро.  

Всі райони області відібрані для участі у 

проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду», який фінансується Європейською 

Комісією та впроваджується Програмою 

розвитку ООН в Україні. У рамках 

зазначеного проекту, сферами реалізації якого 

є підтримка мережі фельдшерсько-

акушерських пунктів, енергозбереження, 

утилізація відходів, комунальне 

водопостачання тощо, підготовлено та 

затверджено 28 мікропроектних пропозицій 

громад районів. 
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Створена тимчасова робоча група з питань 

надання методичної та консультаційної 

допомоги у написанні проектів 

транскордонного співробітництва за Спільною 

операційною програмою «Румунія-Україна-

Республіка Молдова» ENPI/CBC 2007-2013; 

проведено 15 інформаційних семінарів за 

участю європейських експертів; забезпечено 

підготовку та подання до Спільного 

технічного секретаріату Операційної програми 

«Румунія-Україна-Республіка Молдова» 

ENPI/СВС 2007-2013 більше 40 вагомих 

проектів на загальну суму 175 млн. грн. 

Розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 19.11.2009 № 731-р 

організовано підготовку пропозицій до списку 

великих проектів (Large Scale Projects) 

Спільної операційної програми «Румунія-

Україна-Республіка Молдова» на 2007-2013 

роки.  

Використання можливостей 

Єврорегіону «Верхній Прут» для 

залучення іноземних інвестицій у 

пріоритетні сфери розвитку регіону 

На виконання Плану роботи Єврорегіону 

«Верхній Прут» та у ході зустрічей членів 

Ради Єврорегіону у 2009 році на черговому 

засіданні Ради Єврорегіону заплановано 

розглянути та затвердити ключові питання 

спільної стратегії соціально-економічного та 

просторового розвитку Буковини. 

Робочими Комісіями Єврорегіону «Верхній 

Прут» затверджені переліки спільних 

транскордонних проектів для участі в 

першому конкурсному відборі в рамках СОП 

«Румунія-Україна-Республіка Молдова» 

ENPI/СВС 2007-2013. Так, проект 

«Міжнародний ярмарок Єврорегіон «Верхній 

Прут»», який розробляється Сучавською 

повітовою радою (Румунія) спільно з членами 

Єврорегіону, передбачає створення веб-сайту, 

який надасть загальну інформацію про 

економічне співробітництво в рамках 

Єврорегіону, а також можливість кожному 

зацікавленому суб’єкту підприємництва 

знайти потенційних партнерів для реалізації 

інвестиційних проектів. 

 

Продовження роботи з 

центральними органами виконавчої 

влади та Верховною Радою України 

щодо прийняття Закону України 

«Про спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на 

територіях пріоритетного розвитку в 

Чернівецькій області» 

З ініціативи обласної державної адміністрації 

спільно з центральними органами виконавчої 

влади проводилась діяльність щодо розробки 

та узгодження проектних документів про 

спеціальний режим інвестиційної діяльності 

на територіях пріоритетного розвитку в 

області. Проте у зв’язку з фінансовою кризою, 

центральні органи виконавчої влади 

призупинили розгляд даного питання. 
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Виконання показників інвестиційної діяльності  
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця виміру Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Загальний обсяг прямих 

іноземних інвестицій 

млн.дол. 

США 
76,6 61,9 80,8* 103,1 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій на душу населення 

дол.США 84,6 68,7 81,2 103,0 

Кількість працюючих 

підприємств з іноземними 

інвестиціями 

одиниць 248 246 99,2 100,8 

* скорочення обсягів іноземного капіталу відбулося за рахунок курсової різниці в сторону зменшення 

(що було спричинено кризою в банківській сфері, яка склала у 2008 році) у сумі 7029,6 тис.дол.США 

та незначного приросту іноземного капіталу по області за 2009 рік, який становив 1848,7 

тис.дол.США (3,1% до обсягів на початок року). 

 

Реалізація регіональних програм 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

не вико-

нання 

Оптимізація та зменшення кількості 

діючих програм, шляхом об’єднання 

декількох програм галузі в одну  

Забезпечено жорсткий контроль за видатками при 

проведенні фінансування регіональних 

комплексних програм та опрацьовано питання 

щодо скорочення або призупинення фінансування 

програм, які не відповідають пріоритетам 

розвитку та не сприяють збільшенню доходів, 

економії бюджетних коштів. З метою ефективного 

вирішення даного питання проведено спільну 

колегію Головного фінансового управління та 

управління економіки (03.03.2009) та колегію 

обласної державної  адміністрації (03.04.2009), за 

результатами яких прийнято відповідні рішення. 

Рішенням сесії обласної ради від 15.01.09 №8-

26/09 „Про обласний бюджет на 2009 рік” 

передбачено фінансування 16 місцевих програм 

на загальну суму 19 млн.грн., у тому числі 6 - у 

межах асигнувань, передбачених на галузі в сумі 

13,5 млн.грн., 10 місцевих програм – на суму 5,5 

млн.грн. 

У 2009 році проведено експертизу 17 проектів 

регіональних програм.  

7-8 грудня 2009 року проведено засідання робочої 

групи з визначення пріоритетних напрямків 

регіональних (комплексних) програм, що будуть 

діяти та фінансуватися з обласного бюджету у 

2010 році. За результатами засідання прийнято 

доручення №2 П-Ц від 11.01.2010. 

 

Посилення контролю за 

раціональним використанням 

коштів, що виділяються на 

реалізацію програм 

У всіх обласних програмах, які приймаються, 

чітко визначено заходи, на які спрямовуються 

кошти бюджетів усіх рівнів та порядок звітування 

про виконання заходів, на реалізацію яких 

залучаються фінансові ресурси.  
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Розвиток реального сектора економіки 

Паливно-енергетичний комплекс 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

не вико-

нання 

Сприяння якісному та 

безперебійному транспортуванню 

газотранспортною системою 

природного газу усім категоріям 

споживачів 

За 2009 рік для забезпечення профілактики та 

підвищення рівня безпеки при використанні газу 

у побутових умовах фахівцями ВАТ 

«Чернівцігаз» проведено:  

- 267 навчально-тренувальних занять і тренувань 

відповідно до плану ліквідації аварійних ситуацій 

із залученням всіх служб м. Чернівців; 

- 132,7 тис. перевірок абонентів, під час яких 

відключено 168 газових приладів, що знаходились 

в аварійному стані та використовувались з 

порушенням норм експлуатації. 

Чернівецькою філією ДП «Укргазмережа» 

здійснено наступні заходи: 

- прийнято від населення та ліквідовано 16254 

аварійні заявки; 

- ліквідовано 12 механічних пошкоджень 

газопроводів; 

- усунуто виток газу з  3671 об’єкту; 

- обстежено підземних газопроводів комплексним 

приладним методом – 631,415 км; 

- проведено 35,6 тис. інструктажів для населення з 

правил безпеки користування газовими 

приладами; 

- проведено 58 цільових перевірок районних 

дільниць та відділів головного підприємства ЧФ 

«Укргазмережа» службою охорони праці і 

безпеки дорожнього руху; 

- проведено 17 іспитів з охорони праці районних 

дільниць та відділів головного підприємства ЧФ 

«Укргазмережа»; 

- проведено ремонт: 219 газорозподільних пунктів 

(ГРП), 274 шарових розподільних пунктів, 10295 

одиниць димових комбінованих регуляторів тиску 

(ДКРТ), 273 станцій катодного захисту (СКЗ); 

- газифіковано природним газом 185,3 тис. 

квартир; 

- проведено капітальний ремонт 0,625 км газових 

мереж; 

- прийнято в експлуатацію газопроводів: високого 

тиску 533,674 км, середнього тиску – 3095,788 км, 

низького тиску – 848,315 км. 

 Завершено відновлення дюкерного переходу 

через р.Прут.  

 

Розробка та подання на 

затвердження обласній раді 

Комплексної програми з 

енергозбереження та 

енергоефективності Чернівецької 

області на 2009-2013 роки 

Відповідно до наказу від 17.03.09 №33 

Національного агентства України з питань 

забезпечення ефективного використання 

енергетичних ресурсів «Про затвердження 

Методики галузевих, регіональних програм 

енергоефективності та програм зменшення 
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споживання енергоресурсів бюджетними 

установами шляхом їх раціонального 

використання» розроблено Концепцію програми 

енергозбереження та раціонального використання 

паливно-енергетичних ресурсів Чернівецької 

області на період 2010-2015 роки», яка 

затверджена розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації від 07.10.2009 №653-р. 

Сприяння залученню інвестицій у 

розвиток електроенергетики 

За 2009 рік у розвиток електроенергетики області 

вкладено 35,4 млн.грн., що складає 100,2% від 

запланованого обсягу. 

 

Сприяння продовженню будівництва 

Дністровської ГАЕС 

На Дністровській ГАЕС 19 липня 2009 року 

перший гідроагрегат включено в об’єднану 

енергосистему України та переведено у насосний 

режим, де проведено всі попередні випробування. 

У результаті роботи гідроагрегату в насосному 

режимі, верхнє водоймище Дністровської ГАЕС 

заповнено водою до відмітки 212,4 м (перший 

етап випробувань верхнього водоймища). 

6-7 листопада 2009 року перший гідроагрегат 

Дністровської ГАЕС успішно пройшов 

випробувальний пуск у генераторному режимі, 

досягнувши номінальної потужності 325 МВт.  

На першому гідроагрегаті Дністровської ГАЕС у 

2010 році планується виробити 240 млн кВтг 

електроенергії. Також прийнято рішення про 

введення в 2011 році другого, а у 2012 – третього 

гідроагрегатів.  

За 2009 рік на будівництві Дністровської ГАЕС 

освоєно 940,6 млн.грн. 

 

Забезпечення пріоритетності 

технічного розвитку модернізації та 

будівництва електричних мереж і 

обладнання, а також виконання 

заходів щодо зниження 

понаднормативних втрат 

електроенергії, спрямувавши на ці 

цілі 88% інвестиційних коштів 

На будівництво, модернізацію та реконструкцію 

електричних мереж області використано 25,7 

млн.грн., при плані 25,7 млн.грн., що складає 

100%. На ці цілі використано 73% інвестиційних 

коштів. 

 

Прискорення процесів 

запровадження енергозберігаючих 

технологій 

З метою прискорення процесів запровадження 

енергозберігаючих технологій упродовж 2009 

року проведено 5 нарад за участю відповідальних 

осіб органів місцевої влади.  

Відповідно до доручення заступника голови 

облдержадміністрації від 24.04.09 №79-У 

Заставнівською, Новоселицькою, 

Сторожинецькою та Хотинською 

райдержадміністраціями укладено угоди з 

Чернівецькою філією проектного інституту 

«НДІпроектреконструкція» на розробку Схем 

реконструкції та перспективного розвитку систем 

теплопостачання у відповідності до вимог наказу 

Мінбуду України від 26.04.06 №147 для 

подальшої розробки місцевих та регіональної 

програм модернізації комунальної 

теплоенергетики. 
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У 2009 році відновлено Яблуницьку малу ГЕС на 

р. Білий Черемош у Путильському районі. 

Потужність даної електростанції становить 1МВт. 

Економія енергетичних ресурсів складе 3 078 

т.у.п./рік. Економічний ефект від зменшення 

використання енергоносіїв – 1 403,6 тис.грн. 

загальна кошторисна вартість об’єкту становить 

11 197,5 тис.грн. 

У Новодністровську затверджено заходи, що 

спрямовані на стимулювання діяльності 

комунальних підприємств та бюджетних установ 

міста із скорочення непродуктивних витрат 

паливно – енергетичних ресурсів.  

У Вижницькому районі розроблені заходи щодо 

скорочення споживання енергоносіїв не менш, як 

на 20% та проводиться щотижневий аналіз 

використання енергоносіїв у бюджетній сфері. 

Розроблені пропозиції переведення бюджетних 

установ на альтернативні види палива. 

У Герцаївському районі 6 шкіл переведено на 

електроконвектори, 5 – на  котельні 

електроопалення. Планується перевести на 

електроопалення корпус початкових класів 

Тернавської ЗОШ І-ІІІ ступенів та на газове 

опалення ДНЗ в с. Годинівка. Проведена повна 

заміна вікон на металопластикові у Дяківецькій, 

Тернавській, Великобудській, Радгоспівській, 

Маморницькій школах, в усіх інших – вікна 

замінено частково.  

Районний будинок дозвілля, дітей та молоді м. 

Герца, клуб с. Куликівка, клуб с. Петрашівка 

опалюються електроконвекторами. Нові корпуси 

ЦРЛ – на електроопаленні. 

З початку 2009 року в Заставнівському районі 

впроваджено 20 організаційно-технічних заходів з 

енергозбереження, що дозволило зекономити 

4,153 тис. тонн умовного палива. Вартість 

впроваджених заходів складає понад 2178,2 

тис.грн.  

У Кіцманському районі, успішно впроваджуються 

енергозберігаючі технології. За оперативними 

даними станом на 01.12.2009 вартість 

впроваджених заходів складає 883,0 тис.грн., 

вартість зекономлених паливно-енергетичних 

ресурсів становить  295,0 тис.грн. або 0,68 

тис.умовного палива. Із нетрадиційних видів 

енергії в районі функціонує експериментальна 

установка (БРУ під вакуумом)  з виробництва 

біогазу. З початку 2009 року на Лужанському 

експериментальному заводі вироблено 141,5 тис. 

куб.м. біогазу. 

У Кельменецькому районі вживаються заходи 

щодо забезпечення ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів. 1 школа, 1 дитяча 

дошкільна установа, 11 закладів культури, 3 
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заклади охорони здоров”я та 4 адмінбудинки 

сільських рад у системах тепло забезпечення 

використовують електричну енергію. 

Розробляється Комплексна програма 

енергозбереження та раціонального використання 

паливно-енергетичних ресурсів у 

Кельменецькому районі на 2010-2014 р.р. 

В сільськогосподарських підприємствах району 

використовується сучасна високопродуктивна 

техніка, яка виконує великий обсяг робіт за 

одиницю часу, а в період посівної може 

виконувати кілька операцій за один прохід, що 

сприяє зменшенню на 15-30 % витрат паливно-

мастильних матеріалів на 1 га. 

В інших районах області постійно вживаються 

заходи щодо забезпечення ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів у 

всіх галузях та запровадження у виробництво 

енергозберігаючих новітніх технологій. 

Модернізація обліку електроенергії 

у побуті, заміна індукційних 

лічильників на електронні 

З метою модернізації обліку електроенергії 

замінено 4477 трьохфазних лічильників та 27432 

однофазних. 

 

Припинення безоплатного 

споживання електроенергії шляхом 

виявлення крадіжок електроенергії 

та посилення претензійно-позовної 

роботи з боржниками 

Виявлено 1307 крадіжок електроенергії на суму 

2,5 млн.грн., направлено 8994 претензiй на суму 

8,3 млн.грн.,  задоволено 7432 претензiй на суму 

5,9 млн.грн.  Подано 1426 позови в судовi органи 

на суму 20,4 млн.грн.,  задоволено 705 позовiв на 

суму 2,3 млн.грн. 

 

 

Виконання основних показників 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано за 

2009 рік 

У % до Програмного 

показника 

Споживання електроенергії млн.кВт.год 1500,0 1458,6 97,2 

Виробництво електроенергії 

Дністровською ГЕС-1 ВАТ 

«Укргідроенерго» млн.кВт.год 865,0 1028,7 118,9 

Виробництво електроенергії 

Дністровською ГЕС-2 ВАТ 

«Дністровська ГАЕС» млн.кВт.год 51,98 64,37 123,8 

Споживання природного 

газу  млн.куб.м 535,0 417,6 78,1 
 

Промисловість 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Сприяння широкому 

впровадженню у виробництво 

наукових розробок, нових 

технологій та технічному 

переозброєнню виробництва 

(ТОВ «Берегометська лісова 

компанія», ТОВ 

«Берегометський ДОК», ТОВ 

Фахівцями державного підприємства 

«Лужанський експериментальний завод» спільно 

з спеціалістами Київського інституту 

«Біоспиртпрод» проводилась робота щодо 

впровадження у виробництво другої черги 

обладнання - когенераційної установки з 

виробництва біогазу з після спиртової барди 

(БРУ - біореакторна установка під вакуумом). У 
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«Техно плюс», ВАТ 

«Мамалигівський гіпсовий 

завод», ТОВ «Путильський», 

МП «Скіф», ТОВ «Букофрукт», 

ДП «Путильський 

експериментальний завод», 

ТОВ ВКТ «Арго», АТВТ 

«Трембіта», ТОВ «Розма», ДП 

«Чернівецький лісгосп», ДП 

«Путильський лісгосп», ВАТ 

«Красноїльський ДОК», МП 

«Веселка») 

результаті вироблено 304 тис. м
3
   біогазу.  

ТОВ «Берегометський ДОК» - проведено 

переоснащення обладнання, що дозволило 

збільшити випуск  плит ДСП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Берегометська лісова компанія» - 

проведено переоснащення обладнання для 

виробництва деревинного борошна.  

 

ВАТ «Красноїльський ДОК» - у процесі 

реалізації знаходилось освоєння нової технології 

виробництва водостійкої фанери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Техно плюс» - використовуються 

запроваджені   технології з виготовлення 

євровікон та євродверей, черепиці та бетонних 

сумішей.   

 

ВАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» -

реконструйовано цех з виробництва сухих 

будівельних сумішей потужністю 22 тис. тонн в 

рік.. 

 

ТОВ ВКТ «Арго» - найпотужніше підприємство 

у металургійному виробництві та виробництві 

готових металевих виробів області, питома вага 

якого у галузі становить майже 80%. Володіє 

повним виробничим циклом від порізки 

рулонної жесті до виготовлення готової 

продукції. Високий рівень технологічної 

оснащеності дозволив утримувати лідируючі 

позиції у виробництві збірної трьохскладової 

банки, наданню послуг порізки, лакуванню та 

літографуванню жесті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через відсутність 

ринків збуту 

готової продукції 

з 11.08.2009 року 

підприємство 

призупинило 

виробничу 
діяльність.  

Понад 200 

чоловік 

працюючих 

звільнені. 

 

 

 

 

 

Оскільки, на цей 
час попитом 

користується 

інший вид 

продукції – 

ламелі, то 

освоєння нової 

технології 

виробництва 

водостійкої 

фанери стало 

недоцільним. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вплив світової 

фінансової кризи, 

а саме  

девальвація 

гривні, ріст цін на 

жерсть, яка є 

основною 

сировиною для 

виробництва 
продукції, 

погіршення 

платіжної 

дисципліни 

дебіторів та 

неможливість 

отримання 

кредитів на 

прийнятих для 

обслуговування  

виробництва 

умовах, призвели 
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ТОВ «Розма» - освоїло нові технології 

виготовлення труб з термопластичного 

сополімеру пропілену PPR. 

 

АТВТ «Трембіта» - упродовж 2009 року 

проводилась робота з  реконструкції систем 

вентиляції та кондиціонування повітря. 

 

ДП «Чернівецький лісгосп», ДП «Путильський 

лісгосп» - оновлення та модернізація технологій 

з виробництва та переробки деревини, 

придбання нового обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Роднічок» - планувалось будівництво 

заводу з виробництва алюмінієвих виробів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

МП «Веселка» - запроваджено та освоєно 

виробництво нових видів продукції. 

до невиконання 

підприємством 

фінансових 

зобов’язань по 

виплаті кредитів, 

які отримані в 

іноземній валюті. 

Як наслідок, 

фінансовий 
результат від 

звичайної 

діяльності до 

оподаткування 

склав 69,3 млн. 

грн. збитку. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

У зв’язку з 

нестабільною 

фінансовою та 

економічною 

ситуацією в 

Україні, а 

відповідно і в 
області, на фоні 

світової кризи, 

стихійного лиха 

23-27 липня 2008 

року 

лісогосподарські 

підприємства не 

займались 

оновленням та 

модернізацією 

технологій з 

виробництва та 
переробки 

деревини, 

придбанням 

нового 

обладнання. 

 
У зв’язку з 

нестабільною 

фінансовою та 

економічною 

ситуацією в 

Україні, а 

відповідно і в 
області, на фоні 

світової кризи, 

будівництво не 

проводилось. 

 

Освоєння виробництва нових 

видів конкурентоспроможної 

У Вижницькому районі (смт. Берегомет) 

переобладнано цех для виробництва 

Через відсутність 
обігових коштів 
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продукції, сприяння її виходу 

на вітчизняний та закордонні 

ринки (ТОВ «Техно плюс», 

МП «Скіф», ТОВ ВКТ «Арго» 

тощо) 

деревинного борошна і зареєстровано 

підприємство – юридичну особу ТОВ 

«Євроборошно». Вироблено пробну партію 

продукції.  

ТОВ «Берегометська лісова компанія» - освоєно 

виробництво струганих виробів. 

 

 

МП «Скіф» - освоєно виробництво кухонного 

кутка Скіф-5 та нового стільця «Верн». 

МП «Веселка» - освоєно виробництво нових 

видів продукції: ліжко-комплект «Фрегат» 

(дитяче ліжко + шафа + комод) з натурального 

дерева (бук) з декоративним оформленням. 

ТОВ «Буковинський індустріальний союз» - 

освоєно виробництво нових видів стільців. 

ТОВ «Техно плюс» - освоєно виробництво 

нових видів продукції: підставок для квітів, 

крісел розкладних. 

 

 

підприємство не 

придбало 

сушильні камери 

для сировини, які 

необхідні для 

подальшого 

виробництва 

деревинного 

борошна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Значні збитки на 

ТОВ ВКТ «Арго» 

спричинені 

різкою зміною 

курсу іноземної 

валюти, 

невиконання 
підприємством 

фінансових 

зобов’язань по 

виплаті кредитів, 

які отримані в 

іноземній валюті 

негативно 

вплинули на 

фінансово  

господарський 

стан підприємства 

в цілому та на   
зовнішньоеконо-

мічну діяльність. 

Залучення інвестицій у 

розвиток промислового 

комплексу (ВАТ 

«Мамалигівський гіпсовий 

завод», ТОВ «Букофрукт» 

тощо) 

Станом на 01.10.09 обсяг інвестицій в основний 

капітал у промисловий комплекс становив 866,2 

млн.грн. або 52,6% загального обсягу інвестицій 

в основний капітал. 

Станом на 01.01.2010 обсяг іноземних 

інвестицій у промисловий комплекс становив 

39,3 млн.дол.США або 63,4% загального обсягу 

іноземних інвестицій, внесених в економіку 

області. 

ТОВ «Букофрукт» - з метою збільшення 

потужностей по переробці та зберіганню 

продукції, планується придбання нового  

обладнання (подрібнювач, преси, випарне 

обладнання, для зберігання фруктів в газовому 

середовищі). Засновниками ТОВ «Букофрукт» 

створено підприємство «Інтерагроком», яке 

займається посадкою садів на території області, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
У зв’язку із 
скрутним 
фінансовим 

становищем 
залучення 
інвестицій у 
розвиток товариства 
не проводилось. 
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що дасть можливість зменшити закупівельну 

ціну на сировину та її доставку, а також 

собівартість випущеної продукції. 

 
ВАТ «Мамалигівський гіпсовий завод» - 

придбано нове технологічне обладнання 

вартістю понад 9 млн. гривень для реконструкції 

цеху з виробництва сухих будівельних сумішей 

потужністю 22 тис. тонн в рік. 

Залучення нових підприємств 

до основного кола 

промислових підприємств 

Запровадження Державним комітетом статистики України з січня 

2009 року нової методології розрахунку індексів промислової 

продукції призвело до  ускладнення здійснення моніторингу 

результатів діяльності промислових підприємств як в галузевому 

так і в територіальному розрізі. 

Враховуючи те, що основною і обов’язковою вимогою для 

здійснення розрахунку індексу фізичного обсягу продукції 

промисловості є стабільність кола респондентів, які  забезпечують 

репрезентативність даних за постійним (незмінним) переліком 

товарів – представників, включення додаткових підприємств до 

каталогу за Ф.№1-П (термінова) та вилучення підприємств, 

упродовж 2009 року не здійснюватиметься.     

Проведення роботи щодо 

сприяння просуванню 

продукції місцевих виробників 

на нові ринки, підтримка 

галузевих підприємств у 

розвитку виставкової 

діяльності 

Інформація щодо сприяння у просуванні 

конкурентоспроможної продукції на зовнішніх 

ринках (лист від 16.01.09 №51/17-020-76) 

доведена до відома керівників 

найперспективніших промислових підприємств 

області: ВАТ «Трембіта, ТОВ «Розма», ЗАТ 

«Чернівецький хімічний завод», ДП «Екосир», 

ТОВ ВКТ «Арго» та інші).  

ТзОВ «Галс ЛТД», яке виробляє консервовану 

овочеву продукцію та соки, з квітня 2009 року 

запровадило у виробництво і використовує 

скляні європляшки для закупорки соків. За 

рахунок вкладених інвестицій в основні фонди, 

придбано нові закупорочні машини. Це дасть 

змогу товариству вийти на європейський ринок 

збуту, оскільки продукція підприємства 

відповідає європейським стандартам. На 

виставці «Агро 2009» у м.Києві підприємство 

отримало найвищу оцінку продукції – золоту 

медаль «Кращий продукт року». 

 

Проведення постійного 

моніторингу фінансово-

економічних показників 

діяльності промислових 

підприємств усіх форм 

власності для виявлення 

підприємств, що працюють 

збитково та розробка заходів з 

поліпшення результатів їх 

діяльності 

Серед підприємств промислової діяльності найбільші збитки від 

звичайної діяльності до оподаткування отримали підприємства 

металургійного виробництва та виробництва готових металевих 

виробів – 100,7 млн.грн. Найпотужніше підприємство у 

металургійному виробництві та виробництві готових металевих 

виробів області ТОВ ВКТ «Арго» отримало понад 69 млн.грн. 

збитку. Значні збитки на підприємстві спричинені різкою зміною 

курсу іноземної валюти, оскільки товариство активно займається 

зовнішньоекономічною діяльністю.  

ВАТ «Красноїльський ДОК» через великі залишки готової 

продукції (майже на 1 млн. грн.) та відсутність ринків збуту, не 

займається виробничою діяльністю. 

Значне скорочення виробництва ВАТ «Сокирянський 

машинобудівний завод» спричинене відсутністю замовлень  та 
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ринків збуту готової продукції, оскільки виготовляє вузли до 

тепловозних дизелів на замовлення ВАТ «Коломенський завод», 

Російська Федерація. 

Девальвація гривні, ріст цін на сировину, погіршення платіжної 

дисципліни дебіторів, неможливість отримання кредитів на 

прийнятних для обслуговування  виробництва умовах призвели до 

невиконання підприємствами фінансових зобов’язань та 

погіршення фінансово – господарського стану.  

ТОВ «Берегометський ДОК» через відсутність ринків збуту 

готової продукції з 11.08.2009 призупинило виробничу діяльність. 

Понад 200 чоловік працюючих попереджені про звільнення. 

 

Виконання основних показників розвитку промислового виробництва  
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 

року 

Обсяг промислової продукції 

у порівнянних цінах 

млн.грн. 
2563,4 х х 74,6 

 

Індекси виробництва продукції 

за основними видами промислової діяльності (%) 
Найменування видів  

економічної діяльності 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично виконано  

за 2009 рік 

Промисловість – всього 101,2 74,6 

у тому числі 
  

Добувна промисловість 90,0 62,2 

Переробна промисловість 105,0 72,5 

у тому числі   

виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 90,0 79,9 

легка промисловість 103,0 71,2 

оброблення деревини та виробництво виробів з 

деревини, крім меблів 100 81,4 

целюлозно-паперове виробництво; видавнича 

діяльність 108,0 62,1 

хімічна та нафтохімічна промисловість 94,3 88,6 

виробництво іншої неметалевої мінеральної 

продукції 99,1 81,7 

металургійне виробництво та виробництво готових 

металевих виробів 105,0 50,0 

машинобудування, ремонт та монтаж машин і 

устаткування 103,0 80,9 

інші галузі промисловості 101,2 х 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу 

та води 111,0 81,3 
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Агропромисловий комплекс 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 
Інформація про виконання завдання Причини не 

виконання 

Збереження позитивних 

тенденцій розвитку 

агропромислового комплексу, 

недопущення зменшення 

обсягів виробництва та якості 

сільськогосподарської 

продукції 

За 2009 рік всіма категоріями господарств області 

вироблено валової продукції (у порівняних цінах 2005 

року) на суму 2066,6 млн. гривень, що на 3,3% 

більше, ніж у 2008 році (по Україні – на 0,1%). У 

сільськогосподарських  підприємствах виробництво 

збільшилось на 0,5%, а в господарствах населення - 

на 4%.  

 

Недопущення масових 

вивільнень працівників 

сільського господарства, 

збереження робочих місць і 

відповідного рівня заробітної 

плати 

З метою недопущення масових вивільнень 

працівників сільського господарства, збереження 

робочих місць і відповідного рівня заробітної плати 

10 квітня  2009  р. відбулося  засідання  круглого  

столу за  участю  представників  Пенсійного  фонду  

та  профспілкових організацій  АПК,  де  розглянуто 

проблемні  питання з працевлаштування на  селі. 

Дане питання розглядалось також на засіданні колегії 

Головного управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації. 
Розвинена мережа пташників з вирощування м’ясних 
порід птиці та птиці яєчного напрямку на 1139,3 тис. 
посадочних місць, сприяє збереженню робочих місць 
на селі. 
Рівень заробітної плати працівникам економічно 

активних сільськогосподарських підприємств 

поступово зростає.  

 

Створення сприятливих умов 

для роботи в області 

інтегрованих структур та 

виробничих корпорацій 

заснованих на базі переробних 

підприємств 

В  області сформовані  власні інтегровані  структури  

на  базі  переробних  підприємств: ТОВ „Цукрозавод 

„Хрещатик”,  ТОВ „Українська  продовольча  група”,  

корпорація  „Колос”, ТОВ Букофрут”. Присутність  

яких створює конкурентне середовище при  укладанні  

договорів оренди на землі с/г призначення, які не  

обробляються. 

У 2009 році ТОВ „Українська продовольча група” 

вироблено 2,7 тис. тонн м’яса індиків, що на 20,4 

відсотка більше 2008 року. З метою подальшого 

нарощування потужностей підприємства 

здійснювалась реконструкція  чотирьох пташників. 

Приватним підприємством „Колос” вироблено 4,2 

тис. тонн ковбасних виробів та 2,4 тис. тонн м’яса 

різних видів, що на 38 і 41 відсотків менше, ніж за 

2008 рік. Зменшення виробництва відбулось за 

рахунок скорочення поголів’я свиней у зв’язку із 

заміною основного маточного стада на більш 

продуктивних племінних тварин. 

 

Залучення в агропромисловий 

комплекс області інвестицій на 

суму близько 0,3-0,5 млрд.грн. 

Станом на 01.01.2010 обсяг іноземних інвестицій у 

сільське господарство, мисливство та пов’язані з 

ними послуги становив 2300 тис.дол.США або 3,7% 

загального обсягу іноземних інвестицій, внесених в 

економіку області. Порівняно з 01.01.09 приріст 

іноземних інвестицій становив 1215,3 тис.дол.США 

або 112%. 

За січень-вересень 2009 року освоєно 101,2 млн.грн. 

інвестицій в основний капітал, у т.ч. у галузі 

У зв’язку з 

недос-

татнім 

фінансува-

нням галузі. 
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рослинництва – 68,3 млн.грн., у галузі тваринництва – 

11,7 млн.грн. Основні інвестиційні кошти використані 

на введення в дію виробничих потужностей. 

Забезпечення реалізації 

положень програми „Охорони 

родючості земель” кошти на 

виконання якої надходять у 

порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського 

виробництва 

З метою збереження родючості ґрунтів та їх 

механічної структури, а також запобігання водній 

ерозії проведено обробіток земель упоперек схилів на 

площі 130 тис.гектарів, з них поверхневим методом 

30 тис.гектарів. 

Під урожай 2009 року було внесено 7,9 тис.тонн 

мінеральних добрив в діючій речовині та 16,7 

тис.тонн органічних.  

Постійно проводився моніторинг використання  

коштів обласного бюджету за програмою «Охорона  

та  раціональне  використання  земель». У 2009 році 

передбачено фінансування програми у сумі 3396,6 

тис.грн., фактично профінансовано 2485,8 тис.грн.  

За рішенням обласної комісії кошти спрямовувались 

на укріплення берегів земель сільськогосподарського  

призначення та розчистки русел річок, відшкодування 

витрат, пов’язаних з проведенням робіт із 

розкорчування старих садів, глибокого розпушування  

ґрунтів, вапнування кислих земель.   

У зв’язку з 

непроведе-

нням видат-

ків органа-
ми Держа-

вного казна-

чейства. 

Проведення робіт з 

агрохімічної паспортизації 

земель сільськогосподарського 

призначення 

Упродовж 2009 року проводилась робота з 

виготовлення агрохімічних паспортів полів, 

земельних ділянок. На основі даних агрохімічних 

аналізів виготовлено 1390 паспортів для 212 

господарств різних форм власності. Продовжуються 

аналітичні дослідження ґрунтових зразків на вміст 

важких металів та пестицидів. 

 

Додаткове залучення в 

обробіток 20 тис.га ріллі 

З метою додаткового залучення в обробіток ріллі, 

всіма категоріями господарств (за статистичними 

даними) озимі і ярі культури посіяні на площі 291 

тис.га, що на 3,1 відсотки більше рівня 2008 року.  

У результаті додатково залучено в обробіток 8,7 

тис.га ріллі. 

У зв’язку з 

поганими 

погодніми 

умовами. 

Запровадження інтенсивних 

технологій вирощування 

сільськогосподарських культур 

Господарствами всіх форм власності за інтенсивними 

технологіями вирощування сільськогосподарських 

культур під урожай 2009 року посіяно 44 тис.га 

озимих та 6 тис.га ярих зернових і зернобобових  

культур. За ресурсозберігаючими технологіями  

проведено обробіток  ґрунту на площі  70  

тис.гектарів. 

 

Внесення пропозицій 

Мінагрополітики щодо 

визначення області, як пілотної 

для створення оптового ринку 

сільськогосподарської 

продукції та виробництва 

альтернативних видів палива 

Уперше в Україні у Чернівецькій області 25 липня 

2009 року відкрився оптовий ринок 

сільськогосподарського продукції, продовольчих та 

непродовольчих товарів, який дасть можливість 

місцевим товаровиробникам представити власну 

продукцію та забезпечити населення високоякісними 

продуктами харчування. 

Для виробництва альтернативних видів палива 

розроблені відповідні  пропозиції щодо:   

- введення  в  експлуатацію  котельні  на  відходах 

деревообробної  промисловості  МВКП «Путильський  

рембудсервіс»;  

- виробництва  паливних  брикетів з тирси  на  МВКП 
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«Путильський  рембудсервіс»; 

- виробництва  біогазу  з  біологічних  відходів  

життєдіяльності  тварин  на  СВК АФ «Оршівська»  

Кіцманського  району; 

- виробництва  біогазу  на  свинокомплексі с. 

Котелеве Новоселицького  району» ПП «Колос»; 

- виробництва біоетанолу  ТОВ «АМГ – АГРО».    

Створення додатково 2 

дорадчих служб в районах 

області, 2 обслуговуючих 

кооперативів, 1 кредитної 

спілки, 8 агромагазинів, 3 

ветеринарних аптек та 5 

пунктів штучного осіменіння 

худоби 

В області створено 7 дорадчих служб, які проводять 

семінари, надають індивідуальні консультації з 

питань правового регулювання діяльності 

господарств, їх оподаткування, ведення 

бухгалтерського обліку і звітності, технології 

виробництва сільськогосподарської продукції, 

регулювання трудових відносин тощо.  

Додатково створено 2 дорадчі служби (у смт.Путилі 

та Герца) та 2 обслуговуючих кооперативи (у 

Глибоцькому, Кіцманському районах). 

Станом на 1 січня 2010 року в області функціонує 34 

дрібнооптових ринки живої худоби та птиці, 68 

оптово-продовольчих, 36 оптово-плодоовочевих, 52 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

332 заготівельних пунктів, в т.ч. 211 із заготівлі 

молока, 68 - із заготівлі м’яса. Надають послуги 

населенню в лікуванні худоби 119 пунктів 

ветеринарного обслуговування, 93 ветаптеки, 

заплідненні маточного поголів’я - 137 пункти 

штучного осіменіння. 

Для забезпечення кредитними ресурсами  та з метою 

спрощення отримання позики працює 7 кредитних 

спілок. 

Функціонують приватні підприємства із забезпечення 

особистих підсобних господарств та 

товаровиробників сільськогосподарської продукції 

сортовим насінням, засобами захисту рослин та 

міндобривами, діє 43 агромагазинів.  

Кредитна 

спілка, 

агрома-
газини, 

ветери-

нарні 

аптеки та  

пункти 

штучного 

осіменіння 

худоби не 

створені  у 

зв’язку з 

недос-  

татністю 
фінан-

сування 

Сприяння формуванню на 

кооперативних засадах системи 

заготівлі та збуту 

сільськогосподарської 

продукції, виробленої в 

особистих селянських 

господарствах, фермерських та 

інших господарствах 

Розширюється сфера послуг особистим 

господарствам населення та здійснюється залучення 

приватного сектора до товарного виробництва. Так, 

селянським господарствам постійно надають послуги 

52 обслуговуючих кооперативи. Реалізувати 

продукцію власного виробництва в сільській 

місцевості  можна у 332 заготівельних пунктах, з них: 

211 - із заготівлі молока, 68 – м’яса та 53 - іншої 

продукції сільського господарства. 

Для покращення матеріальної бази 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

Міністерству аграрної політики направлено листа 

щодо сприяння у закупівлі кооперативами під гарантії 

Уряду 11 молоковозів та 6 мініцехів з переробки 

молока. 

 

Забезпечення раціонального 

використання коштів 

державного бюджету згідно 

цільових комплексних програм 

у галузях рослинництва та 

Станом на 31.12.2009 з державного бюджету на 

підтримку агропромислового комплексу області 

виділено 88,4 млн.грн. У порівнянні з 2008 роком, 

фінансування збільшилось на 7,7 млн.грн. або на 

9,5%. Фактично використано 46,5 млн.грн. Кошти в 
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тваринництва  сумі 41,9 млн.грн. не проплачені Держказначейством 

по зобов’язаннях та повернуті в бюджет. На дану 

суму зареєстровано кредиторську заборгованість. 

Найбільша сума коштів поступила по програмі 

«Закладання і нагляд за молодими садами, 

виноградниками та ягідниками» (68,3 млн.грн.), 

«Бюджетна тваринницька дотація та державна 

підтримка виробництва продукція тваринництва» (8,5 

млн.грн.). 

Реалізація програм підтримки 

наукових досліджень 

Української науково-дослідної 

станції карантину рослин на 

2008-2010рр. “Біотехнологія 

розмноження підщеп груші” і 

розвитку насінництва бобових 

та злакових багаторічних трав 

На реалізацію заходів програми “Біотехнологія 

розмноження підщеп груші” у 2009 році виділено 80 

тис.грн., що становить 100% від потреби. 

У 2009 році, відповідно до календарного плану 

роботи, в розсадницьких господарствах області, які 

інтенсивно (масово) займаються розмноженням груші 

проведено обстеження маточників вегетативних 

підщеп, плодових розсадників (перше та друге поле), 

а також маточно-живцевих садів на ураження їх 

вірусними, мікоплазмовими й іншими карантинними і 

особливо небезпечними захворюваннями. 

У лабораторних умовах паралельно з відпрацюванням 

технології розмноження вегетативних підщеп груші в 

культурі «in vitro» проводиться адаптація технології 

розмноження оздоровлених рослин методом 

живцювання (зеленими та здерев'янілими пагонами-

живцями) «in vivo». 

 

Введення у виробництво  

нових сортів та гібридів 

сільськогосподарських 

культур, додаткове створення 

плодово-ягідних розсадників та 

покращення племінних якостей 

перспективних  порід тварин 

Буковинським інститутом агропромислового 

виробництва проведено роботу з підбору 

травосумішок довготривалого використання для 

залуження схилової ріллі. Продовжується розробка 

адаптованих до умов регіонів ефективних технологій 

залуження низькопродуктивних еродованих схилових 

орних земель, виведених під тимчасову (на 15-20 

років) та постійну консервацію. 

З науково-дослідними установами Румунії та 

Молдови здійснений обмін селекційним матеріалом 

кукурудзи та сої з метою створення нових ліній для 

використання в гібридизації. Зібрано суперелітне 

насіння картоплі української і румунської селекції на 

основі біотехнології. 

Проводиться догляд та фенологічне спостереження за 

ростом і розвитком піддослідних культур. 

 

Впровадження у виробництво 

нових енергозберігаючих 

технологій вирощування 

сільськогосподарських культур 

(сировини для альтернативних 

видів палива) 

Мінімізована система обробітку грунту застосована 

майже на 70% всієї посівної площі. В  перспективі  

господарства  повністю  перейдуть  на  мінімалізіцію  

обробітку  та  систему  NO-till.  За  рахунок  

широкозахватних  агрегатів,  вдалось  значно  

скоротити  виробничі  витрати  і  відповідно  

збільшити  рентабельність  господарства.  

Ряд великотоварних сільськогосподарських 

підприємств області запровадили у виробництво 

широкозахватні енергозберігаючі технології 

вирощування сільськогосподарських культур, 

використовуючи сучасну високопродуктивну 

енергозберігаючу техніку іноземного виробництва. За 
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такими технологіями вирощуються зернові колосові 

та зернобобові культури  (68 тис.га), кукурудза (25 

тис.га), соя ( 25 тис.га), ріпак (17 тис.га) та цукровий 

буряк (2,5 тис.га).   
Для виготовлення альтернативних видів палива 

господарствами посівні площі озимого та ярого 

ріпаку розширені до 18 тис.гектарів. У кінці 2009 

року зібрано 41,2 тис. тонн ріпаку, що у 2,1 раза 

більше, ніж у 2008 році. 

Сприяння закупівлі 

сільськогосподарської  техніки 

товаровиробниками усіх форм 

власності на умовах пільгових 

довгострокових кредитів, 

фінансового лізингу та 30% 

компенсації за рахунок коштів 

державного бюджету 

У 2009 році сільгосптоваровиробниками області  

закуплено 90 одиниць сільськогосподарської техніки 

вартістю 28 млн.грн, в тому числі вітчизняного 

виробництва - 59 на суму 6,9 млн.грн. (з них на  

умовах  фінансового  лізингу - 11 вартістю 1,3 

млн.грн., за власні кошти – 35 на загальну суму 2,9 

млн.грн. та за програмою підтримки фермерських 

господарств - 13 вартістю 2,5 млн.грн.).   

 

На  умовах  

30% 

часткової  
компенсації  

за  рахунок  

коштів    

Державного  

бюджету  та 

на  умовах  

пільгового 

кредитува-

ння не 

отримано 

жодної 

одиниці  
сільського-

сподарської  

техніки.  

Причиною 

цього стала 

відсутність 

фінансува-

ння. 

Виконання першочергових 

заходів щодо розвитку 

тваринництва шляхом 

відновлення роботи  

незадіяних та будівництва 

нових тваринницьких ферм та 

комплексів, нарощування 

поголів'я худоби і птиці, 

підвищення їх продуктивності 

за рахунок покращення умов 

утримання, рівня годівлі та 

генетичного потенціалу 

Для покращення генетичного потенціалу та 

підвищення продуктивності сільськогосподарських 

тварин в області діють 137 пунктів штучного 

запліднення, 137 пунктів ветеринарного 

обслуговування та 93 ветеринарні  аптеки. 

Проводилась  робота  із  залучення  інвестицій  в  

будівництво  нових  та  реконструкцію  старих  

тваринницьких  ферм  та  комплексів.   

Сучасні технології виробництва та переробки 

тваринницької продукції, запроваджені корпорацією 

„Колос”, ТОВ „Українська продовольча група”, ТОВ 

«Тарасівецька бройлерна фабрика» тощо. 

Впровадження  нових  технологій в тваринництві  

здійснюється в  трьох  напрямках: покращення  

генофонду  тварин (у  господарствах області  

впроваджено  штучне  запліднення  корів  і  телиць.  

Для  цього  використовується  сперма  

високопродуктивних  биків-плідників. Селекційний  

індекс  їх  складає  більше  500 одиниць.  Метод  

відбору  за  цим  індексом  дає  оптимальну  

ефективність  селекції  за  комплексом  ознак. У  

свинарстві  і  конярстві  використовується  природне  

запліднення.  Кнурів-плідників  і  жеребців-плідників  

завозять  з  відомих  племінних  господарств  

України); покращення  якісної  годівлі  тварин (в  

свинарстві  важливим  є  отримання  народженого  

поголів’я,  недопущення  падіжу,  а  також  

У зв’язку з 

браком 

необхідних 

коштів у 
2009 році не 

відновлено 

роботу 

жодної 

тваринни-

цької 

ферми. 
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збільшення ваги поросят при відлученні, 

використовуються предстартерні і стартерні  

комбікорми. Це забезпечує  нормальний  ріст  поросят  

і  дозволяє  своєчасно  переводити  їх  на  відгодівлю.   

Впроваджено  нову  технологію  годівлі  молочних  

телят  з  20  днів,  використовуються  замінники  

цільного молока, а також  предстартерний   

комбікорм  для  телят  вагою  до  80  кг  і  стартерний  

комбікорм  для  телят  вагою  від  80 – 200  кг.  

Використання  цих  комбікормів  дозволяє  збільшити    

середньодобові прирости і відповідно ріст  

молодняку) та технології  утримання   тварин.  

Завдяки племінній справі, яку проводять науковці 

Буковинського інституту АПВ, у племзаводах ПСП 

„Мамаївське” та СВК „Агрофірма „Оршівська” 

Кіцманського району створено селекційні ядра 

Буковинського заводського типу з генетичним 

потенціалом 5,6-6,0 тис. кг молока. 

Як наслідок, середній надій молока на одну корову у 

2009 році становив 3796 кг., що на 19,2 відсотка 

більше, ніж у 2008 році.  

З метою покращення генетичного потенціалу 

сільськогосподарських тварин господарствами-

учасниками Загальнодержавної програми  „Селекція в 

тваринництві” використано 344,4 тис.гривень, на 

підтримку, збереження та утримання генофондних 

стад та реалізацію спермопродукції.   

Забезпечення виконання 

заходів з розвитку соціальної 

сфери села та сільських 

територій в рамках Державної 

цільової програми розвитку 

українського села на період до 

2015 року 

Інформація про виконання Державної цільової 

програми розвитку українського села на період до 

2015 року направлена до Мінагрополітики України 25 

лютого 2010 року.  

 

Кооперування коштів 

громадян, державного та 

місцевого бюджетів, залучення 

інвестицій для комплексного 

розвитку сільських територій 

відповідно до «Концепції 

розвитку села в умовах 

самодостатніх територіальних 

громад» та регіональної 

програми «Власний дім» 

За 2009 рік на виконання регіональної програми 

підтримки індивідуального житлового будівництва 

«Власний дім» отримано фінансування у розмірі 1991 

тис.грн. За дані кошти профінансовано авансові 

платежі по 28 кредитних угодах та розпочато 

фінансування ще 16 сільських забудовників, з яких 

укладено 5 угод - на завершення будівництва 

житлових будинків, 12 – на реконструкцію, 10 – на 

газифікацію, 13 - на нове будівництво житлових 

будинків та 4 – на придбання житлового будинку. 

 

 

Продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств  
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 

року 

Загальний обсяг валової 

продукції у порівнянних цінах 

2005 року – всього 

 

млн.грн. 2016,2 2066,6 102,5 103,3 

у т.ч. 

сільгосппідприємства 
млн.грн. 330,2 399,3 120,9 100,5 

господарства населення млн.грн. 1686,0 1667,3 98,9*  104,0 
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у % до попереднього року % 100,7 103,3 х х 

З загального обсягу валової 

продукції 
 

    

рослинництво млн.грн. 1025,0 1112,5 108,5 109,0 

у % до попереднього року % 100,9 109,0 х х 

тваринництво млн.грн. 991,2 954,1 96,3* 97,3 

у % до попереднього року % 100,5 97,3* х х 

* Недовиконання  у 2009  році  програмного  показника  щодо  обсягу  валової  продукції  господарствами  
населення  на 1,1% зумовлено: зменшенням посівної площі  та урожайності традиційної для господарств 

населення культури -  кукурудзи на зерно; скороченням виробництва сої, соняшнику, цукрових буряків; 

зменшенням  валового збору жита, вівса і гречки через несприятливі погодні умови (весняна засуха), що  

спричинило недосів ярих  культур  вцілому. 
Скорочення в галузі  тваринництва спричинено зменшенням  поголів’я ВРХ, свиней  та  птиці через 

недофінансування державних програм підтримки розвитку АПК, зокрема не одержано кошти по доплаті за 

худобу високовагових кондицій - 8 млн грн, за програмою здешевлення кредитів – 13,2 млн, грн., програми 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 2,2 млн. грн. (усього 68,1 млн.грн), 

посиленням диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та сільськогосподарську продукцію. 

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 

(усі категорії господарств) 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 

року 

Зернові культури (у вазі після 

доробки) 
тис. тонн 450,0 473,2 105,2 98,6 

Цукрові  буряки (фабричні) тис. тонн 110,0 35,5 32,3* 32,6 

Олійні культури тис. тонн 37,0 65,9 178,1 75,1 

Картопля тис. тонн 485,0 509,4 105,0 110,6 

Овочі та баштанні тис. тонн 195,0 208,7 107,0 109,7 

Плоди та ягоди тис. тонн 60,0 87,8 146,3 141,4 

Реалізація худоби та птиці (у 

живій вазі) 
тис. тонн 64,0 63,2 98,8** 98,2 

Молоко  тис. тонн 315,0 312,0 99,0** 95,3 

Яйця млн.штук 372,0 342,0 91,9*** 95,3 

* Причинами  зменшення  валового  збору  цукрових  буряків є: 
- засушлива весна 2009 року  негативно  вплинула  на  всі  ярі  культури.;  

- невідповідність  ціни   і  собівартості виробництва  цукристих  коренів; 

- проблеми реалізації (в  області  залишився  єдиний  завод  з  переробки  цукрових  буряків,  який у  2009 році так  і  не  

запустився). 

** Виробництво молока зменшилось за рахунок скорочення поголів’я корів, що обумовлено несприятливою ціновою 

ситуацією на ринку молочної сировини.  

*** Скорочення  виробництва яєць від усіх  видів птиці зумовлено зменшенням  поголів’я птиці, як  у  господарствах  

населення,  так  і  у  сільськогосподарських  підприємств.   

 

Лісове господарство 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Здійснення відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків стихії 23-27 

липня 2008 року (капітальний 

ремонт лісових доріг господарського 

призначення, будівництво дамб, 

підпірних стінок, водоперепадів) за 

рахунок власних коштів 

Упродовж 2009 року відновлено 454 км 

лісових доріг, відремонтовано 135 мостів, 

відновлено 1435 підпірних стінки, 7 дамб, 

встановлено 76 залізобетонних труб. 

 

 

 

Упровадження заходів щодо Проведено заходи щодо стабілізації  
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стабілізації фінансового стану 

лісогосподарських підприємств 

фінансового стану лісогосподарських 

підприємств. А саме: 

- оптимізація адміністративних та 

загальногосподарських витрат (зменшення 

витрат на утримання легкового транспорту, 

зв”язок, утримання приміщень тощо); 

- підвищення ефективності організації 

робочого часу, оптимізації чисельності 

управлінського персоналу, спеціалістів і 

лісової охорони та чисельності робітників 

(неповний 6-ти годинний робочий день, 

0,75% ставки); 

- заборонено проведення бартерних операцій 

тощо. 

Підвищення лісистості шляхом 

створення нових площ лісових 

насаджень (60 га) та вчасного 

заліснення всіх зрубів 

З метою підвищення лісистості, державними 

підприємствами лісового господарства 

створено 72 га нових лісів та 598 га лісових 

культур у держлісфонді на суцільних зрубах 

минулих років залишених під штучне 

лісовідновлення. 

 

Забезпечення ведення лісового 

господарства згідно міжнародних 

вимог до сертифікації лісів 

На даний час ліси усіх державних 

лісогосподарських  підприємств є 

сертифіковані на всій території 

держлісфонду. 

 

Розвиток лісової інфраструктури 

(будівництво в 2009 році 11,44 км 

лісових доріг, мостів, гідротехнічних 

споруд тощо за власні кошти 

підприємств загальну суму 4,7 

млн.грн., за бюджетні кошти – 35 км 

на суму 13,8 млн.грн.) 

 Усі наявні 

кошти 

спрямовані на  

проведення 

відновлюваль-

них робіт з 

ліквідації 

наслідків стихії 

23-27 липня 

2008 року. 

Придбання 2 (двох) повітряно-

трелювальних (мобільних) 

установок ДП „Берегометський 

ЛМГ” та ДП „Путильський ЛГ” за 

бюджетні кошти на суму 2600 

тис.грн. 

Питання придбання 2 повітряно-

трелювальних (мобільних) установок ДП 

„Берегометський ЛМГ” та ДП „Путильський 

ЛГ” за бюджетні кошти  знаходиться на 

розгляді в Держкомлісгоспі України. 

Проводиться робота з іноземними фірмами 

по залученню інвестицій для закупівлі вище 

вказаних установок. 

 

Розширення інфраструктури 

мисливського господарства 

Відбудовано мисливський будинок для 

прийому іноземних туристів – ДП 

„Берегометським ЛМГ”; збудовано   

мисливський будинок  ДП „ Берегометським 

ЛМГ”, та 2 - ДП „Путильським ЛГ”. 

 

Ініціювання перед Кабінетом 

Міністрів України питань із 

урегулювання передачі земель та 

виділення коштів для проведення 

робіт із захисного лісорозведення 

Кабінету Міністрів України надіслано лист 

щодо виділення коштів для проведення 

робіт із захисного лісорозведення.  

 

Забезпечення прозорої закупівлі 

лісових ресурсів, шляхом 

проведення аукціонів з продажу 

необробленої деревини 

Рішенням Координаційної Ради 

Держкомлісгоспу від 18 лютого 2009 року 

на період фінансово-економічної кризи 

тимчасово призупинено проведення 
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аукціонів. 

За інформацією обласного управління 

лісового та мисливського господарства про 

проведення аукціонів з продажу 

необробленої деревини районні державні 

адміністрації повідомлені листом від 

14.12.2009 №05-10/2189. Аукціон з продажу 

необробленої деревини проведено 

25.12.2009. 

Розгляд можливості укладення 

довгострокових договорів між 

переробними та лісозаготівельними 

підприємствами з надання переваги 

місцевим переробникам 

На даний час укладені договори на поставку 

лісопродукції з підприємствами області 

„Техно”, МП „Скіф”, „Берегометське ЛК”, 

КП „ВУД”, ТОВ „Малахіт і Ко”, приватне 

підприємство з іноземними інвестиціями 

„Віго”. 

 

Посилення контролю за 

використання лісових ресурсів, 

недопущення фактів самовільних 

рубок, порушень Правил відпуску 

деревини на пні. 

Упродовж 2009 року виявлено 61 випадок 

самовільних порубок 569 кбм на суму 

збитків, нанесених лісовому господарству 

1106 тис.грн., 22 з невиявленими особами 

380 кбм на суму збитків 775,4 тис.грн. 

Секвестровано 44 кбм деревини. Передано 

25 справ у правоохоронні органи  на суму 

збитків 832,7 тис.грн. Всього відшкодовано 

20,2 тис.грн. Внесено 119 постанов про 

адміністративне правопорушення на суму 

5,6 тис.грн, з них відшкодовано 4,3 тис.грн. 

Виявлено 143 випадки порушень правил 

полювання в мисливських угіддях 

Чернівецької області та внесено постанов 

про адміністративне правопорушення на 

суму 11,4 тис.грн, пред”явлено збитків на 23 

тис.грн, вилучено 5 одиниць вогнепальної 

зброї. 

 

 

 

Основні показники розвитку лісового господарства  
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 

рік 

У % до 

Програм-

ного 

показника 

У % до  

2008 

року 

Ліси та інші вкриті лісовою 

рослинністю площі, всього тис. га 175,3 175,4 100,1 99,0 

в тому числі:      

вкриті лісовою рослинністю,  тис. га 157,3 157,3 100,0 99,0 

      з них – для цільового ведення л/г тис. га 157,3 157,3 100,0 99,0 

Запас стовбурної сировини тис. м
3
 48700 48700 100,0 99,0 

Середній вік лісових насаджень років 67 67 100,0 99,0 

Середньорічний приріст тис. м
3
 760,0 760 100,0 98,7 

Лісовідновлення – всього 
га 1200 1473,7 122,8 96,0 

У т. ч. посадка і посів 
га 600 526,3 87,7* 96,0 

Лісорозведення – всього 
га 50 72,2 144,4 56,0 



 55 

у тому числі: 
     

створення насаджень на 

нелісових землях держлісфонду га 50 72,2 144,4 56,0 

Догляд за молодняками 
га 2300 1194 51,9* 52,0 

Обсяг нормованого 

лісокористування (ліквід) тис. м
3
 502,3 705 140,4 106,0 

у тому числі:      

рубки проміжного користування тис. м
3
 137,7 343,4 249,4 116,0 

рубки головного користування, 

всього тис. м
3
 364,6 361,6 99,2** 98,0 

з них – у хвойних лісах тис. м
3
 247,4 235,0 95,0** 97,0 

Плата за спеціальне використання 

лісосировинних ресурсів тис.грн. 7000,0 6057,0 86,5** 101,0 

* Програмні показники невиконані, у зв’язку з уточненням планових показників на 2009 рік. 

** У зв’язку з відсутністю попиту на певний вид деревини, недовиконано програмний показник по рубках 

головного користування (у т.ч. у хвойних лісах) та відповідно, по платі за спеціальне використання 

лісосировинних ресурсів. 
 

Транспорт і зв’язок 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини  

невиконання 

Внесення змін до затвердженої 

маршрутної мережі області, в 

частині відкриття, закриття, 

продовження та закорочення 

маршрутів, шляхом комісійного 

вивчення пасажиропотоку на 

маршрутах загального користування, 

аналізу техніко-економічного 

обґрунтування доцільності внесення 

змін та обстеження дорожніх умов 

Здійснено комісійне обстеження окремих 

маршрутів за участю представників УДАІ 

УМВС України  в Чернівецькій області, 

Служби автомобільних доріг у Чернівецькій 

області, райдержадміністрацій, органів 

місцевого  самоврядування та 

автоперевізників на предмет можливості 

відкриття нових автобусних маршрутів 

Вижницького напрямку.  

Розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 29.09.2009 № 626-р затверджено 

Положення про Раду  підприємців з питань 

транспорту в Чернівецькій області.  

У грудні 2009 року на засіданні Ради, 

розглянуто пропозиції щодо внесення змін до 

автобусної мережі загального користування 

області, які будуть враховані при підготовці 

розпорядження голови облдержадміністрації з 

цього питання.  

 

Визначення автомобільних 

перевізників на маршрутах 

загального користування виключно 

на конкурсних засадах із 

урахуванням наявності нових 

автобусів та поданих інвестиційних 

зобов’язань щодо оновлення 

рухомого складу, надання переваги 

перевізникам, у яких транспортні 

засоби облаштовані спеціальним 

обладнанням для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями 

 У 2009 році 
конкурси на 
перевезення 
пасажирів не 
проводились у 
зв’язку із 

внесенням змін до 
чинного законодав-
ства. Зокрема, 
Постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 
03.12.08      №1081 
затверджено новий 
Порядок 

проведення 
конкурсу з 
перевезення 
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пасажирів на 
автобусному 
маршруті 

загального 
користування, в 
якому внесені 
суттєві зміни до 
процедури 
проведення 
конкурсу. 

Посилення контролю за 

дотриманням автоперевізниками  

ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності 

Функціонують рейдові групи з контролю за 

роботою перевізників усіх форм власності у 

складі представників  територіального 

управління Головавтотрансінспекції у 

Чернівецькій області, державної податкової 

адміністрації в Чернівецькій області та 

управління Міністерства внутрішніх справ 

України в Чернівецькій області.  

У 2009 році посадовими особами відділу 

ліцензування територіального управління 

Головавтотрансінспекції в Чернівецькій 

області здійснено 148 перевірок додержання 

ліцензіатами ліцензійних умов, з них 57 

планових.  

Перевірено 12,4 тис. транспортних засобів, які 

здійснюють перевезення пасажирів та 

вантажів. 

Під час перевірок виявлено 1550 порушень 

законодавства про автомобільний транспорт, 

складено 1494 акти та винесено 823 постанови 

про застосування фінансових санкцій на суму 

394,4 тис.грн. До державного бюджету 

перераховано 254,3 тис.грн. 

Винесено 391 постанову по нелегальних 

перевізниках на суму 242,4 тис.грн., до 

держбюджету перераховано 85,2 тис.грн. 

Проведено 504 рейдових перевірки за 

безпекою руху щодо виявлення водіїв, які 

ухиляються від проходження після рейсового 

медогляду, зберігання автотранспорту за 

місцем проживання. 

За результатами виявлених порушень 43 

суб’єкта господарювання позбавлено ліцензій 

щодо надання послуг з перевезення пасажирів 

і вантажів.  

 

Ініціювання внесення змін до Закону 

України “Про автомобільний 

транспорт” із внесеними змінами та 

до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, в 

частині застосування такої санкції, 

як конфіскація транспортного засобу 

і передбачити виконання державною 

виконавчою службою постанов про 

застосування фінансових стягнень, 

винесених посадовими особами 

урядового органу державного 

Секретаріату Президента  України  

облдержадміністрацією (лист від 31.03.2009  

№01.52-1/206 та від 06.02.09 №01.30/1-210) 

направлено відповідні пропозиції  щодо 

внесення змін до Закону України “Про 

автомобільний транспорт” в частині  

застосування такої санкції.  

Листом від 16.03.2009 №31-02/664 Секретаріат 

Президента України проінформував обласну 

державну адміністрацію про те, що звернення 

направлено до Кабінету Міністрів України для 

розгляду порушеного питання згідно з 
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управління з питань контролю на 

автомобільному транспорті 

компетенцією. 

Крім того, у грудні 2009 року (лист від 

25.12.2009 № 1) Радою підприємців з питань 

транспорту в Чернівецькій області на адресу 

Кабінету Міністрів України направлено 

пропозиції щодо внесення змін до статті 60 

Закону України “Про автомобільний 

транспорт”. 

Забезпечення періодичного 

інформування населення області про 

хід вирішення  проблемних питань у 

сфері пасажирських автоперевезень 

У 2009 році на сайті ОДА розміщено проект 

розпорядження голови облдержадміністрації 

про організацію перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, яким 

передбачено затвердження нових умов 

організації та проведення конкурсу на 

перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування, 12 

інформацій про затверджені нові приміські 

тарифи Івано-Франківської дирекції 

залізничних перевезень Львівської залізниці, 

відміну та курсування окремих приміських 

поїздів у період з 24.03.09 по 26.03.09, порядок 

отримання номерних знаків ТИП-1 з полем 

жовтого кольору.  

Тричі взято участь у прямому ефірі з питань 

організації роботи на автобусних маршрутах 

загального користування, припинення роботи 

нелегальних перевізників на маршрутах 

загального користування тощо.  

Крім того, з квітня 2009 року при відділі 

транспорту та моніторингу виробничих 

галузей Головного управління регіонального 

розвитку, архітектури та інфраструктури 

облдержадміністрації запроваджено 

функціонування «Гарячої лінії». 

 

Порушення перед Чернівецькою 

міською радою  питання щодо 

виділення майданчиків у районі 

вулиць Калинівської та 

Сторожинецької для забезпечення 

приймання та відправлення 

маршрутних автобусів на період до 

вирішення питання будівництва 

нових автостанцій 

Зазначене питання неодноразово у 2009 році 

порушувалось перед Чернівецькою міською 

радою.  

За інформацією міської ради відповідно до 

розпорядження міського голови від 22.12.2009 

№ 943/24 відкрито нову автобусну станцію, 

влаштування якої  здійснено ТОВ «Інвест 

Альянс» на вул. Калинівській,13 В.  

У грудні 2009 року комісійно проведено 

обстеження під’їзних шляхів від 

вул.Рокитнянської до нової АС. За 

результатами обстеження встановлено, що 

шляхові умови не відповідають вимогам 

забезпечення безпеки руху при перевезенні 

пасажирів.  

В м.Чернівці визначено кінцеві зупинки 

громадського автотранспорту приміського 

сполучення. Зокрема, для Кіцманського 

напрямку – вул.Галицький шлях на території 

автостанції №3, Новоселицького – 

вул.М.Олімпіади – автостанція №2, 
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Герцаївського – вул.Руська – автостанція №5 

та Глибоцького – вул.Головна – автостанція 

№1.  

У зв’язку з тим, що земельна ділянка, 

запланована для будівництва центрального 

автовокзалу по вул.Хотинській, 70а не 

відповідає вимогам ДБН 360-92 «Планування і 

забудова міських і сільських поселень», 

департаментом містобудівного комплексу та 

земельних відносин міської ради готуються 

матеріали з виділення земельної ділянки для 

будівництва центрального автовокзалу по 

вул.Галицький шлях.     

Будівництво нових та заміна діючих 

мереж зв’язку на волоконно-оптичні 

Затвердженим титульним списком 

капітального будівництва на 2009 рік по 

Чернівецькій області будівництво нових 

мереж не передбачено.   

Через 

недофінансу-

вання. 

Введення в дію нових потужностей 

для збільшення доступу до послуг 

Інтернету та ІР-телебачення 

У 2009 році розширено мережу 

широкосмугового доступу на обладнаннях  

Іскрател та Хуавей - 720 та 3424 портів 

відповідно. Ємність сільських та міських АТС 

розширено на 945 номерів, з них у сільській 

місцевості - 900 номерів.  

Через 

недофінансу-

вання. 

Оптимізація мережі відділень 

поштового зв’язку (упровадження 2 

пересувних відділень поштового 

зв’язку (на спеціалізованому 

автомобільному транспорті) у 

Заставнівському та Кельменецькому 

районах та відкриття одного у 

м.Чернівцях) 

У 2009 році дирекцією «Укрпошта» проведено 

оптимізацію мережі відділень поштового 

зв’язку, впроваджено 2 пересувних відділення 

поштового зв’язку на спеціалізованому 

автомобільному транспорті у Заставнівському 

та Хотинському районах. 

Чернівецькою міською радою надано в оренду 

приміщення для розміщення  відділення 

поштового зв’язку у м. Чернівцях, (вул. 

Гусятинська). Після закінчення ремонтних 

робіт буде розпочато функціонування 

відділення поштового зв’язку. 

 

Розширення спектру нових послуг 

поштового зв’язку на базі 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, удосконалення поштової 

мережі, здійснення заходів 

комплексної механізації, 

автоматизації, комп’ютеризації 

виробничих процесів 

Відповідно до Плану заходів з реалізації 

пріоритетів та стратегічних завдань діяльності 

Міністерства транспорту та зв’язку України на 

2009 рік, затверджених рішенням колегії 

Мінтрансзв’язку від 26.01.09 №2 

запроваджена система реалізації єдиного 

транспортного квитка через підприємства 

поштового зв’язку. Розпочато продаж  

залізничних та авіаквитків на пасажирські 

види транспорту на міжміському сполученні.  

Крім того, встановлено 7 сільських та міських 

поштових скриньок, проведено капітальний 

ремонт ліфтового господарства цеху з 

оброблення пошти. 

 

Завершення будівництва об’їзної 

дороги навколо м.Чернівців, 

орієнтовною вартістю 22 млн.грн. 

У 2009 році виконано роботи з будівництва II 

черги об`їзної дороги навколо м.Чернівців на 

суму 10,8 млн.грн.  

 

Завершення робіт з ліквідації 

стихійного лиха, яке мало місце 23-

27 липня 2008 року, орієнтовною 

За 2009 рік на зруйнованих повінню об'єктах 

виконано робіт вартістю 142,4 млн.грн. 
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вартістю 344,5 млн.грн. 

Улаштування під’їздів до населених 

пунктів, орієнтовною вартістю 24,7 

млн.грн. 

Планом на 2009 рік передбачено виконання 

робіт на 21,4 млн. грн. Розроблена проектно-

кошторисна документація на будівництво 

під`їзду до с. Ріпень, виконано робіт на суму 

3,5 млн.грн.  

Проводились роботи на під`їзді до           

с.В.Ялівець (I ділянка 5км, ІІ ділянка 2,5км) 

(3,4 млн.грн.), с.Фошки (3км) (0,7 млн.грн.), 

с.Лустун (2,6км) (1,2 млн.грн.)  

Через 

недофінансу-

вання. 

 

Виконання основних показників транспорту і зв’язку 
Найменування показників, передбачених 

Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 

року 

Транспорт 
Перевезення вантажів 

автотранспортом  
тис.тонн 

2740,5 2773,1 101,2 96,7 

Вантажооборот  автотранспортних 

підприємств області 
млн.ткм 

826,2 763,0 92,4* 92,2 

Перевезено пасажирів автобусами 

загального користування 
тис.чол. 

37120,5 37609,9 101,3 99,3 

Пасажирооборот автотранспорту 

загального користування 

млн.пас. 

км. 832,2 779,5 93,7* 92,0 

Відправлено пасажирів авіаційним 

транспортом  
тис.чол. 

13,5 28,7 212,6 249,6 

Зв’язок 
Задіяна ємність телефонних станцій тис.ном. 208 200,6 96,4 101,3 

У тому числі      

В міській місцевості тис.ном. 130,8 125,4 95,9 99,7 

В сільській місцевості тис.ном. 77,2 75,3 97,5 101,2 

Кількість телефонних апаратів на 

100 осіб   

ном. 23,8 23,0 96,6** 100,3 

У тому числі      

В міській місцевості ном. 36,8 34,6 94,0 99,6 

В сільській місцевості ном. 14,8 14,5 99,0 101,6 

Обсяг капітальних вкладень на 

розвиток телефонної мережі за 

рахунок усіх джерел 

млн.грн. 26,0 3,7 14,2*** 16,7 

 

* Зменшення показника спричинено зменшенням кількості замовлень на виконання міжнародних перевезень 
вантажів СПД малого бізнесу і введенням карантину в області у листопаді 2009 року. 

** Кількість телефонних апаратів на 100 сімей (у т.ч. міській місцевості) не відповідає програмному показнику 

у зв’язку з відсівом користувачів у наданні послуг зв’язку та відсутністю бажаючих на нові встановлення  
телефонних апаратів. Крім того, обмежено фінансування ЧФ ВАТ «Укртелеком». 

*** Відсоток капвкладень на розвиток телефонної мережі порівняно із запланованим показником склав 14,2%. 

Причиною цього є відсутність фінансування ЧФ ВАТ «Укртелеком».  
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Основні показники  

розвитку доріг загального користування області 
Види робіт Одиниці 

виміру 

Передбачено 

Програмою на 

2009 рік 

Фактично 

виконано за  

2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

Будівництво тис.грн. 

км 

пм 

96722 

16,54 

323,4 

26738,6 

- 

- 

27,6 

- 

- 

державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

72000 

10,9 

267,6 

10803,4 

- 

- 

15,0 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

24722 

5,64 

55,8 

15935,3 

- 

- 

64,5 

- 

- 

крім того, ліквідація стихії  

23-27.07.08 

тис.грн. 

км 

пм 

222126 

- 

- 

82653,5 

- 

- 

37,2 

- 

- 

державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

123731 

- 

- 

27866,8 

- 

- 

22,5 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

98395 

- 

- 

54786,7 

- 

- 

55,7 

- 

- 

Разом по будівництву тис.грн. 

км 

пм 

318848 

16,54 

323,4 

109392,1 

- 

- 

34,3 

- 

- 

державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

145731 

10,9 

267,6 

38670,2 

- 

- 

26,5 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

123117 

5,64 

55,8 

70721,9 

- 

- 

57,4 

- 

- 

Капітальний ремонт тис.грн. 

км 

пм 

88950 

21,5 

318 

8743,0 

- 

- 

9,8 

- 

- 

державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

38000 

7 

36 

874,0 

- 

- 

2,3 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

16514 

14,5 

282 

7869,1 

- 

- 

47,7 

- 

- 

крім того, ліквідація стихії  

23-27.07.08 

тис.грн. 

км 

пм 

122404 

- 

- 

59757,3 

- 

- 

48,8 

- 

- 

державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

4650 

- 

- 

11812,6 

- 

- 

254,0 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

117754 

- 

- 

47944,6 

- 

- 

40,7 

- 

- 

Разом по капітальному 

ремонту 

тис.грн. 

км 

пм 

211354 

21,5 

318 

68500,3 

- 

- 

32,4 

- 

- 
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державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

42650 

7 

36 

12686,6 

- 

- 

29,7 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

168704 

14,5 

282 

55813,7 

- 

- 

33,1 

- 

- 

Поточний ремонт тис.грн. 

км 

пм 

24300 

45 

108 

58419,1 

- 

- 

240,4 

- 

- 

державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

15500 

25 

- 

20703,4 

- 

- 

133,6 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

8800 

20 

108 

37715,7 

- 

- 

428,6 

- 

- 

крім того, ліквідація стихії  

23-27.07.08 

тис.грн. 

км 

пм 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Разом по поточному ремонту тис.грн. 

км 

пм 

24300 

45 

108 

58419,1 

- 

- 

240,4 

- 

- 

державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

15500 

25 

- 

20703,4 

- 

- 

133,6 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

8800 

20 

108 

37715,7 

- 

- 

428,6 

- 

- 

Експлуатаційне утримання тис.грн. 

км 

пм 

26400 

- 

- 

38364,7 

- 

- 

145,3 

- 

- 

державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

16200 

- 

- 

16316,6 

- 

- 

100,7 

- 

- 

місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

10200 

- 

- 

22048,1 

- 

- 

216,2 

- 

- 

Разом (без стихії) тис.грн. 

км 

пм 

236372 

83,04 

749,4 

132265,5 

- 

- 

56,0 

- 

- 

в т.ч. – державні тис.грн. 

км 

пм 

141700 

42,9 

303,6 

48697,3 

- 

- 

34,4 

- 

- 

- місцеві  тис.грн. 

км 

пм 

94672 

40,14 

445,8 

83568,1 

- 

- 

88,3 

- 

- 

крім того, ліквідація стихії  

23-27.07.08 

тис.грн. 

км 

пм 

344530 

- 

- 

142410,8 

- 

- 

41,3 

- 

- 
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в т.ч. – державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

128381 

- 

- 

39679,5 

- 

- 

30,9 

- 

- 

- місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

216149 

- 

- 

102731,3 

- 

- 

474,5 

- 

- 

Всього ремонтно-будівельних 

робіт 

тис.грн. 

км 

пм 

580902 

83,04 

749,4 

274676,2 

- 

- 

47,2 

- 

- 

в т.ч. – державні дороги тис.грн. 

км 

пм 

270081 

42,9 

303,6 

88376,8 

- 

- 

32,7 

- 

- 

- місцеві дороги тис.грн. 

км 

пм 

310821 

40,14 

445,8 

186299,4 

- 

- 

59,9 

- 

- 
* Невиконання програмних показників пов’язано з недостатнім фінансуванням.  

Науково-технічна сфера 

Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невикона

ння 

Сприяння розвитку наукоємних, 

безвідходних виробництв 

 У Чернівецькому відділенні проблем 

матеріалознавства НАН України розроблені 

первинні літієві джерела живлення з параметрами 

на рівні світових. 

Інститут термоелектрики має розробки, які 

впроваджені у виробництво. 

У науково-дослідну роботу підприємства ВАТ ЦКБ 

«Ритм» впроваджені нові методики лазерного 

осадження структур феромагнітний напівпровідник 

–немагнітний напівпровідник з високою 

температурою феромагнітного впорядкування.  

Запропоновано новий технологічний процес 

нанесення тонких плівок. Для ВАТ «Вимірювач» 

передані зразки напівпровідників групи А
2
 В

6 
для 

застосування в пристроях визначення рівня 

зовнішнього γ-випромінювання. 

 

Здійснення науковцями ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича: 

- фундаментальних досліджень 

ефективних напівпровідникових 

речовин для спінової електроніки, 

розробка технології створення та 

комплексне вивчення наноматеріалів 

(нанопорошків, нанотрубок, 

квантових точок, нанодротів тощо) 

на основі шаруватих сполук груп А3 

В6 і А2 В6; 

- розробки нових електродних 

матеріалів для автономної 

енергетики 

У результаті проведених досліджень отримані 
наступні наукові результати: 

- методами магнетронного напилення у вакуумі та 

пульверизації з наступним піролізом виготовлені 

напівпровідникові гетеропереходи ZnO/р-CdTe, які 

володіють ефектом випрямлення; 

- розроблені нові шаруваті катодні матеріали 

(Cu4Bi5S10) для первинних літієвих джерел 

живлення з високими енергетичними параметрами; 

- створено вуглецеві матеріали з рослинної 

сировини з великою розвинутою внутрішньою 

поверхнею для формування електродів 

суперконденсаторів; 

- встановлено технологічні режими легування 

кристалів селеніду цинку атомами перехідних 

металів методом дифузії у закритому об’ємі 

розроблено технологічні режими отримання тонких 

шарів телуриду кадмію з дірковою провідністю на 

монокристалічних підкладинках n-CdTe; 
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- вивчено основні електричні та оптичні властивості 

монокристалів Hg3In2Te6, які відносяться до класу 

напівпровідників з великим числом 

надстехіометричних вакансій. Показана 

перспективність використання поверхнево-

бар’єрних структур на основі цього матеріалу в 

оптоелектроніці, особливо при експлуатації 

приладів в умовах підвищених потоків іонізуючих 

випромінювань; 

- вперше побудовано теорію енергетичного спектра 

та хвильових функцій електрона, дірки і екситона в 

складному закритому напівпровідниковому 

квантовому дроті з двома квантовими точками; 

- розроблено методи кількісної оцінки типу 

хімічного зв’язку та динаміки його формування в 

залежності від концентрації вихідних компонентів 

та температури; 

- вперше проведені комплексні дослідження 

залежності періодів ґратки, коефіцієнтів теплового 

розширення αij, інтенсивності розсіяння Х-хвиль 

Ihkl, швидкості поширення ультразвукових хвиль Vi і 

компонент тензора Сμν від хімічного складу 

монокристалів твердих розчинів CdxZn1-xSb і 

температури; 

- визначені основні параметри ангармонічності 

теплових коливань атомів в кристалічній ґратці 

монокристалів CdxZn1-xSb. 
За результатами проведеного Міністерством освіти 
і науки України тендеру для закупівлі послуг з 
виконання досліджень та розробок у галузі 
технічних наук Чернівецький національний 
університет визнано переможцем лоту 
«Халькогенідні та оксидні матеріали для ІЧ-
техніки, оптоелектроніки, дозиметрії, сонячної 
енергетики, сенсорики, сліптроніки та фотоніки». 
У складі Чернівецького національного університету 
створено науково-навчальний центр 
«Напівпровідникове матеріалознавство та 
енергоефективні технології», діяльність якого 
спрямована на розвиток нових 
конкурентноспроможних напрямів виробництва 
наукоємних матеріалів електронної техніки та 
електронного приладобудування на базі 
вітчизняних енергозберігаючих технологій. 

З метою сприяння розробці та реалізації 

інноваційних проектів у галузі енергетики, систем 

спеціального та подвійного призначення, 

біотехнічних систем і технологій та інших сфер 

інноваційного розвитку Чернівецький національний 

університет співпрацює з корпорацією «Науковий 

парк «Київська політехніка». 

Продовження роботи Чернівецьким 

національним університетом щодо 

створення інноваційного бізнес-

інкубатора 

Розроблено організаційну структуру бізнес-

інкубатора. Визначено напрямки діяльності на 

період до 2014 року. 

Підготовлено проект під назвою «Створення бізнес-

інкубатора та формування сучасного 
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інфраструктурного середовища розвитку бізнесу в 

Чернівецькій області». Проведені переговори з 

румунською стороною для визначення румунського 

партнера проекту. Проект бізнес-інкубатора 

передано для узгодження до Євросоюзу. 

Виконання науково-дослідних робіт 

(як комплексних, так і 

дисертаційних) з актуальних питань 

медичної науки БДМУ 

Виконано 4 комплексних, 2 докторських та 15 

кандидатських науково-дослідних робіт на тему 

”Вплив негативних факторів зовнішнього 

середовища на здоров’я людей”. 

 

Активізація участі науковців у 

міжнародних науково-технічних 

програмах, отриманні грантів, 

співпраці з міжнародними 

науковими організаціями 

Продовжується робота за 7-ою рамковою 

програмою ЄС «Транс’європейська співпраця з 

метою створення пристроїв безпеки на основі 

Cd(Zn)Te».  

З метою об’єднання зусиль науковців різних 

галузей (політологів, економістів, істориків), при 

Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича функціонує Центр 

Євроатлантичної інтеграції та безпеки. 

З 15 січня 2009 року Чернівецький національний 

університет прийнято до Європейської асоціації 

університетів на правах індивідуального повного 

членства. 

3 березня 2009 року організована презентація 

програми академічних обмінів імені Фулбрайта в 

Україні для молодих учених та студентів. 

Розроблено три проекти згідно пріоритетів, заходів 

та діяльності у рамках спільної операційної 

програми «Румунія – Україна-Молдова 2007-2013»: 

 - проект № 1 – транскордонні тренінги з 

менеджменту для працівників малих і середніх 

підприємств; 

-  проект № 2 – організація центру системної 

фінансово-економічної експертизи стану і проектів 

підприємницької діяльності та обґрунтування 

управлінських рішень; 

-  проект № 3 – створення при районних державних 

адміністраціях відділів сприяння інноваційного 

розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. 

Чернівецький національний університет бере участь 

у конкурсі, що проводиться Міністерством освіти та 

науки України на виконання у 2009-2010 роках 

заходів Державної цільової науково-технічної та 

соціальної програми «Наука в університетах» на 

2008-2012 роки. 

У 2008-2009 навчальному році викладачі 

Буковинської державної фінансової академії подали 

публікації для участі в Інтернет-конференціях 

(Польща, Болгарія, Чехія) та друкувалися в 

Науковому віснику університету «Стефан чел 

Маре» (Румунія), збірнику наукових праць 

Тбіліського державного університету (Грузія), 

збірнику Буковинської державної фінансової 

академії та інших наукових виданнях. 

 

Проведення міжнародних науково-

практичних конференцій 

Всього з початку 2009 року проведено 14 

конференцій: 
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 Міжнародна науково-методична конференція 

«Математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці»; 

 VІІІ Всеукраїнська наукова конференція 

молодих учених і студентів; 

 Четверта міжнародна наукова конференція 

«Актуальні проблеми германської філології в 

Україні»; 

 Міжнародна наукова конференція, присвячена 

90-річчю з дня народження видатного археолога 

Б.О. Тимощука «Старожитності Східної Європи 

доби середньовіччя»; 

 Щорічна студентська наукова конференція 

Чернівецького національного університету 

присвячена 600-річчю м. Чернівців; 

 Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціалізація особистості і суспільні 

трансформації: механізми взаємовпливу та впливи»; 

 Міжнародна наукова конференція пам’яті 

професора Миколи Івановича Нагнибіди (1939-

2005); 

 Міжнародна наукова конференція «Кореляційна 

оптика»; 

 Міжнародна наукова-практична конференція 

«Інтеграція системи неперервної освіти України в 

Європейський освітній простір: стан, проблеми, 

перспективи»; 

 V Міжнародна наукова конференція «Буковина 

– мій рідний край»; 

 Міжнародна наукова конференція «Українська 

історична географія та історія географії в Україні»; 

 ХІХ Міжнародна науково-практична 

конференція інституційна природа ринкових 

трансформацій; 

 Конференція Спілки германістів України; 

- Міжнародна наукова конференція 

«Мультикультуралізм у перспективі 

літературознавчої антропології».  

Сприяння розвитку партнерства з 

промисловими підприємствами, 

проведення спільних науково-

дослідних та дослідно-

конструкторських робіт зі створення 

і впровадження наукових розробок у 

виробництво 

Чернівецьким національним університетом 

продовжуються дослідження, які пов’язані зі 

специфікою виробництва, що впливають на процес 

стабілізації обігової води олійно-жирових 

комбінатів м.Вінниці та м.Чернівців. Оптимізовано 

склад і концентрацію інгібітора, відпрацьовані 

методи його синтезу в кількостях, які забезпечують 

безперебійне введення в обігову систему та високий 

ступінь захисту металевих поверхонь. 

На замовлення ВАТ «Чернівецький рибокомбінат» 

проводиться комплексна оцінка сучасного стану 

іхтіоценозу Дністровського водосховища у світлі 

оптимізації його експлуатації: розрахунок запасів, 

лімітів вилову основних промислових видів риб. 

З метою поглиблення інтеграції науки і 

виробництва між ЧНУ та ВАТ «ЦКБ РИТМ» 

здійснюється співробітництво відповідно до 
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пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в 

Україні. 

У рамках угоди про науково-технічне 

співробітництво між ПП «Артон» та Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія 

Федьковича здійснюється науково-технічне та 

методичне співробітництво для розв’язання 

проблемних та пріоритетних питань підготовки 

інженерних кадрів у науковій роботи в галузі 

інженерії та розвитку виробництва. 

Удосконалення системи науково-

дослідної роботи студентів, 

забезпечення зростання її якісного 

рівня 

У навчальних планах всіх спеціальностей 

Чернівецького національного університету 

ім.Ю.Федьковича передбачаються академічні 

години на виконання науково-дослідної роботи 

студентів. Студенти, які навчаються за планами з 

отримання кваліфікації магістрів, виконують 

наукові магістерські роботи, майбутні спеціалісти 

та бакалаври виконують роботи, більша частина 

яких є науковими за своїм змістом. 

У співавторстві з науково-педагогічними 

працівниками свої наукові праці студенти  БДФА 

друкують у науковому збірнику «Науковий вісник 

«Економічні науки». Працює «Товариство молодих 

учених та студентів». З метою вивчення 

зарубіжного досвіду роботи на фінансовому ринку 

та ознайомлення з діяльністю компанії «Альфінанц 

Україна» проведено тренінг за участю місцевого 

координатора компанії М.Флюгера. Започаткована 

наукова школа «Інтелектуальний капітал: концепція 

та методологія» та проводяться наукові 

дослідження з вказаної тематики. 

 

Започаткування БДФА формування 

банку даних про сучасний рівень 

наукових розробок досліджуваних 

тем у вітчизняних та зарубіжних 

ВНЗ економічного профілю 

Проводиться дослідження по Державній науковій 

програмі «Удосконалення механізму формульного 

розрахунку місцевих бюджетів області та 

проведення їх експертизи». Робота виконана на 

75%. 

Дослідження складається з 4-х розділів. 

Виконавцями даної роботи є 26 викладачів. 

Крім того, виконуються державні наукові та 

науково-технічні програми: 

- «Теоретико-методологічні проблеми фінансово-

бюджетного регулювання соціально-економічного 

розвитку адміністративної територіальної одиниці»; 

- «Трансформаційні процеси розвитку економіки 

регіону за період незалежності України (на 

прикладі Чернівецької області)»; 

- «Структурна перебудова економіки регіону»; 

- «Математичне та комп’ютерно-інформаційне 

забезпечення у фінансовому регулюванні економіки 

регіону”; 

- «Теоретичні засади і практика організації 

активного відпочинку засобами бізнесових 

структур (на прикладі Чернівецької області)». 
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Виробництво споживчих товарів та послуг  
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини  

не виконання 

Сприяння будівництву сучасної 

торговельної мережі, зокрема: 

у Вижницькому районі в 

2009 році планувалось розпочати 

будівництво 6 нових магазинів.  

Заставнівський район: 

планувалось відкриття 

торговельного центру з продажу 

побутової техніки (м. Заставна).  

Хотинський район: кафе, 

магазин (с. Малинці); кафе (с. 

Рукшин); магазин і аптека 

(с.Недобоївці); кафе-бар 

(с.Владична). 

Кельменецький район: 

ресторан-кафе, магазин (смт. 

Кельменці); аптека і магазин 

(с.Іванівці).  

Сторожинецький район: 

бар, магазин промтоварів, 

торгово-побутовий комплекс 

(м.Сторожинець); ресторан (с.с. 

Кучурів, Годилів); кафе-бар, 

(с.Буденець); торгівельно-

побутовий комплекс (смт. 

Красноїльськ).  

 Кіцманський район: 

магазин будівельних матеріалів 

(с.Мамаївці).   

 Путильський район: 

магазини (с. Усть-Путила, 

с.Хорови). 

 Сокирянський район: 2 

магазини «Продтовари» та 2 

магазини «Промтовари (м. 

Сокиряни), продовольчий 

магазин (с. Романківці).  

 У м. Чернівці планувалось 

відкриття ТЦ «Фуршет». 

Разом з тим, з початку 2009 року розпочали 

свою діяльність більше 190 об’єктів торгівлі та 

біля 30 об’єктів ресторанного господарства, 

зокрема: 

- у Герцаївському районі (3) – ресторан                  

(с. Молниця), магазин по продажу 

продовольчих товарів (с. Байраки) та бар (с. 

Горбово); 

- у Глибоцькому районі (2) – магазин-бар (смт. 

Глибока), міні-пекарня  (с.Чагор), магазин 

(с.Сучевени);  

- у Заставнівському районі (3) - магазин з 

продажу м’яса та м’ясопродуктів, магазин з 

продажу взуття, магазин з продажу будівельних 

та оздоблювальних матеріалів (м.Заставна); 

- у Кіцманському районі (2) - ресторан, магазин 

з продажу промислових товарів; 

- у Кельменецькому районі (14)- магазини 

«Наша ряба», «Автозапчастини», «Наташа», 

«Оптика», «Для тебе», «Взуття», «Барські 

ковбаси», «Продтовари», «Продукти» та кіоск з 

реалізації насіння с/г культур (смт. Кельменці), 

магазини  в селах Росошани, Дністрівка, 

Козиряни  та кафе «ЛД» (с.Мошанець); 

- у Путильському районі (9) – 7 об’єктів торгівлі 

та 2 заклади ресторанного господарства, з них 

торгово-готельний комплекс у с. Розтоки, який 

включає в себе ресторан «Тиса»;  

- у Сторожинецькому районі (14) - 10 

підприємств торгівлі та 4 заклади ресторанного 

господарства, в т.ч. бар, 2 магазини 

промтоварів, магазин продтоварів, торгово-

побутовий комплекс, їдальня здоров’я (м. 

Сторожинець), ресторан (с.В.Кучурів, Годилів).  

кафе-бар (с.Буденець) та торгівельно-побутовий 

комплекс (смт. Красноїльськ) знаходяться в 

стадії реконструкції; 

- у Хотинському районі (8) – 7 об’єктів торгівлі, 

загальною площею 921,1 кв.м, зокрема магазин 

«М’ясні та ковбасні вироби» у м. Хотин 

(торгова площа 90 м
2
) та торговий комплекс 

«Люкс» у с. Зарожани (торгова площа 702,1 м
2
);  

- у м. Новодністровську протягом 2009 року 

відкрито 5 підприємств роздрібної торгівлі (2 

продовольчі та 3 непродовольчі); 

- у м. Чернівці розпочали свою роботу 142 

об’єкти торгівлі та 20 закладів ресторанного 

господарства, зокрема: 2 автоцентри, 9 аптек, 

більше 90 магазинів продовольчих та 

непродовольчих товарів, кав’ярня, 4 кафе-бари, 

4 кафетерії, 3 ресторани, 2 кафе-кондитерських, 

У зв’язку з 

фінансовою 

кризою 

будівництво та 

введення в 

експлуатацію 

нових об’єктів 
торгівлі 
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зв’язку з 

відсутністю 
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будівництво ТЦ 

«Фуршет». 
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3 АЗС, 2 торговельно-побутових центрів (МПП 

«Кордо», торговельно-побутовий комплекс ПП 

Василик Т.Б. 

19 грудня 2009р. відкрито першу чергу торгово-

розважального комплексу «DEPOt Center». 

Загальна площа трирівневого ТРЦ становить 

більше 20 000 м.кв., орендна – 15,9 тис.м.кв. У 

ТРЦ представлено більше 60 магазинів з 

великим асортиментом товарів, а також широка 

зона розваг і відпочинку.  

Залучення інвестицій у розбудову 

мережі підприємств торгівлі, 

ресторанного господарства та 

сфери послуг (більше 30 

млн.грн.) 

Станом на 01.01.2010 обсяг іноземних 

інвестицій у сферу торгівлі, ресторанного, 

готельного бізнесу становив 6634,6 

тис.дол.США. 

 

Поступове перетворення 

продовольчих та непродовольчих 

ринків у сучасні торговельні 

сервісні комплекси, створення на 

них необхідних умов для 

продажу сільськогосподарської 

продукції безпосередньо її 

виробниками, забезпечення 

належної якості торговельного 

обслуговування населення 

Нове будівництво і реконструкцію проводять 

КП МТК «Калинівський ринок», ТОВ «Ринок 

«Центральний», «Головний», МКП 

«Газкомплектприлад», ВАТ «Чернівецький 

емальзавод «Карпати», „Буковина-Авто” та 

інші.  

Розпочав свою роботу оптовий ринок 

сільськогосподарської продукції "Дари 

Буковини".  

На сьогодні відкрито лише першу чергу ринку. 

Це майданчик, призначений для розміщення 

автомобілів, з яким здійснюватиметься торгівля. 

Тут мають змогу розміститися 110 вантажних 

автомашин та 35 легкових. Таким чином, 

територія розрахована на 145 автомобілів.  

Для контролю за якістю продукції облаштовано 

ветеринарну лабораторію, підведені всі 

комунікації, влаштовано автостоянку.  

Проект вартістю біля 150 млн. грн., реалізують 

повністю протягом трьох наступних років.  

Щомісячний аналіз результатів перерахування 

ринкового збору до бюджетів, періодичні 

перевірки повноти і правильності його 

справляння ринками та мікроринками сприяли 

збільшенню його надходжень, у порівнянні з                    

2008 роком. Фактичні надходження ринкового 

збору за 2009 рік становили  23,9 млн. грн., що 

на 7,7 млн.грн. (46,9%) більше 2008 року. 

 

Розвиток мережі підприємств 

сфери послуг в області, в тому  

числі в сільських населених 

пунктах, які б надавали 

населенню найрізноманітніші 

види послуг: 

У Вижницькому районі в 

2009 році планувалось розпочати 

будівництво готелю-ресторану 

(с.Коритне), туристичного 

комплексу (с.Мигово), добудову 

ІІ черги гірської бази «Ковчег» 

Ведуться роботи з будівництва нових 

підприємств сфери послуг. 

Загалом у 2009 році в області відкрито більше 

100 об’єктів сфери послуг. Зокрема: 

– у Герцаївському районі  відкрилися 4 об’єкти: 

перукарня (м. Герца), мийка для 

сільськогосподарської техніки (с. Молниця), 2 

перукарні (с. Горбово). 

– у Заставнівському районі (1) – перукарня 

(м.Заставна); 

– у Глибоцькому районі (2) – комплекс 

побутових послуг в смт. Глибока та 

У зв’язку з 

фінансовою 

кризою 
введення в 

експлуатацію 

багатьох 

об’єктів побуту 

призупинено. 
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(с.Дол. Шепіт) та лазні 

(с.Мілієво); 

Хотинський район: лазня 

(с. Малинці); 

Кельменецький район: 

аквапарк у с. Дністрівка, в 

комплекс якого увійдуть сучасні 

водні атракціони, ресторан, бари, 

кафе, мотелі, паркінг; 

Сторожинецький район: 

спортивно-оздоровчий комплекс, 

торгово-побутовий комплекс 

(м.Сторожинець); станція 

технічного обслуговування, 

туристичний комплекс 

(с.Буденець), лазня, торгівельно-

побутовий комплекс (смт. 

Красноїльськ); 

 Глибоцький район: 

туристичний комплекс, 

придорожній комплекс 

(с.Тарашани); 

 Кіцманський район: 

будинок побуту, торговельно-

побутовий комплекс, готель (с. 

Шипинці); торгово-побутовий 

комплекс (смт.Лужани);  

 Путильський район: 

ресторанно-готельний комплекс 

«Тиса» (с.Розтоки); туристичний 

комплекс (с.Підзахаричі); 

комплекс дорожнього сервісу 

(магазин, кімнати відпочинку) 

(с.Конятин); 

 Сокирянський район: 

аквапарк в урочищі Вишневе, в 

якому крім сучасних водних 

атракціонів, буде розміщено 

ресторан, бар, кафе, мотель, 

паркінг; 

 у м. Чернівці планувалось 

відкриття аквапарку (вул. 

Донбасівська), комплекс якого 

включатиме ресторан, кафе, 

готель, спортзал, паркінг для 

машин тощо.    

відпочивально-рекреаційний корпус «Зелений 

Гай» (с.В.Кузьмина); 
– у Кіцманському районі (3) - фотосалон та 

пункт з надання ритуальних послуг (м. 

Кіцмань), готель на 45 місць на території 

туристичного комплексу «Корчма під липами» 

(с. Шипинці); 

– у смт. Кельменці (3) - майстерня з 

виготовлення ключів та реконструкції подушок 

та ПП «Вестленд АВ» з виготовлення 

державних актів на право приватної власності 

на земельні ділянки; 

- у Новоселицькому районі (5) - здано другу 

чергу комплексу дорожнього сервісу (с. 

Динівці) та бази відпочинку (с. Бояни ТОВ 

«Роднічок»), розпочали роботу 2 перукарні                                   

(м. Новоселиця і с. Драниця), автозаправочний 

комплекс ВАТ «Концерн Галнафтогаз» (с. 

Остриця); 

– у Сторожинецькому районі відкрито 

побутовий комплекс в с. Великий Кучурів,  

торгово-побутовий комплекс, перукарню, лазню 

та майстерню з ремонту взуття у  м. 

Сторожинець (5).    

У м.Чернівцях (88) відкрито пункт з ремонту 

одягу (вул. Стасюка, 8), пункти з продажу 

квитків на потяг «Чернівці-Ковель-Львів», 

дитяча перукарня ЧФ ПП «Антошка», 

перукарня, 2 салони краси . 

19 вересня 2009 року відкрито центр культури 

та дозвілля «Панорама-Чернівці» (вул. 

Хотинська), який став найбільшим в Україні 

закладом розваг. Загальна площа комплексу – 

120 тис. кв.м., що розраховано на 12 тис. осіб.  

Внаслідок відкриття культурно-розважального 

комплексу створено 400 робочих місць. 

Продовжується робота з реалізації проекту 

будівництва аквапарку. 

 

Посилення контролю за якістю і 

безпекою продукції, товарів та 

послуг, яка б гарантувала 

споживачам придбання 

споживчих товарів та надання 

послуг належної якості та  

запобігання надходженню на 

споживчий ринок незаконно 

ввезених (виготовлених), 

В області проведено відповідну роботу щодо 
посилення контролю за діяльністю оптових та 
роздрібних торговельних підприємств, 
недопущення розповсюдження контрафактної 
продукції, сприяння захисту споживчого ринку 
від незаконно ввезених (виготовлених) 
неякісних, фальсифікованих товарів тощо.  
Так, на виконання плану заходів щодо захисту 
споживчого ринку від недоброякісних товарів, 

 



 70 

неякісних, фальсифікованих, 

контрафактних, небезпечних для 

життя і здоров’я людей товарів у 

відповідності з розпорядженнями 

голови облдержадміністрації від 

22.05.2008  №253-р „Про захист 

споживчого ринку від неякісних, 

фальсифікованих товарів та 

контрафактної  продукції” та від 

13.07.2007 № 301-р „Щодо 

вдосконалення функціонування 

ринків” 

затверджених розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації від 22.05.2008 №253-р 
упродовж 2009 року правоохоронними та 
контролюючими органами області проведено 
12441 перевірку суб’єктів господарювання, в 
результаті яких виявлено 3878 порушень вимог 
податкового, санітарного законодавства, митних 
правил  та інших. 
Забраковано і вилучено недоброякісних та 
фальсифікованих товарів на суму 5 млн.грн., 
застосовано фінансових санкцій і штрафів на 
загальну суму 7,8 млн.грн., порушено 5 
кримінальних справ. 
На виконання плану заходів щодо 
вдосконалення функціонування ринків області, 
затверджених розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації від 13.07.2007 № 301-р. 
правоохоронними та контролюючими органами 
упродовж 2009 року проведено 2198 перевірок 
суб’єктів господарювання, у 1733 виявлено 
порушення. До адміністративної 
відповідальності притягнуто 1993 особи, 
заборонено стихійну торгівлю 193 приватним 
особам. За адміністративні порушення складено 
2724 протоколи, застосовано фінансових 
санкцій та штрафів на загальну суму 721,9 
тис.грн. Тимчасово припинено експлуатацію 
152 підприємств торгівлі та ресторанного 
господарства. Забраковано та вилучено 
недоброякісних та контрафактних товарів на 
загальну суму 10,9 млн.грн. 

 

Основні показники розвитку споживчого ринку та послуг 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Обсяг обороту роздрібної 

торгівлі (з урахуванням 

товарообороту як юридичних, 

так і фізичних осіб) млн.грн. 6894,6 6763,8 98,1* 88,2 

Обсяги реалізованих послуг млн.грн. 1221,9 1131,5 92,6** 81,8 
* У зв’язку з наслідками кризи: зниженням доходів населення, коливанням курсу гривні до долара, купівельна 

активність споживачів на ринку продовольчих та непродовольчих товарів зазнала суттєвих змін, що в свою 

чергу призвело до зменшення обороту роздрібної торгівлі. Темпи росту уповільнилися і у зв’язку із  

зменшенням введення в експлуатацію крупної мережі (супер- та гіпермаркетів) у порівнянні з 2008 роком. 
** Обсяг реалізованих послуг у 2009 році склав 92,6% від передбаченого Програмою, що також пояснюється 

кризовими явищами в економіці. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Систематичне проведення засідань 

Ради з питань активізації 

зовнішньоекономічної діяльності в 

Чернівецькій області 

22 травня 2009 року на засіданні Ради з питань 

активізації зовнішньоекономічної діяльності в 

Чернівецькій області розглянуто питання стосовно 

стану виконання протокольного доручення за 

результатами розширеного засідання Ради щодо 
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мінімізації впливу світової фінансової кризи на 

зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність 

суб’єктів підприємництва.  

У результаті прийнято рішення повторно 

звернутися до Президента України щодо сприяння 

у вирішенні проблемних питань у 

зовнішньоекономічній та інвестиційній діяльності 

підприємств регіону в частині  удосконалення 

чинного законодавства України. Відповідні 

пропозиції підготовлені до виступу голови 

Чернівецької обласної державної адміністрації 

В.Куліша на Форумі «Влада і бізнес - партнери», 

що відбувся 25.05.09 в м. Києві. 

Направлено відповідні листи-звернення до 

центральних органів виконавчої влади (28.05.2009 

№ 01.14/5-993). Отримані листи-відповіді 

направлені членам Ради для використання у їхній 

діяльності. 

Стимулювання підприємницької 

ініціативи, спрямованої на 

реалізацію товарів і послуг на 

нових зовнішніх ринках 

Проводилася робота із залучення підприємств та 

організацій області до участі у 19 міжнародних 

форумах, виставках, ярмарках, а саме: виставки 

європейських експортерів «Europissimo-Dakar 

2009» (м. Дакар, Сенегал), Міжнародної виставки-

ярмарку «KELETEXPO 2009» (м. Ніредьгаза, 

Угорщина), Міжнародного інвестиційного форуму 

«Baltic Business Forum 2009 – Україна – нові 

можливості» (м. Свіноуйсце, Польща, м. 

Хергінгсдорф, Німеччина), міжрегіонального 

універсального оптово-роздрібного ярмарку 

«Курський Коренський ярмарок - 2009» (м. 

Свобода, Росія), Українсько-шведського бізнес-

форуму (м. Стокгольм, Швеція), 78-го 

Міжнародного Ізмірського ярмарку (м. Ізмір, 

Туреччина), 56 Дамаської міжнародної виставки (м. 

Дамаск, Сирія), IХ міжгалузевої виставки-ярмарку 

«Єврорегіон «Неман-2009» (м. Гродно, Білорусь), 

спеціалізованої торговельно-промислової виставки 

(м. Вавилон, Ірак), українсько-американського 

бізнес-форуму (м. Вашингтон, США), 

Міжнародного різдвяного ярмарку (м. Прага, 

Чехія), Всесвітньої виставки «Експо - 2010»          

(м. Шанхай, Китай), 20 ювілейної Міжнародної 

виставки В’єтнам Експо 2010 (м. Ханой, В’єтнам). 

Проведено роботу щодо забезпечення участі більше 

50 суб’єктів підприємницької діяльності області у 

транскордонній виставці-ярмарку “Зроблено на 

Буковині” (м.Сучава, Румунія), Аугсбурзькій 

весняній виставці (м. Аугсбург, Німеччина). У 

зазначених заходах взяли участь представники  

підприємств та фірм регіону, які мали можливість 

презентувати свої виробничі можливості, 

налагодити нові ділові контакти. 

 

Забезпечення належного рівня 

поінформованості громадськості з 

питань європейської та 

Для забезпечення інформування громадськості з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

прийнято участь у прямому ефірі місцевого 
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євроатлантичної інтеграції телебачення «Європейська та євроатлантична 

інтеграція України». 

Щомісячно здійснюється інформування 

громадськості щодо  співробітництва України з 

Європейським Союзом, розміщуються 

повідомлення про співпрацю на сайті 

облдержадміністрації.  

З метою інформування громадськості у 2009 році 

спільно з Інститутом глобального розвитку 

організовано та проведено 4 семінари на теми: 

«Участь України в агенціях і програмах 

Європейського Союзу: перспективи та можливості. 

Інституційний інструмент Twinning», 

«Транскордонне співробітництво – фактор 

реалізації євроінтеграційних процесів. Участь 

України в Ініціативах Європейської Спільноти», 

«Інституції Європейського Союзу. Участь України 

в агенціях і програмах Європейського Союзу. 

Інституційні інструменти Європейського Союзу», 

«Участь України в ініціативах Європейської 

Спільноти». 

Проведення роз’яснювальної 

роботи в області щодо адаптації 

економіки регіону до нових умов 

господарювання у зв’язку з  

вступом України до СОТ 

У рамках проведення роз’яснювальної роботи щодо 

адаптації економіки регіону до нових умов 

господарювання щомісячно здійснюється 

інформування громадськості стосовно 

співробітництва України з СОТ, розміщуються 

інформаційні повідомлення про співпрацю на сайті 

облдержадміністрації. 

Для слухачів курсів Чернівецького регіонального 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій прочитано лекції на теми: 

«Принципи СОТ та практика їх втілення протягом 

першого року членства в СОТ», «Позитивні та 

негативні наслідки для економіки регіону від 

вступу України в СОТ». 

 

 

Показники зовнішньоекономічної діяльності 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця виміру Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 

року 

Обсяг експорту товарів, в 

т.ч. 
млн.дол. 

США 

163,8 119,8 73,1* 72,0 

Механічне обладнання, 

машини та механізми 

млн.дол. 

США 

54,2 28,1 51,8 54,5 

Деревина та вироби з неї млн.дол. 

США 

21,3 19,3 90,6 82,3 

Текстиль та текстильні 

вироби 

млн.дол. 

США 

22,6 25,0 110,6 98,0 

Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

млн.дол. 

США 

29,7 15,1 50,8 51,1 

Продукти рослинного 

походження 

млн.дол. 

США 

3,9 7,8 200,0 115,2 
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Готові харчові продукти 

 

млн.дол. 

США 

6,1 6,3 103,3 106,4 

Меблі  

 

млн.дол. 

США 

7,9 8,7 110,1 109,3 

Взуття млн.дол. 

США 

8,8 3,8 43,2 47,0 

Обсяг експорту у % до 

попереднього року 

% 95,7 72,0 -23,7 в.п. х 

Обсяг імпорту товарів, в т.ч. млн.дол. 

США 

177,5 104,4 58,8** 53,5 

Текстиль та текстильні 

вироби 

млн.дол. 

США 

39,5 31,7 80,2 75,7 

Недорогоцінні метали та 

вироби з них 

млн.дол. 

США 

30,9 10,5 34,0 35,5 

Наземні транспортні засоби, 

крім залізничних 

млн.дол. 

США 

30,4 12,1 39,8 44,6 

Полімерні матеріали, 

пластмаси та каучук 

млн.дол. 

США 

19,1 12,4 64,9 65,5 

Механічне обладнання, 

машини та механізми 

млн.дол. 

США 

26,4 7,7 29,2 29,3 

Продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей 

промисловості 

млн.дол. 

США 

14,8 9,5 64,2 65,7 

Обсяг імпорту у % до 

попереднього року 

% 90,4 53,5 -36,9 в.п. х 

* Обсяг експорту, порівняно із запланованим рівнем, становить 73,1%. Це спричинено несприятливою 

кон’юнктурою світових товарних ринків (зменшенням попиту та світових цін); курсовими коливаннями 

світових валют; нестабільністю курсу національної валюти; сповільненням інвестиційної активності. Однак 
відбулося зростання експорту текстилю і текстильних виробів (на 10,6 %), продуктів рослинного походження 

(в 2 рази), готових харчових продуктів (на 3,3%), меблів (на 10,1%), проти запланованих Програмою 

аналогічних показників.  
** Обсяг імпорту, порівняно із запланованим рівнем, становить 58,8%, що відбулося внаслідок девальвації 

гривні, яка зробила імпорт менш доступним; загального скорочення доходів усіх суб’єктів підприємництва на 

тлі падіння виробництва; обмеження доступу до фінансових ресурсів в результаті банківської кризи та 

уповільнення надходження іноземного капіталу; падіння попиту на імпортні товари. 

 

Показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності  

у розрізі районів, міст області 
тис.дол.США 

Райони Експорт Імпорт 
Передба-

чено 

Програ-

мою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програм-

ного 

показника 

У % до  

2008 року 

Передбаче-

но 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програм-

ного 

показника 

У % до  

2008 

року 

Вижницький 8500,3 6478,0 76,2 81,1 1300,4 250,1 19,2 22,0 

Герцаївський  1496,3 1352,9 90,4 80,6 51665,4 3007,9 5,8 47,0 

Глибоцький  4783,2 4794,5 100,2 107,6 3932,2 4634,0 117,8 124,9 

Заставнівський  470,0 94,1 20,0 20,4 730,0 1075,4 147,3 54,5 

Кельменецький  12,3 30,7 249,6 224,6 2000,0 807,1 40,4 23,9 
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Кіцманський  1090,4 4876,4 447,2 450,5 5900,0 3327,5 56,4 55,2 

Новоселицький   2750,0 2095,0 76,2 82,5 19720,0 10667,6 54,1 49,5 

Путильський 2420,5 1891,6 78,1 78,8 230,0 57,8 25,1 18,9 

Сокирянський  2650,0 817,5 30,8 26,2 1536,4 391,8 25,5 27,7 

Сторожинецький  9830,7 8812,1 89,6 98,5 3166,2 4754,3 150,2 116,3 

Хотинський  27162,4 12437,6 45,8 49,1 17935,8 8510,5 47,5 48,0 

м. Чернівці 102633,9 76102,6 74,2 70,3 116981,6 66875,5 57,2 52,6 

м.Новодністровськ  - - - - 72,0 - - - 

Всього 163800,0 119782,9 73,1 72,0 177500,0 104381,1 58,8 53,5 

 

Транскордонне співробітництво 
Основні завдання, 

передбачені Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини не- 

виконання 

Організація та проведення 

із залученням 

європейських експертів 

навчальних семінарів, 

тренінгів, робочих 

зустрічей з питань 

залучення та 

використання міжнародної 

технічної допомоги в 

контексті інструментів 

інституційного розвитку 

TWINING і TAIEX, 

реалізації Державної 

програми розвитку 

транскордонного 

співробітництва, а також 

Спільних операційних 

програм «Румунія-

Україна-Молдова», 

«Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна» на 2007-

2013 роки в рамках 

Європейського 

інструменту сусідства та 

партнерства (ENPI) 

Інститутом розвитку глобального суспільства та 

Київським Бюро Німецького технічного співробітництва 

(GTZ) спільно з обласною державною адміністрацією 

проводились навчально-інформаційні заходи за участю 

представників структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів 

місцевого самоврядування та виконавчої влади, 

громадських організацій, навчальних закладів тощо.  

У зв’язку з проведенням першого конкурсного відбору 

проектів у рамках Спільної операційної програми (СОП) 

«Румунія-Україна-Республіка Молдова» ENPI/CBC 

2007-2013 проведено 15 інформаційних семінарів, у т.ч. 

8 за участю європейських експертів. На семінарах 

представники райдержадміністрацій, районних, міських 

рад, громадських організацій, вищих учбових закладів 

ознайомлені з пріоритетами та заходами СОП, 

характеристикою заявки на одержання фінансування та 

заповнення логічної матриці, зі складанням бюджету 

проекту, розкладом подання проектів на конкурсний 

відбір, а також мали змогу обговорити конкретні 

проектні ідеї та їхню відповідність вимогам СОП. 

Семінари проведені на наступні теми: «Участь України в 

агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи 

та можливості. Інституційний інструмент Twinning» 

(14.05.2009); «Транскордонне співробітництво – фактор 

реалізації Євроінтеграційних процесів. Участь України в 

Ініціативах Європейської Спільноти» (15.05.2009), 

«Інституції Європейського Союзу. Участь України в 

агенціях і програмах Європейського Союзу. Інституційні 

інструменти Європейського Союзу» (23.06.2009);  

«Участь України в Ініціативах Європейської Спільноти» 

(23.06.2009).  

 

Облдержадміні-

страцією 

направлялись 

пропозиції щодо 

проведення 

семінарів із 

залученням 
європейських 

експертів до 

Міністерства з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та у 

справах захисту 

населення від 

наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи, 
Міністерства 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

України, 

Держмитслужби, 

Держприкордон-

служби України, 

до Міністерства 

транспорту та 

зв’язку, 
Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України (листи 

від 29.04.2009 № 

01.5/2-88, та від 

03.11.2009 № 

01.14/11-2156). 

Проте, 

пропозиції від 
Чернівецької 

області не були 

включені до 

плану залучення 

зовнішньої 

допомоги 

Європейської 
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Комісії у рамках 

ТАІЕХ на 2009 

рік. 

Семінари з 

питань залучення 

та використання 

міжнародної 

технічної 

допомоги в 
контексті 

інструментів 

інституційного 

розвитку 

TWINNING і 

TAIEX в 2009 

році не 

проводились. 

Налагодження 

співробітництва з 

країнами-учасниками 

транснаціональної 

програми «Південно-

Східна Європа» в 

контексті розвитку 

європейського 

територіального 

співробітництва та 

безпосередня участь у ній 

Облдержадміністрацією підписана партнерська угода з 

організаціями Італії, Австрії, Угорщини, Болгарії, 

Румунії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, в рамках 

проекту «Модель сталого розвитку гірських територій 

«Зелена гора»», який пройшов ІІ тур конкурсного 

відбору.  

Робочі зустрічі з питань підготовки та впровадження 

зазначеного проекту заплановані на 2010 рік. 

 

Ініціювання переговорів 

щодо встановлення 

партнерства з новими 

регіональними 

партнерами та 

єврорегіональними 

структурами з метою 

розвитку 

трансрегіонального 

співробітництва 

Єврорегіону «Верхній 

Прут», підготовка та 

проведення презентації 

Єврорегіону «Верхній 

Прут» у м. Брюсселі 

06.10.2009 на відкритих днях ЄС у Брюсселі (Бельгія) 

проведено презентацію Єврорегіону «Верхній Прут». На 

пленарному засіданні з питань розвитку єврорегіонів під 

головуванням Генерального секретаря Асамблеї 

європейських регіонів на прикладі напрацювань 

пілотного Єврорегіону «Верхній Прут» визначено 

актуальність використання єврорегіонів для реалізації 

новітніх ініціатив ЄС щодо кластеризації соціально-

економічної сфери як основи інноваційної діяльності в 

умовах глобальної кризи, а також продемонстровано 

можливості розбудови трансрегіонального 

співробітництва між Карпатською та Альпійською 

Конвенціями в Дунайському і Чорноморському 

Басейнах. Крім того, наголошено на необхідності 

розбудови «Східного Партнерства» шляхом більшої 

синергійності програм ЄС та проектів за програмами 

окремих країн-членів ЄС (GTZ, Британської Ради, COWI 

тощо). 

 

Регулярне розміщення 

інформації про стан 

транскордонного 

співробітництва на 

офіційному веб-сайті 

обласної державної 

адміністрації у рубриці 

«Міжнародні відносини» 

(«Євроінтеграція», 

«Транскордонне 

співробітництво») та на 

головній сторінці новин 

Інформація про заходи у сфері транскордонного 

співробітництва, а також щодо впровадження нової 

Спільної операційної програми «Румунія-Україна-

Молдова» ENPI/CBC 2007-2013, систематично 

розміщувалася на офіційному веб-сайті обласної 

державної адміністрації у рубриці «Міжнародні 

відносини» («Євроінтеграція», «Транскордонне 

співробітництво») та на головній сторінці новин. 
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Реалізація заходів 

транскордонного 

співробітництва в рамках 

Єврорегіону «Верхній 

Прут», зокрема, розробка 

спільної карти повеней, 

ініціювання проекту 

побудови захисних дамб 

на р. Прут, сучасних 

мостів та інфраструктури, 

організація системи 

екстреного попередження 

населення прикордонних 

територій про 

небезпечність стихійних 

лих природного та 

антропогенного 

походження 

В рамках проекту «Транскордонний центр для навчання 

бізнесу», який впроваджується Сучавською повітовою 

радою та Чернівецькою обласною державною 

адміністрацією за Програмою сусідства «Румунія-

Україна» PHARE/CBC 2004-2006, у ході проведення  

виставки-ярмарку «Зроблено на Буковині» 26 червня 

2009 року в м. Сучаві (Румунія) відбулася конференція 

на тему «Розвиток партнерства через транскордонне 

економічне співробітництво». На конференції 

обговорено питання розробки та реалізації спільних 

транскордонних проектів для участі в першому 

конкурсному відборі в рамках Спільної операційної 

програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова» 

ENPI/CBC 2007-2013. 

Членами Робочої Комісії Єврорегіону з питань 

екологічної безпеки, охорони довкілля, сталого розвитку 

регіону та діяльності ЕкоЄврорегіону обговорено 

питання щодо розробки спільної карти повеней.  

Упродовж вересня 2009 року на пунктах пропуску 

українсько-молдовського та українсько-румунського 

державних кордонів проведені засідання Робочих 

Комісій Єврорегіону «Верхній Прут» з питань 

економіки, інфраструктури і туризму; екологічної 

безпеки, охорони довкілля, сталого розвитку регіону та 

діяльності ЕкоЄврорегіону; науки, освіти, культури, 

охорони здоров’я, молоді та спорту; розвитку 

міжрегіональних і міжнаціональних зв’язків, місцевого 

самоврядування та засобів масової інформації.  

У ході засідань представлені звіти про виконання Планів 

роботи Робочих Комісій Єврорегіону на 2008-2009 роки 

та сформовані переліки спільних транскордонних 

проектів для участі в першому конкурсному відборі в 

рамках СОП «Румунія-Україна-Республіка Молдова» 

ENPI/СВС 2007-2013. 

 

Ініціювання перегляду 

Міністерством 

закордонних справ 

України Угоди між 

Румунією та Україною, 

підписаної 2 лютого 2006 

року, з метою зміни 

статусу пунктів пропуску 

через українсько-

румунський  державний  

кордон, а також 

забезпечення 

фінансування обласної 

«Комплексної програми 

розбудови, облаштування 

та утримання місцевих 

пунктів пропуску через 

державний кордон, що 

розташовані на території 

області, на період до 2015 

року» 

Одним із найважливіших шляхів вирішення питання 

облаштування МАПП «Порубне» та пунктів пропуску 

«Красноїльськ - Вікову де Сус», «Дяківці - Раковець», 

«Руська – Ульма» є здійснення спільних проектів за 

Операційною програмою Європейського інструменту 

сусідства та партнерства (ENPI) «Румунія-Україна-

Республіка Молдова» на 2007-2013 роки з техніко-

економічного обґрунтування відповідності цих об’єктів 

завданням міжнародного транзиту і сталого соціально-

економічного розвитку регіонів обох країн та 

започаткування реконструкції прикордонної 

інфраструктури за рахунок вже виділених із цією метою 

коштів ЄС та відповідного співфінансування з 

українського боку. Розробка та реалізація спільних 

проектів транскордонного співробітництва в рамках 

Операційної програми «Румунія-Україна-Республіка 

Молдова» ENPI/CBC 2007-2013 задекларована на 

зустрічі представників Держмитслужби України з 

головою обласної державної адміністрації 28 квітня 2009 

року, зокрема шляхом підписання протоколу намірів про 

розвиток мережі пунктів пропуску на українсько-
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румунському кордоні та в ході зустрічі представників 

Державної митної служби України з представниками 

митної адміністрації Румунії. 

29.04.2009 на пункті пропуску «Порубне – Сірет» 

відбулася зустріч представників Державної митної 

служби України з представниками митної адміністрації 

Румунії з питань оптимізації мережі пунктів пропуску та 

стану функціонування пунктів пропуску на спільній 

ділянці кордону. У результаті досягнута попередня 

домовленість про необхідність зміни статусу пунктів 

пропуску «Красноїльськ - Вікову де Сус», «Дяківці - 

Раковець», «Руська - Ульма» з місцевих на міжнародні. 

Зазначена пропозиція доведена до Урядів України та 

Румунії.  

Організація проведення на 

території Чернівецької 

області офіційної зустрічі 

заступників міністрів 

транспорту України та 

Румунії з питань 

розбудови транзитного 

потенціалу прикордонних 

областей у контексті 

розширення основних 

транспортних осей до 

сусідніх країн в зоні 

остаточно сформованих 

східних кордонів ЄС 

Офіційна зустріч заступників міністрів транспорту 

України та Румунії з питань розбудови транзитного 

потенціалу прикордонних областей у 2009 році не 

проводилась 

Проведення 

офіційної 

зустрічі 

перенесено на 

невизначений 

термін. 

Ініціювання питання щодо 

прискорення укладання 

міжурядової угоди про 

малий прикордонний рух з 

Румунією 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.01.09          

№ 49632/5/1-08 до Указу Президента України від 30.01.09 № 53/2009 

«Про підготовку офіційного візиту в Україну Президента Румунії» 

Міністерство закордонних справ України направило на розгляд до 

Румунії проект міжурядової угоди про малий прикордонний рух між 

Україною та Румунією. 

Доручень центральних органів виконавчої влади щодо подальшого 

вирішення зазначеного питання обласна державна адміністрація не 

отримувала. 

 

Соціальна сфера 
Зайнятість населення та ринок праці 

Основні завдання, 

передбачені Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини невиконання 

Вжиття заходів щодо 

підтримки зайнятості та 

запобігання значного 

збільшення кількості 

безробітних, 

упередження 

вивільнення працівників, 

росту рівня безробіття за 

методологією МОП, 

шляхом сприяння 

виробничій діяльності 

підприємств, 

Здійснювався щоквартальний контроль та аналіз 

виконання завдань, передбачених Програмою 

зайнятості населення Чернівецької області на 2008-

2009 роки, а також щомісячний моніторинг 

новостворених  робочих місць у цілому в усіх сферах 

економічної діяльності, у галузях економіки та за 

рахунок індивідуальної трудової діяльності.  

У 2009 році в зв’язку з виробничими труднощами та з 

метою збереження трудових колективів роботодавці 

надалі запроваджували гнучкі форми зайнятості. У 

першій половині 2009 року зростала кількість 

працівників, які працювали в скороченому режимі, 
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недопущення відтоку 

інвестиційних ресурсів, 

підтримки 

підприємницької 

діяльності, посилення 

контролю за 

дотриманням 

законодавства про 

працю та зайнятість 

населення 

водночас зменшувалась чисельність працівників, які 

знаходились в адміністративних відпустках. 

З метою мінімізації впливу фінансово-економічної 

кризи на сферу зайнятості населення проведено дві 

обласні розширені наради щодо ситуації на ринку 

праці області та шляхів недопущення вивільнення 

працівників, упередження різкого згортання бізнесу, 

ліквідації робочих місць, залучення інвестицій, 

забезпечення ефективності виробництва; за 

результатами прийнято відповідні доручення, які 

перебувають на щомісячному контролі. Внесено зміни 

до Програми зайнятості населення Чернівецької 

області на 2008-2009 роки, які затверджені рішенням 

XXX сесії V скликання обласної ради № 206-30/09 від 

11 серпня 2009 року, затверджено додаткові заходи 

щодо зайнятості населення на селі, а також з 

підготовки та проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Активізовано 

контроль за забезпеченням прав і гарантій працівників 

під час скорочення їх численності, запровадження 

скорочення режиму роботи та надання вимушених 

відпусток.   

Забезпечується вжиття системних заходів щодо 

легалізації тіньової зайнятості та неофіційних 

заробітків, особливо у малому бізнесі. В усіх районах 

області працюють робочі групи щодо перевірок 

тіньової зайнятості.  

Через засоби масової інформації та на зустрічах в 

трудових колективах проводиться активна 

роз’яснювальна робота щодо залежності страхового 

стажу застрахованих осіб від своєчасної сплати внесків 

роботодавцями. З метою захисту інтересів 

застрахованих осіб підписана угода про співпрацю між 

головним управлінням Пенсійного фонду України в 

області, обласною радою профспілок та обласною 

організацією роботодавців.  

Територіальною державною інспекцією праці у 

Чернівецькій області протягом  2009 року проведено 

775 перевірок підприємств, установ, організацій різних 

форм власності та приватних підприємців, які 

використовують найману працю. Всього в ході 

перевірок виявлено 3366 порушень законодавства про 

працю та державне соціальне страхування, які 

встановлено на 661 підприємстві або 94,8%  від 

загальної кількості перевірених. За результатами 

перевірок притягнуто до адмінвідповідальності 586 

керівників-порушників трудового законодавства. 

Матеріали перевірок на 492 порушників направлені до 

суду, 94 керівника оштрафовано відповідно до вимог 

ст.188 КУпАН. 

Перевірено 85 підприємств-боржників. За наслідками 

проведених перевірок матеріали на 75 керівників 

передано до суду, 24 керівників притягнуто до 

адміністративної відповідальності за ст. 188-6 КУпАП, 

на 28 керівників матеріали направлено до 
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правоохоронних органів на предмет порушення 

кримінальної справи за невиконання вимог трудового 

законодавства. 

Профспілковими комітетами спільно з роботодавцями 

вживалися заходи щодо своєчасного підведення 

підсумків виконання колективних договорів за 2009 

рік.  

Сприяв легалізації «тіньової» зайнятості і діючий 

порядок реєстрації службою зайнятості  трудових 

договорів між фізичними особами – суб’єктами 

підприємницької діяльності, які використовують 

найману силу, і громадянами. Обласною службою 

зайнятості протягом 2009 року зареєстровано 4625  

трудових договорів, розірвано 4849  договорів. Станом  

на 1 січня  2010  року в області діють 10871 трудовий  

договір. 

Здійснено обстеження кожної сільської ради в частині 

виявлення домогосподарств, в яких жодна з осіб 

працездатного віку не працює (а також не перебуває на 

обліку в службі зайнятості і не має патенту на зайняття 

підприємницькою діяльністю). З метою вишукання 

можливостей для подальшого працевлаштування, 

списки цих осіб передано до обласної служби 

зайнятості. 

Посилення соціального 

захисту працівників, які 

можуть бути вивільнені 

з підприємств, що 

зазнали негативного 

впливу фінансово-

економічної кризи з 

метою їх повернення до 

продуктивної зайнятості 

В умовах фінансово-економічної кризи першочергове 
значення набуло питання щодо посилення соціального 
захисту працівників, які можуть бути вивільнені з 
підприємств. З цією метою постійно здійснюється 
моніторинг ситуації щодо зайнятості працюючих на 
підприємствах і в організаціях області.  
Під час проведення повідомної реєстрації колективних 
договорів обов’язково перевіряються зобов’язання 
щодо дотримання прав і гарантій працівників під час їх 
вивільнення.  
В Регіональній угоді між Чернівецькою обласною 
державною адміністрацією, Чернівецькою обласною 
радою, радою Федерації роботодавців Чернівецької 
області та Чернівецькою обласною радою профспілок 
на 2009-2010 роки передбачено зобов’язання Сторін 
соціального партнерства щодо упередження масового 
вивільнення працівників, надання необхідної допомоги 
підприємствам, організаціям і установам у розв’язанні 
проблем, пов’язаних з вивільненням працюючих.  
26 лютого 2009 року на засіданні обласної 
тристоронньої соціально-економічної ради 
розглядалося питання „Про спільні дії Сторін 
соціального партнерства щодо мінімізації негативних 
наслідків фінансово-економічної кризи у трудових 
колективах області”. Поряд з іншими питаннями було 
обговорено ситуацію щодо упередження незаконного 
вивільнення працівників чи надання неоплачуваних 
відпусток працівникам з ініціативи адміністрації.  
За результатами засідання Сторони зобов’язалися 
посилити державний та громадський контроль за 
дотриманням чинного законодавства під час 
скорочення чисельності працюючих, особливо жінок, 
які мають неповнолітніх дітей, одиноких матерів, 
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щотижневе прогнозування можливих звільнень 
працівників за галузями економіки області, вживати 
упереджувальні заходи щодо недопущення порушень 
норм чинного законодавства. 
Упродовж 2009 року здійснювалась широка 
інформаційна діяльність з питань надання соціальних 
послуг незайнятому населенню та роботодавцям, 
запобігання безробіттю в умовах економічної 
нестабільності. У ЗМІ області надруковано 701 
публікацію, прозвучало 254 радіо- та 175 телепередач, 
організовано та проведено 8497 комплексних 
системних інформаційних заходів. 
На двох радіоканалах організовано трансляцію серії 
аудіороликів соціальної реклами Державної служби 
зайнятості «Не втрачай надії!». Створено фільм «Гідна 
праця – основа гідного життя», який транслювався на 
телеканалі «Рада». 
В обласному та базових центрах зайнятості щоденно 

діє інформаційно-консультативна гаряча телефонна 

лінія для населення та роботодавців з питань надання 

соціальних послуг, матеріального забезпечення, 

діяльності Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок 

безробіття. 

У той же час, явища фінансово-економічної кризи не 

спричинили масового вивільнення працівників на 

основних ринкоутворюючих підприємствах. 

Здебільшого підприємства та організації у зв’язку з 

тимчасовими труднощами вдалися до переведення 

працівників на скорочений режим роботи та подання 

вимушених відпусток з метою збереження трудового 

потенціалу. 

Забезпечення реалізації 

державної політики 

зайнятості населення 

шляхом розширення та 

вдосконалення форм 

соціальної підтримки 

безробітних 

Станом на 01.01.2010 чисельність громадян, охоплених 

активними заходами сприяння зайнятості становила 

16446, що майже удвічі менше, порівняно 01.01.09.  

За 2009 рік за сприянням служби зайнятості 

працевлаштовано 8911 незайнятих осіб, професійне 

навчання проходило 3026 осіб, участь у громадських 

роботах брало 4509 осіб.  

Станом на 01.01.2010 отримували допомогу по 

безробіттю 7217 безробітних, що на 6168 особи або на 

46,1% менше, ніж на 01.01.09. Середній розмір 

допомоги по безробіттю склав 555,9 грн., що на 20,1% 

більше проти 2008 року (462,7 грн.) та складає 74,7% 

від розміру мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму. 

В умовах фінансово-
економічної кризи 

продовжує 

зменшуватися 

кількість вільних 

робочих місць на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях області, 

що негативно 

впливає на обсяги 

активних заходів 
сприяння зайнятості 

населення. 

Упродовж 2009 року 

на ПОУ області було                   

12438 вакансій, що на 

47,1% або на 11075 

вакансій менше, ніж 

за 2008 рік. 

Упродовж 2009 року 

подали інформацію 

щодо наявності 

вільних робочих 
місць 3039 

підприємств, установ 

та організацій 

області, що на 36,4% 

(1739 підприємств) 
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менше проти 2008 

року. 

Також  зменшені 

обсяги фінансування 

за рахунок коштів 

Фонду 

загальнообов’язково-

го державного 

соціального 
страхування на 

випадок безробіття  

професійного 

навчання безробітних 

та оплачуваних 

громадських робіт. 

Розширення сфери 
застосування праці, 
передусім за рахунок 
підвищення 
інвестиційної 
привабливості 
економіки та 
перетворення 
самостійної зайнятості 
населення у 
високоефективний 
малий і середній бізнес 

Одним із важливих чинників розширення сфери 

застосування праці є активізація інвестиційної 

діяльності в області, найбільш широке залучення 

вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток 

економіки, туризму, соціальної сфери, науки. З цією 

метою в області реалізується Програма сприяння 

залученню інвестицій в економіку області на 2004-

2010 роки. 

У 2009 році на відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами комерційних банків суб’єктам 

підприємницької діяльності за кошти обласного 

бюджету передбачалось та використано 160 тис.грн. по 

8 бізнес-проектах, що на 6,7% більше, ніж у 2008 році. 

У результаті створено 88 нових робочих місць. 

 

Забезпечення 
продуктивної зайнятості 
населення, особливо в 
сільській місцевості, 
шляхом створення нових 
робочих місць, 
відновлення роботи тих, 
які простоюють, 
упередження їх 
ліквідації, ефективної 
підтримки 
підприємницької 
діяльності та само 
зайнятості населення 

Упродовж 2009 року в області створено в усіх сферах 

економічної діяльності 12662  нових робочих місць, що 

становить 93,8 відсотків до завдання, передбаченого 

Програмою зайнятості населення Чернівецької області  

на 2009 рік. В галузях економіки створено 2121  нових 

робочих місць (річне завдання виконано на 117,8%),  

10541  робоче місце -  за рахунок діяльності фізичних 

осіб – підприємців та найманих до них осіб (річне 

завдання виконано на 90,1%).  

Найбільше створено нових робочих місць  у 

Кіцманському (1045  нових робочих місць), 

Глибоцькому (853), Новоселицькому (832),  

Сторожинецькому (838), Вижницькому (687) районах 

та м.Чернівцях (5473 нових робочих місць).  

Найбільше нових робочих місць створено в оптовій та 

роздрібній торгівлі, обробній промисловості і у сфері 

колективних, громадських та особистих послуг.  

З метою розширення сфери зайнятості сільського 

населення впродовж 2009 року продовжувалося 

реформування і відновлення роботи підприємств цієї 

галузі. Сфера прикладання праці розширювалася за 

рахунок нарощування обсягів сільськогосподарського 

виробництва, введення в обробіток земель, які раніше 

не оброблялися, розвитку тваринництва, садівництва та 

розширення виробництва харчових переробних 

підприємств. Завдяки цим заходам створено 323 нових 

робочих місця. 

 

Приведення обсягів та З метою забезпечення формування та корегування  
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напрямків підготовки 
кадрів у навчальних 
закладах до потреб 
регіонального ринку 
праці, запровадження 
ефективної системи 
контролю за якістю 
освітніх послуг, 
подальшого розвитку 
системи професійного 
навчання кадрів на 
виробництві 

державного замовлення  на підготовку фахівців та 

робітничих кадрів Головним управлінням праці та 

соціального захисту населення облдержадміністрації 

налагоджена співпраця з Головним управлінням освіти 

і науки облдержадміністрації та обласним центром 

зайнятості в частині постійного взаємного 

інформування про стан регіонального ринку праці, 

поточну та перспективну потребу у робітниках 

необхідних професій, надання інформаційних 

матеріалів щодо випуску кваліфікованих робітників 

тощо. 

З метою вивчення регіонального ринку праці, 

тенденцій його розвитку на найближчу перспективу, 

визначення шляхів оперативного реагування на 

можливі зміни його структури в умовах поглиблення 

економічної кризи, у травні 2009 року проведено 

повторне вивчення потреби у робітничих кадрах на 

2009-2011 роки шляхом опитування (анкетування) 

ринкоутворюючих підприємств області. 

Результати обстеження показують, що щорічна 

потреба в робітничих кадрах підприємств області 

складатиме в середньому майже 5 тис.осіб. 

Згідно з результатами опитування регіональний ринок 

праці найбільшою мірою потребуватиме арматурників, 

бетонярів, водіїв автотранспортних засобів, 

електрогазозварників, електромонтерів з ремонту та 

обслуговування електроустаткування, кухарів, 

машиністів, продавців продовольчих та 

непродовольчих товарів, швачок та штукатурів тощо. 

Результати обстежень ринкоутворюючих підприємств 

області щодо їх перспективної потреби на 2009-2011 

роки направлені Головному управлінню освіти і науки 

облдержадміністрації для визначення та коригування 

державного замовлення в закладах професійно-

технічної освіти. 

Стан і перспективи розвитку професійно-технічної 

освіти області розглядався на спільних нарадах в 

обласній державній адміністрації. 

Зобов’язано директорів професійно-технічних 

навчальних закладів області забезпечити неухильне 

виконання зазначених заходів, партнерське сприяння у 

їх реалізації. Продовжується робота щодо 

удосконалення спеціалізації міських професійно-

технічних навчальних закладів сільської місцевості.  

Продовжується тісна співпраця зі службою зайнятості 

щодо професійного навчання незайнятого населення, у 

2009 році таку підготовку  пройшли 1971 особа, що 

склало 8% від загальної чисельності безробітних, які 

перебували на обліку. Здійснюється підготовка до 

ліцензування нових, потрібних регіону професій. 

Продовжується робота щодо оновлення навчально-

матеріальної бази професійно-технічних навчальних 

закладів, оснащення їх сучасним обладнанням, у тому 

числі за участю підприємств-замовників робітничих 

кадрів. З метою проведення перевірки дотримання 
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ліцензійних умов у навчальних закладах, які 

здійснюють підготовку водіїв автотранспортних 

засобів, проведено перевірку дотримання ліцензійних 

умов у відповідних навчальних закладах області 

спільною комісією з числа працівників управління 

освіти і науки облдержадміністрації та підрозділів 

ВДАІ УМВС. Загальний ліцензований обсяг прийому 

водіїв автотранспортних засобів різних категорій 

зменшено. 

У 2009 році створено Регіональну міжгалузеву раду з 

професійно-технічної освіти та організовано її 

постійну системну роботу. Проведено засідання 

круглого столу з участю соціальних партнерів щодо 

координації спільних дій. 

Директорів професійно-технічних навчальних закладів 

зобов’язано укласти з підприємствами, установами, 

організаціями-замовниками кадрів договора на 

підготовку кваліфікованих робітників. 

Представники підприємств, установ та організацій 

беруть участь у захистах курсових та дипломних 

проектів і творчих звітів студентів, а навчальні заклади 

співпрацюють з центрами зайнятості. 

У кожному професійно-технічному навчальному 

закладі області створені служби з працевлаштування 

випускників. У вищих навчальних закладах діють 

центри розвитку кар’єри, працевлаштування студентів, 

служби сприяння зайнятості. 

На підставі перспективно-цільових договорів з 

галузевими підприємствами, організаціями кожний 

професійно-навчальний заклад уточнив кількість 

робочих місць для проходження виробничої практики. 

В 11 школах області в 10-11 класах (21 клас) 
запроваджено економічний профіль навчання. Введено  
спецкурс з вивчення основ підприємницької 
діяльності. 

Підвищення якості 
новостворених та 
діючих робочих місць, 
ефективності 
використання робочої 
сили, подолання та 
попередження 
низькооплачуваної 
зайнятості, безумовне 
дотримання норм 
чинного законодавства з 
питань оплати праці 

Підвищення якості робочих місць, передусім, щодо 

належного рівня оплати праці, умов праці є 

пріоритетним в роботі органів виконавчої влади та 

Сторін соціального партнерства області.  

Зобов’язання із зазначених питань включені до 

обласної, міської, районних регіональних угод. Дане 

питання у 2009 році двічі розглядалося на засіданні 

обласної тристоронньої соціально-економічної ради. 

Воно є предметом обговорення на засіданнях 

колегіальних органів, нарадах, засіданнях комісій. 

Забезпечено державний контроль за дотриманням 

чинного законодавства з питань оплати праці, охорони 

праці, використання робочої сили.    

Територіальною державною інспекцією праці у 

Чернівецькій області упродовж 2009 року проведено 

775 перевірок підприємств, установ та організацій 

різних форм власності та приватних підприємців, які 

використовують найману працю. За результатами 

перевірок упродовж 2009 року притягнуто до 

адмінвідповідальності 586 керівників-порушників 
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трудового законодавства. Матеріали перевірок на 492 

порушників направлені до суду, 94 керівника 

оштрафовано. 

Упродовж 2009 року з питань охорони праці 

обстежено 585 підприємств, установ та організацій 

області, в тому числі 104 спільно з органами 

державного нагляду за охороною праці. Виявлено 3987 

порушень. Видано 470 приписів. 

Активізація співпраці з 
роботодавцями з питань 
організації професійного 
навчання осіб відповідно 
до їх потреб 

Упродовж 2009 року за направленнями служби 
зайнятості у навчальних закладах, навчально-курсових 
комбінатах та на виробництві проходили професійну 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
3026 безробітних, з них 1986 осіб (65,6%) навчалися за 
конкретними замовленнями роботодавців, причому 
більшість із них підвищували кваліфікацію або рівень 
компетентності за різноманітними навчальними 
програмами аграрного спрямування. На підвищення 
кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на 
робочому місці направлено 233 безробітних. 
Із загальної чисельності безробітних, які навчалися на 
замовлення роботодавців та закінчили навчання у 
звітному періоді, 93,3% працевлаштовано.  

 

Створення дієвої 

системи професійної 

орієнтації молоді на 

професії, в яких є 

потреба на ринку праці, 

забезпечення 

індивідуального підходу 

до надання 

профорієнтаційних 

послуг молодим 

громадянам 

Упродовж 2009 року профорієнтаційними послугами 

охоплено 12624 (86,6%) особи до 35 років.  

З метою забезпечення адресності послуг формувались 

цільові групи молодих осіб для участі в тематичних 

семінарах, ярмарках вакансій, професій, кар’єри, 

заходах з презентації роботодавців, «Днів відкритих 

дверей» центру зайнятості, навчальних закладів. 

Запроваджено проведення тематичних семінарів 

«Приміряй на себе професію» (для молоді без професії, 

спеціальності), «Молоді про актуальні професії на 

ринку праці», «Мистецтво успішного 

працевлаштування молоді», «Особливості зайнятості 

молоді», «Молодь на ринку праці». Упродовж 2009 

року проведено 248 групових заходів, якими охоплено 

3982 молоді особи до 35 років. 

З метою забезпечення потреб безробітної молоді у 

повній та достовірній інформації про професії, які 

актуальні на ринку праці, забезпечення підприємств, 

установ і організацій кваліфікованими кадрами, значна 

увага у профінформаційному обслуговуванні 

приділялась інформаційно-довідковій, інформаційно-

роз’яснювальній роботі. 

На семінарах з техніки пошуку роботи незайнята 

молодь інформувалась про можливості використання 

Інтернет-порталу, багатоканальної інтерактивної 

мережі державної служби зайнятості та ВЕБ-сайту 

обласного центру зайнятості з метою отримання 

відомостей про потребу в робочій силі на ринку праці, 

можливості професійного навчання, соціальні послуги 

служби зайнятості. Семінарами охоплено 45,3 тис. 

незайнятих осіб. 

Проведено 73 презентації роботодавців, 183 «Дні 

відкритих дверей» навчальних закладів, 63 презентації 

професій, 39 професіографічні екскурсії та 29 
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презентацій курсів навчання. 

Зменшення диспропорції 

на зареєстрованому 

ринку праці шляхом 

організації професійної 

підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

безробітних у 

навчальних закладах, на 

підприємствах, 

установах, організаціях, 

у тому числі на 

замовлення  

роботодавців 

Упродовж 2009 року за направленнями служби 

зайнятості у навчальних закладах, навчально-курсових 

комбінатах та на виробництві проходили професійну 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

3026 безробітних, з них 1986 осіб навчалися за 

конкретними замовленнями роботодавців. 

Із загальної чисельності безробітних, 2262 особи 

працевлаштовані за направленням служби зайнятості  

та самостійно. Рівень працевлаштування безробітних 

після закінчення профнавчання склав 71,4%. 

 

Вжиття системних 

заходів щодо легалізації 

тіньової зайнятості та 

неофіційних заробітків, 

особливо у малому 

бізнесі, забезпечення 

проведення цільових 

комплексних перевірок 

суб’єктів 

господарювання всіх 

форм власності, 

активізація роботи 

створених з цього 

приводу робочих груп  

З метою легалізації тіньової зайнятості здійснювалась 

реєстрація трудових договорів між найманими 

працівниками та суб’єктами підприємницької 

діяльності-фізичними особами.  

У 2009 році службою зайнятості зареєстровано 4625 

договорів між працівниками та фізичними особами-

підприємцями.  

Упродовж 2009 року податковими, контролюючими, 

структурними підрозділами з питань праці під час 

проведення перевірок виявлено 2,5 тис. осіб, які 

працювали без оформлення трудових відносин. За 

результатами перевірок з працівниками укладено 

трудові договори відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

Упродовж 2009 року безпосередньо спеціалістами з 

питань праці міськрайуправлінь праці та соціального 

захисту населення перевірено 182 суб’єкти 

господарювання, приватних підприємців та виявлено 

121 особу, з якими не укладено трудові договори. 

Питання легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення 24.09.2009 розглянуто на 

засіданні колегії облдержадміністрації, за результатами 

якої прийнято розпорядження голови 

облдержадміністрації №617-р від 28.09.2009 „Про 

затвердження рішення колегії облдержадміністрації від 

24.09.2009 „Про стан дотримання чинного 

законодавства про оплату праці та рівень заробітної 

плати в економіці області”. 

На виконання рішення колегії облдержадміністрації 

упродовж жовтня 2009 року створено три спільні 

обласні робочі групи для здійснення перевірок щодо 

тіньової зайнятості і заробітної плати у суб’єктів 

господарювання Новоселицького та Глибоцького 

районів.  

12 та 13 жовтня 2009 року спільними групами 

здійснено перевірки на підприємствах Новоселицького 

району: ПП „Магнат ІY”, СК „Новоселицький”, ПП 

Бойчук М.М. (ресторан „Буковинська зірка”), ПП 

Богословець О.В. (ресторан „Буковинська зірка”), ПП 

Михайлова С.М.(кафе „Піцерія”), ПП Ротар К.І. 
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(ресторан „Принц”), ПП Кодряну В.І. (ресторан 

„Принц”), ЗАТ „Агроспецмонтаж”, Приватна фабрика 

„Черемшина”, ЗАТ „Побут”, ТзОВ „Роднічок”, МКП 

„Акорд”, ПП „Тміт-ліс”. Під час проведених перевірок 

виявлено 9 осіб без оформлення трудових  відносин. 

22 та 23 жовтня 2009 року перевірено підприємства 

Глибоцького району: ТОВ „Станівецький цегельний 

завод”, НВП „МІМ”, ПП Чорней А.Л., ПП Кулюк І.П., 

ПП Ропчан І.Г., ПП Унгурян М.Г., ПП Унгурян А.М., 

магазин „Все для дому”(ПП Коблюк Г.С.), ПП 

Молофій І.Г. Виявлено 17 осіб без оформлення 

трудових  відносин. 

За результатами перевірок державними інспекторами 

праці по кожному суб’єкту господарювання складено 

акт, вжито заходів відповідно до наданих повноважень 

Щоквартально здійснюється звірка даних податкових 

інспекцій, відділень Пенсійного фонду, державної 

служби зайнятості та фондів соціального страхування 

щодо кількості найманих працівників, за яких 

сплачуються страхові внески, та здійснюється аналіз 

відомостей про кількість найманих працівників, рівень 

оплати праці обсягам господарської діяльності.  

Забезпечення 

проведення 

інформаційно – 

роз’яснювальної роботи 

серед населення та 

роботодавців щодо 

забезпечення гарантій 

державного соціального 

захисту від безробіття 

Упродовж 2009 року в засобах масової інформації 

області  систематично проводилась інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо надання обласною 

службою зайнятості соціальних послуг незайнятим 

громадянам, роботодавцям, мешканцям сільської 

місцевості, соціально вразливим верствам населення. У 

ЗМІ області надруковано 701 публікацію, прозвучало 

254 радіо- та 175 телепередач, організовано та 

проведено 8497 комплексних системних 

інформаційних заходів. 

Чернівецький МЦЗ щотижня подає в додаток до газети 

“Молодий буковинець” актуальні вакансії. 

На двох радіоканалах обласним центром зайнятості 

організовано трансляцію серії аудіороликів соціальної 

реклами Державної служби зайнятості “Не втрачай 

надії!”.  

Працює “Інформаційно-консультаційна гаряча 

телефона лінія обласного та базових центрів 

зайнятості”.  

Упродовж 2009 року проведено 94 ярмарки та міні-

ярмарки вакансій, в яких взяли участь 129 

підприємств, установ, організацій та 2380 осіб – 

шукачів роботи з числа незайнятого населення, з яких 

працевлаштовано 525 осіб. 

В районних центрах зайнятості проведено 42 «Круглих 

столи», до яких залучено 459 представників влади, 

соціальних партнери та роботодавці. 

Упродовж 2009 року проведено 355 семінарів, в яких 

взяли участь 5205 представників підприємств, установ, 

організацій, 34 семінари на підприємствах, де 

передбачалось вивільнення працюючих.  

 

Реінтеграція безробітних 

до трудового процесу, 

Упродовж 2009 року міськрайцентрами зайнятості 

укладено 911 угод з підприємствами, організаціями та 
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шляхом їх залучення до 

громадських робіт 

установами про співпрацю з організації та проведення 

оплачуваних громадських робіт, на які 

працевлаштовано 4509 осіб. Питома вага безробітних 

залучених до оплачуваних громадських робіт 

становить 12,7% від загальної чисельності безробітних 

осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості. 

Упродовж 2009 року проведено 42 круглих столи, 76 

сходок сіл в яких брали участь 2030 осіб незайнятого 

населення.  

Результатом співпраці обласної служби зайнятості з 

органами місцевого самоврядування та роботодавцями 

регіону стало залучення безробітних до суспільно-

корисних громадських робіт, підсобних робіт на 

підприємствах та фермерських господарствах, з 

благоустрою скверів та місць відпочинку, з 

придорожніх та прибережних смуг, упорядковування 

територій біля адміністративних будинків, будинків 

культури, сільських стадіонів, з ремонту об’єктів 

соціальної сфери. Упродовж 2009 року проведено 

поточний ремонт 15 ФАПів, амбулаторій та лікарень, 

46 дошкільних дитячих установ, 41 будинку культури, 

7 шкіл, 3 стадіонів, 13 приміщень сільських рад, 

благоустрій 176 населених пунктів. 

Забезпечення надання 

адресних послуг та 

розширення 

можливостей 

працевлаштування 

незайнятого населення, в 

першу чергу осіб, на які 

розповсюджуються 

додаткові соціальні 

гарантії 

Упродовж 2009 року соціальними послугами обласної 

служби зайнятості скористалися 6074 особи, на яких 

розповсюджуються додаткові соціальні гарантії, що 

складає 17,1% від загальної кількості незайнятих 

громадян, які перебували на обліку. 

Працевлаштовано 954 особи, які потребують 

додаткового соціального захисту. У зв’язку із 

загостренням ситуації на ринку праці, збільшення 

кількості шукачів роботи та зменшення попиту на 

робочу силу, рівень працевлаштування зазначеної 

категорії населення становив 15,7%. 

У відповідності до Закону України “Про зайнятість 

населення” в 2009 році розпорядженнями голів 

райдержадміністрацій, рішеннями виконкомів 

Чернівецької та Новодністровської місьих рад на 

підприємствах, організаціях, установах області для 

працевлаштування громадян, які неспроможні на 

рівних конкурувати на ринку праці, заброньовано 339 

робочих місць. На заброньовані робочі місця 

працевлаштовано 229 соціально-незахищених осіб. 

Упродовж 2009 року до міських та районних центрів 

зайнятості Чернівецької області за сприянням у 

працевлаштуванні звернулися 238 осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. Всього соціальними 

послугами служби зайнятості скористалися 396 

інвалідів, що на 45 осіб більше порівняно 2008 роком. 

Чернівецькою обласною службою зайнятості 

працевлаштовано 59 осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Обласним центром зайнятості спільно з Фондом 

соціального захисту інвалідів проводиться 

інформаційно-роз’яснювальна робота серед 
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підприємств щодо можливості створення робочих 

місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями 

шляхом надання дотації за рахунок коштів Фонду 

соціального захисту інвалідів. 

З метою підвищення конкурентоспроможності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями 23 інваліда 

проходили професійне навчання за направленням 

служби зайнятості, з них 8 осіб навчалися за кошти 

Фонду соціального захисту інвалідів. У результаті - 11 

осіб працевлаштовано. 

Розширення професійної 

орієнтації населення, 

особливо учнів шкіл та 

інших категорій молоді, 

з метою підняття 

престижності 

робітничих професій 

Упродовж 2009 року профорієнтаційними послугами 

охоплено 22921 учень загальноосвітніх навчальних 

закладів, з них 20250 учнів 9-их, 11-х класів.  

З метою розширення знань школярів про професії, 

визначення сфер майбутньої  трудової діяльності, 

дослідження життєвих планів молоді, їхніх уподобань і 

пріоритетів забезпечувався диференційований підхід 

до організації профорієнтаційної роботи з учнівською 

молоддю шляхом проведення профорієнтаційних 

уроків (семінарів), диспутів, дискусій, усних журналів, 

брейн-рингів. 

Щоквартально в школах оновлювалась інформація 

«Барометру професій» щодо актуальних та менш 

актуальних професій на ринку праці. З учнівською 

молоддю, батьками, педагогами проведено 

профінформаційні уроки, уроки «реального життя», 

диспути, вікторини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Показники ринку праці 
Найменування показників, передбачених 

Програмою 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано за  

січень-вересень 

2009 року 

У % до 

Програмно-

го 

показника 

У % до  

січня-вересня 

2008 року 

Зайняте населення у віці 15-70 років (в 

середньому за рік) – усього, тис. осіб 

 

376,0 378,5 100,7 98,7 

  у тому числі працездатного віку, тис. 

осіб 
326,0 316,7 97,1 95,7 

Рівень зайнятості, у відсотках до 

населення відповідної вікової групи:  

у віці 15-70 років 

 

 

56,4 56,8 х х 

працездатного віку 59,1 57,2 х х 

Безробітне населення у віці 15-70 років, 

визначене за методологією МОП (в 

середньому за рік) – усього, тис. осіб 

 

 

36,9 37,1 100,5 108,5 

    у тому числі працездатного віку 36,9 37,1 100,5 108,5 

Рівень безробіття, визначений за 

методологією МОП, у відсотках до 

економічно активного населення:  

 у віці 15-70 

 

 

 

8,9 8,9 Х х 

 працездатного віку 10,2 10,5 Х х 
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Завдання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування з розширення сфери прикладання праці за рахунок  

створення нових робочих місць на 2009 рік 
 Завдання 

на  

2009 рік 

Фактично створено 

за  

2009 рік 

У % до 

завдання 

Усього 13500* 12662 93,8** 

Вижницький 780 687 88,1 

Герцаївський 270 217 80,4 

Глибоцький 800 853 106,6 

Заставнівський 600 630 105,0 

Кельменецький 420 420 100,0 

Кіцманський 1030 1045 101,5 

Новоселицький 850 832 97,9 

Путильський 330 239 72,4 

Сокирянський 500 444 88,8 

Сторожинецький 820 838 102,2 

Хотинський 820 664 81,0 

м.Новодністровськ 280 320 114,3 

м.Чернівці 6000 5473 91,2 

 

Завдання щодо створення нових робочих місць за видами економічної діяльності  
 Завдання 

на  

2009 рік 

Фактично створено 

за  

2009 рік 

У % до 

завдання 

Усього 13500* 12662 93,8** 

Сільське господарство, мисливство та 

лісове господарство 
520 323 62,1 

Рибальство, рибництво 10 23 230,0 

Промисловість 1600 1531 95,7 

Будівництво 800 743 92,9 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 

7420 6519 87,9 

Діяльність готелів та ресторанів 700 705 100,7 

Діяльність транспорту та зв’язку 800 775 96,9 

Фінансова діяльність 100 106 106,0 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг 
підприємцям 

500 606 121,2 

Державне управління 30 164 546,7 

Освіта 70 63 90,0 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 

150 88 58,7 

Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та 
спорту 

800 1016 127,0 

* Рішенням сесії обласної ради від 11.08.09 №206-30/09 внесено зміни до показників Програми зайнятості 
населення Чернівецької області на 2008-2009 роки. 

** Основними причинами невиконання програмних показників по кількості створених робочих місць є: спад 

та неритмічність виробництва через проблеми зі збутом продукції, ріст цін на сировину, незадовільна 
платіжна дисципліна дебіторів, брак обігових коштів, неможливість отримання кредитів на прийнятих для 

обслуговування виробництва умовах, ненадходження запланованих інвестицій; запровадження нових 
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технологій виробництва на промислових підприємствах та вирощування культур у 

сільськогосподарських товариствах з мінімальним використанням ручної праці; зменшення кількості 
зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

Основні показники розвитку зареєстрованого ринку праці Чернівецької області 
Найменування показників, передбачених 

Програмою 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік* 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Чисельність незайнятого населення, 

яке користується послугами служби 

зайнятості 

 

40000 35607 89,0** 70,7 

Працевлаштування за сприяння 

служби зайнятості   
10700 8911 83,3** 46,1 

Охоплення професійним навчанням 3500 3026 86,5** 50,2 

Залучення до громадських робіт 4000 4509 112,7 48,7 

* Рішенням сесії обласної ради від 11.08.09 №206-30/09 внесено зміни до показників Програми зайнятості 

населення Чернівецької області на 2008-2009 роки. 
** Зменшення пропозиції робочої сили у 2009 році пов"язано із введенням із 13 січня п.р. Закону України 

"Про внесесння змін  до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу 

зайнятості населення", у відповідності до якого члени особистих селянських господарств є особами, які 
забезпечують себе роботою самостійно і згідно Закону України "Про зайнятість населення" належать до 

зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною. 

В умовах фінансово-економічної кризи продовжує зменшуватися кількість вільних робочих місць на 

підприємствах, в установах та організаціях області, що негативно впливає на обсяги активних заходів 
сприяння зайнятості населення. 

Упродовж 2009 року на підприємствах, в установах та організаціях області було 12438 вакансій, що на 47,1% 

або на 11075 вакансій менше, ніж за 2008 рік. Подали інформацію щодо наявності вільних робочих місць 3039 
підприємств, установ та організацій  області, що на 36,4% (1739 підприємства) менше проти 2008 року. 

Також зменшені обсяги фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття, професійного навчання безробітних, надання дотацій 
роботодавцям для працевлаштування безробітних тощо.  

 
 

Грошові доходи населення та заробітна плата 
Основні завдання, 

передбачені Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невикона-

ння 

Упередження фактів 

зниження рівня 

заробітної плати на 

підприємствах і 

організаціях області, 

шляхом сприяння 

вирішенню проблемних 

питань фінансово-

господарської діяльності 

підприємств тощо 

Підвищення рівня оплати праці в економіці області, 

забезпечення дієвого контролю за дотриманням чинного 

законодавства про оплату праці є пріоритетним напрямком 

роботи органів виконавчої влади області всіх рівнів, 

контролюючих, правоохоронних, податкових органів. 

Зазначені питання 24.09.2009 розглянуто на засіданні колегії 

облдержадміністрації 

З метою підвищення рівня заробітної плати в області, 

збільшення вартості робочої сили, забезпечення виплати 

заробітної плати у розмірах, не нижчих за величину 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної 

особи діє розпорядження голови облдержадміністрації від 28 

вересня 2009 року № 617-р „Про затвердження рішення колегії 

облдержадмістрації від 24.09.09 «Про стан дотримання 

чинного законодавства про оплату праці та рівень заробітної 

плати в економіці області”. Питання підвищення рівня оплати 

праці розглядались на засіданнях колегій 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, нарадах, інших 

зібраннях. 
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Постійно здійснюється контроль за дотриманням чинного 

законодавства з питань оплати праці. У 2009 році 

спеціалістами міськрайуправлінь праці та соціального захисту 

населення  з даного питання перевірено понад 600 суб’єктів 

господарювання різних форм власності та господарювання. 

Видано понад 2,3 тис. пропозицій та рекомендацій про 

усунення виявлених порушень.   

За статистичними даними, середньомісячна заробітна плата 

штатного працівника у січні-грудні 2009 року становила 1523 

грн. і зросла на 8,6% (по Україні – на 5,5%). 

За розміром середньомісячної заробітної плати область 

знаходиться на 20 місці серед інших регіонів України, темпами 

її зміни – на 4, темпами зміни реальної заробітної плати – на 2. 

Активізація контролю за 

дотриманням 

законодавства про працю 

та оплату праці, зокрема, 

щодо стану виплати 

заробітної плати, її 

компенсації та індексації, 

оплати простою, а також 

щодо дотримання прав 

працівників під час 

скорочення працюючих 

Активізовано контроль за дотриманням законодавства про 

працю та оплату праці, зокрема, щодо стану виплати заробітної 

плати, її компенсації та індексації, оплати простою, а також 

щодо дотримання прав працівників під час скорочення 

працюючих.  

Упродовж 2009 року Територіальною державною інспекцією 

праці у Чернівецькій області проведено 775 перевірок. 

Перевірено 697 підприємств, організацій, установ усіх форм 

власності та підприємців, які використовують найману працю.  

За результатами перевірок упродовж 2009 року  притягнуто до 

адмінвідповідальності 586 керівників-порушників трудового 

законодавства. Матеріали перевірок на 492 керівників 

направлені до суду, 94 оштрафовано. На 104 керівників 

матеріали перевірок передані до правоохоронних органів на 

предмет порушення кримінальних справ за грубе порушення 

трудового законодавства. 

У 2009 році спеціалістами міськрайуправлінь праці та 

соціального захисту населення з питань дотримання 

законодавства про оплату праці перевірено понад 600 суб’єктів 

господарювання різних форм власності та господарювання. 

Видано понад 2,3 тисячі пропозицій та рекомендацій про 

усунення виявлених порушень.       

 

Забезпечення дотримання 

державних мінімальних 

гарантій в оплаті праці 

всіма суб’єктами 

господарювання шляхом 

дієвого контролю за 

своєчасним їх 

запровадженням, 

притягнення до 

відповідальності 

керівників-

правопорушників 

Упродовж 2009 року проведено 609 перевірок щодо 
дотримання чинного законодавства з оплати праці, перевірено 
605 підприємств, організацій, установ усіх форм власності та 
підприємців, які використовують найману працю. За 
наслідками проведених перевірок внесено 2321 пропозицію та 
рекомендацію щодо усунення виявлених порушень. На 107 
керівників матеріали передано до правоохоронних органів,  на 
31 – до Територіальної державної інспекції праці у 
Чернівецькій області, з них 30 керівників притягнуто до 
адміністративної відповідальності. 
Територіальною державною інспекцією праці у Чернівецькій 
області упродовж 2009 року проведено 110 перевірок 
підприємств, які мають заборгованість із виплати заробітної 
плати, перевірено 85 підприємств-боржників. За наслідками 
проведених перевірок матеріали на 75 керівників передано до 
суду, 24 керівники притягнуті до адміністративної 
відповідальності за ст. 188-6 КУпАП, на 28 керівників 
матеріали направлено до правоохоронних органів на предмет 
порушення кримінальної справи за невиконання вимог 
трудового законодавства. 
Прокуратурою Чернівецької області упродовж 2009 року за 
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результатами проведених перевірок щодо дотримання чинного 
законодавства про оплату праці внесено 130 приписів та 
подань, притягнуто до відповідальності 144 посадові особи, 
порушено 30 кримінальних справ. 

Реалізація заходів щодо 

погашення заборгованості 

із заробітної плати 

підприємствами, 

установами та 

організаціями усіх форм  

власності 

Стан погашення заборгованості із заробітної плати, виконання 

графіків ліквідації боргів постійно обговорювався на 

засіданнях колегіальних органів, комісій, нарадах, інших 

зібраннях. У 2009 році проведено 227 засідань обласної, 

міської та районних комісій з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, своєчасної виплати пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. 

З метою оперативного реагування на факти затримки виплати 

заробітної плати в Головному управлінні праці та соціального 

захисту населення облдержадміністрації, у підрозділах 

управлінь праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення 

відкрито „гарячі” телефонні лінії з питань виплати заробітної 

плати та соціальних виплат. Загалом за 2009 рік за 

результатами роботи „гарячих” телефонних ліній надійшло 58 

звернень. По кожному зверненню були з’ясовані обставини та 

вжиті заходи. 

Продовжується щотижневий моніторинг стану погашення 

боргів із заробітної плати по кожному підприємству. 

Відповідна інформація щотижня подається голові 

облдержадміністрації, його заступнику, який відповідає за 

вказаний напрямок роботи. 

Станом на 01.01.2010 загальна заборгованість із виплати 

заробітної плати становила 5705,3 тис.грн., що на 5,9% або на 

320,1 тис.грн. більше, ніж на 01.01.2009 (по Україні – на 

23,9%). За обсягом заборгованості із заробітної плати область 

посідає перше місце серед регіонів України, а темпами зміни  - 

5. 

Це відбулося через збільшення заборгованості на 

підприємствах банкрутах - у 2 рази або на 658,5 тис.грн. 

Водночас, заборгованість зменшилась на економічно активних 

підприємствах - на 5,4% або на 232,9 тис.грн. і на 

підприємствах, які призупинили діяльність – на 25,9% або на 

105,5 тис.грн. 

На економічно активних підприємствах ліквідовано 

заборгованість лише у Кіцманському районі. 

Основними причинами заборгованості із заробітної плати на 

економічно активних підприємствах області залишаються 

проблеми зі збутом виготовленої продукції, ненадходження 

коштів за виконані роботи та надані послуги через 

незадовільний фінансовий стан дебіторів, тимчасове 

припинення діяльності та погіршення фінансово-економічних 

показників роботи, неможливість отримання кредитів на 

прийнятних для обслуговування виробництва умовах. 

 

Активізація державного 

контролю податковими, 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

у сфері  легалізації 

господарської діяльності 

та виявлення неофіційних 

В області створено спеціальні робочі групи із залученням 

контролюючих, правоохоронних і податкових органів, які 

згідно розроблених планів-графіків здійснювали цільові 

комплексні перевірки суб’єктів господарювання всіх форм 

власності щодо легалізації тіньової зайнятості та неофіційних 

заробітків. 

Упродовж 2009 року під час проведення перевірок виявлено 
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заробітків 2,5 тис. осіб, які працювали без оформлення трудових 

відносин. За результатами перевірок з працівниками укладено 

трудові договори відповідно до вимог чинного законодавства.  

Упродовж 2009 року безпосередньо спеціалістами з питань 

праці міськрайуправлінь праці та соціального захисту 

населення перевірено 182 суб’єкти господарювання, 

приватних підприємців та виявлено 121 особу, з якими не 

укладено трудові договори. 

Питання легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення 24.09.2009 розглянуто на засіданні колегії 

облдержадміністрації, за результатами якої прийнято 

відповідне рішення.  

Удосконалення 

колективно-договірного 

регулювання соціально-

трудових  відносин, 

питань оплати праці 

З метою сприяння регулюванню трудових відносин та 

соціально-економічних інтересів працюючих і власників, 

проводиться робота щодо розширення сфери укладання 

колективних договорів.  

У колективних договорах передбачаються положення щодо 

підвищення продуктивності праці, дотримання трудової 

дисципліни, збереження існуючих та створення нових робочих 

місць; збільшення рівня оплати праці; погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати. 

За статистичними даними станом на 01.01.2010 в області 

укладено та пройшли повідомну реєстрацію 2025 колективних 

договорів (на 01.01.2009 - 2011). 

Структурні підрозділи з питань праці на місцях аналізують 

стан укладення регіональних угод на районному рівні, 

колективних договорів, ситуацію щодо погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати, підвищення рівня 

оплати праці, покращення ситуації на ринку праці та роль 

регіональних угод і колективних договорів у вирішенні 

проблем у цій сфері. 

Спеціалістами з питань праці міськрайуправлінь праці та 

соціального захисту населення під час проведення обстежень 

підприємств і організацій в обов’язковому порядку 

перевіряються наявність колективного договору та виконання 

двохсторонніх зобов’язань. Упродовж 2009 року перевірено 

609 підприємств, установ та організацій області. За 

результатами перевірок внесено відповідні рекомендації щодо 

усунення виявлених порушень. Окремі матеріали перевірок 

направлялися до правоохоронних органів, Територіальної 

державної інспекції праці в Чернівецькій області. 

Постійно проводиться організаційна робота щодо внесення до 

колективних договорів положень щодо підвищення 

продуктивності праці, дотримання трудової дисципліни, 

збереження існуючих та створення нових робочих місць; 

збільшення рівня оплати праці; погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати.  

З метою подальшого вдосконалення соціального партнерства, 

покращення колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин в області діють розпорядження голови 

обласної державної адміністрації, які перебувають на 

постійному контролі, зокрема: 

- від 16 грудня 2005 року №599-р „Про вдосконалення 

соціального партнерства між місцевими органами виконавчої 

влади і організаціями роботодавців”; 
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- від 18 липня 2006 року №271-р „Про подальше 

вдосконалення соціального партнерства між місцевими 

органами виконавчої влади, облпрофрадою і обласною 

організацією роботодавців”. 

Проведення 

роз’яснювальної роботи 

щодо здійснення 

індексації та компенсації 

грошових доходів 

населення 

При вивченні питань організації оплати праці на підприємствах 

виробничої сфери обов’язково перевіряється здійснення 

індексації та компенсації грошових доходів громадян. В разі 

виявлення порушень чинного законодавства до керівників 

таких підприємств  вживаються заходи відповідно до наданих 

повноважень. 

У 2009 році дане питання перевірено на 609 підприємствах, 

організаціях та установах області. За результатами перевірок 

видано відповідні рекомендації, надано консультації та 

методичну допомогу.  

У вересні 2009 року порядок здіснення індексації та 

компенсації грошових доходів населення обговорено на 

обласному семінарі з головними бухгалтерами підприємств 

області. Окремі роз’яснення з цього приводу надавалися і під 

час трьох окремих ефірів на телебаченні. 

 

 

Показники оплати праці 
Найменування показників, передбачених 

Програмою 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 

року 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника області, грн. 1580 1523 96,4 108,6 

Середньомісячна номінальна заробітна 

плата одного працівника у % до 

попереднього року 112,5 108,6 х х 

 

Соціальне забезпечення 
Основні завдання, 

передбачені Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невикона

ння 

Забезпечення належного 

функціонування 

будинків-інтернатів для 

громадян похилого віку 

та інвалідів, шляхом 

зміцнення їх матеріально-

технічної бази 

В області функціонують 5 психоневрологічних будинків-

інтернатів для дорослих, один дитячий будинок-інтернат та 

геріатричний пансіонат, де проживають понад 1000 

престарілих та інвалідів, які потребують постійного 

стороннього догляду, нагляду та медичного обслуговування.  

За 2009 рік інтернатні установи профінансовано на суму 18 

млн.грн., що складає 96% до планових  асигнувань.  

На рахунки будинків-інтернатів з Пенсійного фонду з початку 

2009 року надійшло 4751,9 тис.грн. Зазначені кошти 

спрямовані на поліпшення умов проживання інвалідів та 

престарілих.  

Постійно здійснювались заходи із забезпечення належного 

соціально-побутового та медичного обслуговування 

підопічних у будинках – інтернатах.  

Для  проведення лікувально-профілактичної роботи інтернатні 

заклади стовідсотково забезпечені медикаментами, медичні 

служби - дезінфікуючими, миючими та гігієнічними засобами.  

За 2009 рік в установи надійшло гуманітарної допомоги на 

суму 865,2 тис.грн. в тому числі продуктів харчування  на 

540,2 тис.грн.  

На базі Хотинського психоневрологічного будинку-інтернату 

відкрито  “Центр реабілітації “Джерело”, який здійснює 
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систему комплексної реабілітації (соціальну, фізичну, 

психологічну, трудову та медичний супровід) 40 прямим і 100 

непрямим бенефіціарам. 

На базі Чернівецького геріатричного пансіонату відкрито 

“Реабілітаційно-консультативний центр “Садгора”, де 

здійснюється кваліфіковане та  фахове проведення комплексу 

реабілітації людей, що перенесли інсульт і інфаркт, надання 

консультацій родичам з догляду за хворими. Установа 

одночасно спроможна надавати реабілітаційні послуги 25 

особам.  

На виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 01.04.2009 №163-р “Щодо заходів із 

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 

років” та з метою сталої роботи інтернатних установ в осінньо-

зимовий період 2009-2010 років: 

      - у Магальському дитячому будинку-інтернаті завершена 

робота з будівництва блочної котельні “Колві-2-300-Т-Гн” 300 

КВт з підключенням до мереж газопостачання, вартістю 487,3 

тис. грн.;  

       - у Черешському психоневрологічному будинку-інтернаті 

проведено ремонт вбиралень у житлових корпусах з заміною 

сантехнічного обладнання, 104 м/п мереж водопостачання та 

44 м/п каналізації, 423 кв.м облицювання стін глазурованою 

плиткою, 127 кв.м улаштування підлоги з керамічної плитки, 

проводиться ремонт залізобетонної огорожі, довжиною 340 

м/п. На виконання зазначених робіт з обласного бюджету 

виділено 278,7 тис.грн.; 

      - у Чорторийському психоневрологічному будинку-

інтернаті у житловому корпусі проведено ремонт підлоги та 

заміну дверей на металопластикові. На виконання робіт з 

обласного бюджету виділено 288,7 тис. грн.; 

      - у Петричанському психоневрологічному будинку-

інтернаті проведена заміна та ремонт мереж теплопостачання у 

житловому корпусі, завершено ремонт приміщення їдальні, 

завершено роботи по введенню в експлуатацію нової котельні 

на газу. На виконання ремонтних робіт з обласного бюджету 

виділено 131,9 тис. грн. 

Крім цього, за власні кошти у всіх інтернатних установах 

виконано поточний ремонт у  житлових, адміністративних та 

підсобних приміщеннях. 

Забезпечення виконання 

у повному обсязі Указу 

Президента України від 

01.06.05 № 900 „Про 

першочергові заходи 

щодо створення 

сприятливих умов 

життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями” 

В області під опікою органів соціального захисту населення 

перебуває  42 тис. інвалідів, в тому числі 2,8 тис. інвалідів 

Великої Вітчизняної війни, 29,5 тис. інвалідів загального 

захворювання, 9,7 тис. інвалідів з дитинства, з якими постійно 

проводиться робота щодо їх соціальної підтримки.  

При Головному управлінні праці та соціального захисту 

населення  облдержадміністрації діє Консультативна рада з 

питань соціального захисту інвалідів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 

липня 2009 року №784 „Про затвердження плану заходів щодо 

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення на 2009-2015 роки 

„Безбар’єрна Україна” розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 10.11.2009 №721-р затверджено план 
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заходів щодо створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з  обмеженими фізичними можливостями 

та інших мало мобільних груп населення на 2009-2015 роки 

„Безбар’єрна Україна”. 

У 2009 році при будівництві, реконструкції та обладнанні 

існуючих об’єктів житлово-громадського призначення 

облаштовано засобами доступу маломобільних груп населення  

260 об’єктів. 

Залучення осіб з 

обмеженою 

працездатністю до 

групових та масових 

інформаційних заходів, 

що проводяться центрами 

зайнятості, семінарських 

занять та тренінгів для їх 

адаптації до умов ринку 

праці, навчання 

ефективному пошуку 

роботи 

Створено Робочу групу з питань професійної реабілітації та 

зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Укладений Договір про співпрацю між Чернівецьким 

обласним центром зайнятості, Головним управлінням праці та 

соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації, обласним відділенням Фонду соціального 

захисту інвалідів,  Буковинським міжрегіональним центром 

професійної реабілітації інвалідів та управлінням виконавчої 

дирекції фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань.  

Створено бази даних робочих місць підприємств, на які 

можуть бути працевлаштовані інваліди та бази даних інвалідів. 

Рекомендації з профнавчання з метою набуття раціональної 

професії видані 588 інвалідам, в тому числі в умовах: 

- виробництва - 287 чол.; 

- в спеціалізованих навчальних закладах-інтернатах системи 

Мінпраці та соціальної політики України - 141 особі; 

- у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації МОН 

України - 88 інвалідам; 

- у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівня акредитації МОН 

України -72 особам. 

 

Удосконалення механізму 

надання реабілітаційних 

послуг, зокрема 

соціальних, 

психологічних, з 

професійної реабілітації, 

медичного супроводу 

тощо 

В області  професійну реабілітацію інвалідів здійснює 

Буковинський  міжрегіональний центр  професійної  

реабілітації інвалідів. Соціальну реабілітацію дітей-інвалідів в 

області здійснюють Кіцманський центр ранньої соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів “Дзвіночок”,  відділення соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів Сокирянського та 

Новодністровського територіальних центрів  та  Буковинський 

обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

“Особлива дитина”. 

На професійну реабілітацію направлено 71 особу в 

Буковинський центр, 6 - до Кримського центру, 5 - до 

Львівського центру, 1 - до Вінницького Центру, 1 - до 

Всеукраїнського центру. 

В Буковинському Міжрегіональному центрі професійної 

реабілітації інвалідів на сьогоднішній день навчається 50 осіб, 

надано реабілітаційну допомогу 114 інвалідам. 

В Кіцманському центрі ранньої соціальної реабілітації  дітей-

інвалідів – пройшла реабілітацію 31 дитина, в Сокирянському 

відділенні – 12 інвалідів, Новодністровському відділенні – 11 

дітей. 

В області функціонує Буковинський обласний центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Особлива дитина”, в 

якому у 2009 році отримали  реабілітацію 115 дітей-інвалідів в 

даний час проходять реабілітацію 32 дитини-інваліди. 

 

Забезпечення належного 

рівня соціальної 

Продовжується реалізація Законів України „Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, „Про 
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підтримки сімей з дітьми 

та малозабезпечених 

сімей 

державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та „Про 

психіатричну допомогу”. 

За 2009 рік нараховано і виплачено допомог 51330 сім’ям з 

дітьми на суму 292,9 млн.грн.   

3537 сім’ям нараховано і виплачено соціальних допомог як 

малозабезпеченим на суму 39,9 млн.грн. Профінансовано 

виплати допомог на  100%. 

Виплата допомог інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 

проводиться по 7613 справах, призначено і виплачено 

допомогу на суму 53,6 млн.грн.  

По догляду за психічно хворими інвалідами у 2009 році 

нараховано 209 допомог на суму 173,1 тис.грн., які повністю 

виплачено. Виплата проводиться за рахунок коштів обласного 

бюджету.  

Станом на 01.01.2010 призначено 24,9 тис. житлових субсидій, 

в тому числі на житлово-комунальні послуги – 14,6 тис., на 

тверде паливо та скраплений газ в готівковій формі – 10,3 тис. 

Здійснено 57,4 тис. перерахунків призначених субсидій за 

фактичним використанням житлово-комунальних послуг, 

отримують субсидії 20,3 тис. сімей.  

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги на 

01.01.2010 складає 68,31 грн., на тверде паливо та скраплений 

газ – 326,01 грн. 

Програму житлових субсидій профінансовано на 95% від 

загальної потреби (8,1 млн. грн.). З державного бюджету на 

отримання готівки за призначеними на тверде паливо та 

скраплений газ субсидіями профінансовано 2,5 млн. грн., що 

складає 95% від загальної потреби. 

Залучення благодійної 

допомоги для вирішення 

проблем найбільш 

незахищених верств 

населення 

Проводилося обстеження малозабезпечених сімей, одиноких 

громадян, інвалідів, ветеранів війни та праці. На підставі 

матеріалів обстежень створені та поновлюються соціальні 

паспорти населених пунктів, які використовуються при 

наданні матеріальної та гуманітарної допомоги. 

Станом на 01.01.2010 за даними соціальних паспортів області 

налічується 54887 гостропотребуючих громадян. З них 39904 

пенсіонерів, у тому числі 5318 одиноких пенсіонерів, 9202 

інваліда, у тому числі 597 інвалідів війни. 

Щочетверга працівниками Головного управління праці та 

соціального захисту населення облдержадміністрації 

проводиться прийом громадян безпосередньо в обласному 

госпіталі для інвалідів війни, де вивчалися всі проблемні 

питання інвалідів та надавалась необхідна допомога. На 

прийом звернулось 142 особи. 

Стало практикою надання допомоги та вирішення важливих 

проблем інвалідів, одиноких непрацездатних громадян 

похилого віку, ветеранів війни та праці за рахунок благодійних 

акцій «Милосердя», в ході яких станом на 01.01.2010 зібрано 

та надано допомоги на суму понад 19,5 млн.грн., яку отримали 

понад 154 тис. гостропотребуючих громадян.  

 

Реалізація заходів 

обласної комплексної 

програми соціальної 

підтримки 

малозабезпечених верств 

Проводилася робота з виконання “Обласної Комплексної 

програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення «Турбота» на 2007-2009 роки”, яка передбачає 

систему соціально-економічних, медичних, матеріально-

побутових та культурних заходів, спрямованих на посилення 
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населення „Турбота” на 

2007-2009 роки” 

адресної соціальної підтримки ветеранів війни, праці, вдів 

загиблих фронтовиків, реабілітованих осіб та інших 

малозабезпечених громадян області. 

На виконання даної програми у 2009 році з обласного бюджету 

виділено 968 тис.грн., в т.ч. 83 тис. – на оплату за телефонні 

розмови ветеранів війни. У всіх районах області прийняті 

відповідні районні програми соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення „Турбота”, в м. Чернівцях 

– програма „Захист”.   

Подальше вдосконалення 

електронного обміну 

інформацією між рай- 

управліннями праці та 

соціального захисту 

населення і надавачами 

послуг для проведення 

розрахунків за надані 

пільги 

В області функціонує Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги. Станом на 01.01.2010 

інформація на 231,8 тис.осіб, які мають право на пільги за 

соціальною ознакою, занесена в програмне забезпечення 

ЄДАРП, продовжується робота з внесення до реєстру 

інформації  на осіб похилого віку (пенсіонерів). 

Станом на 01.01.2010 надано послуг пільговій категорії 

населення на суму 76,2 млн.грн., із них профінансовано 72,2 

млн.грн. (у т.ч. 2,7 млн.грн. на погашення заборгованості 

минулих років). З них житлово-комунальні  послуги 

профінансовані на суму 45,4 млн.грн. (у т.ч. 1 млн.грн. на 

погашення заборгованості минулих років).  

Пільгове перевезення профінансовано на суму 14,5 млн.грн. (у 

т.ч. 1,3 млн.грн. на погашення заборгованості минулих років). 

 

Вирішення питання 

налагодження чіткого 

обліку перевезення 

пільгових категорій 

громадян та підготовка 

проекту відповідного 

розпорядження голови 

обласної державної 

адміністрації 

29.04.09 в обласній державній адміністрації відбулась нарада щодо 
перевезення пільгових категорій населення, на якій розглядався та 

обговорювався проект Методичних рекомендацій щодо порядку 

надання окремим категоріям громадян пільг з проїзду автобусами 

міжміського (міжобласного) сполучення, який  передбачає надання 
пільг з проїзду автобусами міжміського (міжобласного) сполучення 

по талонам та/або купонам, кількість купонів та періодичність їх 

видачі встановлюється місцевим органом влади в залежності від 
обсягів коштів, які передбачені у місцевому бюджеті на ці пільги. 

Оскільки до цього часу не прийнято спільний наказ Міністерства 

праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та 

зв'язку України, Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо порядку надання окремим 

категоріям громадян пільг з проїзду автобусами міжміського 

(міжобласного) сполучення», то немає правових підстав для 
прийняття відповідного розпорядження обласної державної 

адміністрації. 

 

Завершення формування 

централізованого банку 

даних з проблем 

інвалідності до 1 січня 

2009 року 

Проводилася відповідна робота щодо наповнення 

централізованого банку даних з проблем інвалідності, в 

частині забезпечення інвалідів та інших осіб, визначених 

законодавством, технічними та іншими засобами реабілітації, 

автомобілями тощо та підтримки його в актуальному стані. 

Проведено інвентаризацію та внесено в ЦБІ дані про інвалідів 

загальної черги в кількості 1090 осіб, позачергової черги на 

443 особи, в яких повністю укомплектовані транспортні 

особові справи. 

Крім, того вносяться дані про інвалідів, які мають  в 

особистому користуванні автомобілі, термін експлуатації яких 

не закінчився (тобто десятирічки). 

Інваліди у 2009 році одержали 2576 одиниць технічних та 

інших засобів реабілітації інвалідів, отримали 691 протезно-

ортопедичний виріб, 1240 одиниць ортопедичного взуття та 

236 допоміжних засобів для особистого догляду. 
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Показники соціального захисту населення  області  
Показники Одиниця  

виміру 

2009 рік 

прогноз 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програм

ного 

показни-

ка* 

У % до  

2008 року 

Соціальний захист населення 

Контингент одержувачів державної 

допомоги сім’ям з дітьми  грн. 52333 51330 98,1 118 

Контингент одержувачів державної 

допомоги малозабезпеченим  сім’ям  грн. 10723 3537 33,0 58 

Пільги окремим категоріям громадян 

Користування житлом (квартирна плата) 

та комунальними послугами тис.грн. 44429,5 47140,1 106,1 141 

Тверде паливо та скраплений газ в 

балонах тис.грн. 12261,9 7223,2 58,9 104,9 

Послуги зв’язку, інші пільгові послуги та 

проїзд в міському та приміському 

транспорті тис.грн. 21745,4 21839,6 100,4 143 

Програма житлових субсидій, в тому 

числі на: 

- житлово – комунальні послуги  

- придбання твердого палива та 

скрапленого газу тис.грн. 

 

 

7962,9 

 

8370,1 

 

 

5201,7 

 

2515,1 

 

 

65,3 

 

30,0 

 

 

67,1 

 

33 
* У зв’язку з уточненням показників Міністерством праці та соціальної політики України.    

 

Пенсійна реформа 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини невиконання 

Наповнення бюджету Пенсійного 

фонду України шляхом 

залучення до сплати платників 

усіх категорій 

У 2009 році до бюджету Пенсійного фонду 

України від платників області надійшло 

1083,3 млн.грн. власних доходів, що 

становило 103% до планового завдання. 

Понад план одержано 31,1 млн.грн.  

 

Підвищення рівня фінансування 

виплати пенсій пенсіонерам 

області за рахунок власних 

надходжень 

Рівень забезпечення фінансування видатків на 

пенсійні виплати власними коштами станом 

на 01.01.2010 склав 58,9% (станом на 01.01.09 

– 66%).  

Повністю забезпечує власними 

надходженнями виплату пенсій управління 

фонду у Першотравневому районі. Відсоток 

самозабезпечення по м.Чернівцях склав 

118,7%, по сільських районах – у межах від 

22% до 56,6%. 

Рівень самозабез-

печення зменшився, 

оскільки на 

виконання постанови 

КМУ від 28.01.09 

№40 «Про реалізацію 
статті 30 Закону 

України «Про 

державний бюджет 

України на 2009 рік» 

та наказу Пенсійного 

фонду України від 

30.03.09 «Про 

розмежування 

джерел фінансував-

ня пенсій, 

призначених згідно із 

Законом України 
«Про пенсійне 

забезпечення осіб, 

звільнених з 

військової служби, та 

деяких інших осіб» 
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частина пенсій 

зазначеним 

категоріям громадян 

виплачується за 

рахунок власних 

надходжень.  

Активізація взаємодії місцевих 

органів Пенсійного фонду  

України з місцевими органами 

виконавчої влади, соціальними 

партнерами та правоохоронними 

органами для збільшення 

надходжень до бюджету 

Пенсійного фонду і погашення 

заборгованості платників 

З метою скорочення заборгованості та 

посилення впливу на керівників підприємств, 

що порушують платіжну дисципліну, 

щомісячно здійснювався обмін інформацією 

щодо сум заборгованості з управлінням СБУ, 

обласною прокуратурою та податковою 

адміністрацією.  

Для визначення конкретних питань та 

напрямів взаємодії з боржниками проводилися 

спільні колегії, наради, зустрічі, на яких 

розглядалися основні проблеми 

господарюючих суб’єктів, стан ліквідації 

ними заборгованості, доводяться завдання з 

погашення недоїмки.  

У 2009 році з питань забезпечення 

своєчасності сплати обов’язкових платежів до 

Пенсійного фонду проведено 9 селекторних 

нарад з керівниками органів влади та 

боржниками, 19 спільних нарад органів 

Пенсійного фонду та силових структур, 16 

нарад з арбітражними керуючими 

підприємств-банкрутів щодо належного 

виконання процедури, пов'язаної з 

відновленням платоспроможності підприємств 

і погашенням боргів, 98 спільних нарад 

соціальних партнерів та органів ПФУ, де 

заслуховувались звіти керівників та власників 

підприємств, які не дотримуються 

законодавства про оплату праці.  

Проведено засідання обласної тристоронньої 

Ради по координації діяльності між головним 

управлінням Пенсійного фонду України у 

Чернівецькій області, Федерацією 

роботодавців Чернівецької області та 

Чернівецькою обласною радою профспілок. За 

результатами засідання ухвалено звернення 

Ради до органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань 

роботодавців та профспілок Буковини щодо 

створення умов для збереження діючих і 

створення нових підприємств малого та 

середнього бізнесу і заборони власникам 

підприємств застосовувати перегляд в 

односторонньому порядку норм колективних 

угод та договорів, здійснювати виплати 

заробітної плати в розмірах, менше від 

мінімально встановленої. 

Активізовано роботу комісій при обласній та 

районних державних адміністраціях з 

погашення заборгованості із виплати 
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заробітної плати, своєчасності виплати пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. 

Упродовж 2009 року на 202 засіданнях 

районних комісій заслухано 448 керівників, 

погашено 4730 тис.грн. заборгованості. 

У результаті вжитих заходів заборгованість до 

Пенсійного фонду України підприємств, 

установ та організацій області на 01.01.2010 зі 

сплати внесків, порівняно з початком 2009 

року, зменшилась на 1,5 млн.грн. або на 7,4% і 

склала 18,2 млн.грн. 

Покращення роботи з установами 

банків, з метою економії коштів 

направлених на  виплату пенсій 

та грошової допомоги 

Упродовж 2009 року проводилась робота 

щодо зменшення видатків на оплату послуг з 

доставки та виплати пенсій і допомог. За 

рахунок добровільного залучення пенсіонерів 

до отримання пенсій через установи банків у 

2009 році на вкладні рахунки пенсіонерів 

перераховано 910,5 млн.грн. (у 2008 році – 

752,8 млн.грн.). 

Обсяг економії пенсійних коштів, порівняно з 

2008 роком, зріс на 26,2% і склав 10,6 млн.грн. 

Чисельність пенсіонерів, одержувачів виплат 

у банківських установах, у порівнянні з 2008 

роком, зросла на 7649 і станом на 01.01.2010 

склала 81317 осіб або 34,1% (у м.Чернівцях – 

61,2%, сільських районах – 22,8%). 

 

Удосконалення механізму 

тестування програмного 

продукту з проведення масових 

перерахунків пенсій перед 

застосуванням його в робочому 

режимі, з метою попередження 

переплат пенсій та грошової 

допомоги 

З метою запобігання утворенню переплат 

пенсійних виплат головним управлінням 

Пенсійного фонду України в Чернівецькій 

області перед проведенням масових 

перерахунків пенсій проводиться тестування 

програмного продукту. 

У 2009 році в області проведено 9 тестувань, 

при яких виявлено 23 зауваження у роботі 

програми в частині проведення масових 

перерахунків пенсій, які направлені до 

Пенсійного фонду України. Усі зауваження 

враховано при доопрацюванні програмного 

забезпечення. 

 

Посилення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з 
широким використанням 
друкованих, електронних ЗМІ та 
інформаційних стендів 
“Пенсійний фонд інформує”, з 
метою роз"яснень основних засад 
пенсійного страхування, 
збільшення надходжень до 
Пенсійного фонду, залучення 
пенсіонерів до отримання 
пенсійних виплат через установи 
банків 

Проводилася активна роз’яснювальна робота 

щодо залежності страхового стажу 

застрахованих осіб від своєчасної виплати 

внесків роботодавцями. Зокрема, у 2009 році 

проведено 844 зустрічі у трудових 

коллективах, опубліковано 1063 роз'яснення у 

засобах масової інформації. В газетах 

«Буковинське Віче», «Свобода слова» та 

«Чернівці» запроваджено випуск сторінки 

«Пенсійний фонд роз'яснює». На сайті 

головного управління Пенсійного фонду 

України в Чернівецькій області розміщено 441 

статтю. 
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Основні показники розвитку сфери пенсійного забезпечення 
Показники Одиниця  

виміру 

2009 рік 

прогноз 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програм

ного 

показни-

ка 

У % до  

2008 року 

Кількість платників на обліку тис.осіб 73 73,6 100,8 100,0 

Чисельність застрахованих осіб тис.осіб 210 231,4 110,2 96,8 

Чисельність пенсіонерів тис.осіб 236,7 238,3 100,7 100,6 

Видатки на виплату пенсій та допомог млн.грн. 2401,6 2360,3 98,3* 111,5 

Власні надходження млн.грн. 1015,3 1083,3 106,7 102,6 

Забезпеченість власними коштами % 64,0 58,9 -5,1 в.п.
**

 -7,1 в.п. 

Середньомісячна пенсія грн. 845,51 866,86 102,5 101,8 

Витрати на оплату праці, на які 

нараховуються внески 

 

млн.грн. 
2853,3 3142,4 110,1 106,3 

Заборгованість зі сплати внесків на 

загальнообов"язкове державне пенсійне 

страхування  

 

млн.грн. 23,0 18,2 79,1 92,6 

* Пенсійний фонд України у 2009 році затвердив суму видатків на виплату пенсій та допомог  у розмірі 2317,4 млн.грн., 

відповідно даний  показник виконано на 101,9%.  

** Рівень самозабезпечення зменшився, оскільки на виконання постанови КМУ від 28.01.09 №40 «Про реалізацію статті 

30 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» та наказу Пенсійного фонду України від 30.03.09 «Про 

розмежування джерел фінансування пенсій, призначених згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» частина пенсій зазначеним категоріям громадян виплачується за 

рахунок власних надходжень. 

 

Житлово-комунальне господарство 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причи-

ни  

невико-

нання 

Продовження реформування та 

розвиток житлово-комунального 

господарства шляхом: 

оновлення та модернізації 

існуючого обладнання та 

устаткування, ремонт та заміна 

аварійних тепло-, водо-, 

каналізаційних мереж на 

підприємствах житлово-

комунального господарства області, 

впровадження сучасних 

енергозберігаючих технологій на 

підприємствах комунальної 

теплоенергетики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У м.Вижниці замінено 0,2 км аварійних 

водопровідних мереж. 

У смт. Глибока проводиться поетапна заміна 

аварійних ділянок водопровідно-каналізаційних 

мереж, профілактичний ремонт інженерних споруд 

і допоміжних приміщень, розробляється проектно-

кошторисна документація на водозабір у 

с.Петричанка.  

У м.Новоселиця замінено запірної арматури на 

суму 1,3 тис.грн. та 0,5 км водогону, у 

м.Сторожинці - 3,5 км аварійних водопровідних 

мереж, у м.Хотин - 2 км аварійних ділянок 

вуличного водогону. У м.Новодністровськ 

проведено ревізію запірної арматури, замінено 0,3 

км аварійних водопровідних мереж. У м.Чернівцях 

замінено 0,7 км водопровідних та 0,2 км 

каналізаційних мереж, відремонтовано 48 

пожежних гідрантів та капітально відремонтовано 8 

водозбірних колонок.  

Станом на 01.01.2010 у житловому фонді 
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збільшення обсягів капітального 

ремонту житлового фонду у всіх 

населених пунтках області; 

 

 

продовження роботи з 

формування економічно 

обґрунтованих тарифів на житлово-

комунальні послуги відповідно до 

вимог чинного законодавства;  

 

залучення недержавних 

підприємств до утримання 

житлового фонду на конкурсних 

засадах; 

 

 
 

збільшення кількості об’єднань 

співвласників квартир та будинків, 

шляхом проведення роз’яснювальної 

роботи серед населення області; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встановлено 910 побудинкових лічильників 

холодної води та 167 - теплової енергії. 

В області відремонтовано та замінено 33,23 км 

водопровідних та 15,5 км каналізаційних мереж, до 

опалювального сезону підготовлено 18 

водопровідних насосних станцій, 4 водопровідні 

очисні споруди, 9 каналізаційних очисних споруд, 3 

водозабора з поверхневих мереж, 40 водозабірних 

свердловин. Капітально відремонтовано 3 котельні 

комунальної власності та 97 котелень відомчої 

належності, капітально відремонтовано 3 котла на 

комунальних котельнях, виконано заміну 67 котлів 

відомчих котелень, проведено заміну 13,02 км 

теплових мереж, у т.ч. 9,02 км комунальних та 4 км 

відомчих. Виконано заміну 800 п.м. теплових 

мереж на попередньо ізольовані. 

 

За оперативними даними, у 2009 році обсяги 

виконання капітального ремонту житлового фонду 

склали 21 млн.грн., що на 29,1% менше, ніж у 2008 

році. 

 

За висновками, наданими Державною інспекцією з 

контролю за цінами в Чернівецькій області, 

органами місцевого самоврядування із врахуванням 

зауважень інспекції затверджено 132 тарифи на 

житлово-комунальні послуги. 

 

В області працюють 5 альтернативних підприємств 

з обслуговування житлового фонду (4 приватних і 1 

ТОВ). Крім того, 6 приватних та одне дочірнє 

підприємство здійснюють прибирання 

прибудинкової та прилоткової частини доріг та 

тротуарів. 
 

Система заохочення створення об’єднань 

співвласників квартир багатоквартирних будинків 

(ОСББ) базується на організації сприятливих умов 

для їх діяльності та підвищення ініціативи громадян 

шляхом: 

- законодавчого забезпечення, Зокрема, 

Мінжитлокомунгоспом України розробляється 

проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо об’єднань 

співвласників квартир багатоквартирних будинків», 

яким передбачається спрощення порядку створення 

ОСББ в існуючому житловому фонді та обов’язкове 

створення в новозбудованому житлі; 

- фінансового стимулювання: першого капітального 

ремонту будинку після створення ОСББ, 

обладнання будинків приладами обліку, передача 

ОСББ земельних ділянок, доступ до кредитних 

ресурсів; 

- створенням системи професійної підготовки 

управителів, голів об’єднань, бухгалтерів тощо; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Відсутні-

сть 
коштів в 

місцевих 

бюджетах 
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забезпечення виконання в 

області Програми реформування і 

розвитку житлово-комунального 

господарства Чернівецької області 

на період з 2006 до 2010 року, 

Комплексної програми „Питна вода 

Чернівецької області на 2006-2020 

роки” 

 

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи 

на підтримку створення ОСББ. 

Станом на 01.01.2010 в області створено 216 ОСББ, 

у т.ч. у 2009 році - 32. 
 

До переліку об’єктів, що фінансувалися у 2009 році 

за рахунок Стабілізаційного фонду, передбачених 

для реалізації інвестиційних проектів соціально-

економічного розвитку регіонів увійшли 2 об’єкти, 

які заплановані Комплексною програмою „Питна 

вода Чернівецької області на 2006-2020 роки”: 

реконструкція очисних споруд у м.Сокиряни з 

державним фінансуванням 563,3 тис.грн., 

реконструкція мереж водопостачання в 

смт.Кельменці з фінансуванням на суму 1545,4 

тис.грн., у т.ч. з державного бюджету – 1000 

тис.грн., з місцевих – 545,4 тис.грн. З державного 

бюджету профінансовано 1000 тис.грн. 

Покращення розрахунків споживачів 

за надані послуги, шляхом 

проведення роз’яснювальної та 

претензійно-позовної роботи 

За оперативними даними, упродовж 2009 року 

підприємствами галузі надано споживачам послуг з 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання 

та утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій на загальну суму 227,1 млн.грн., 

фактично надійшло 218,3 млн.грн., що складає 

96,1% від нарахованого. У розрізі споживачів 

рівень оплати становив: 

- населення – 95,7%; 

- державні бюджетні установи – 87,2%; 

- місцеві бюджетні установи – 99,1%; 

- інші споживачі – 99,1%. 

Для покращення рівня розрахунків та своєчасного 

надходження виручки за надані житлово-

комунальні послуги проводилась роз’яснювальна та 

претензійно-позовна робота зі споживачами всіх 

рівнів, готувались звернення до мешканців області 

щодо необхідності своєчасних розрахунків за 

спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги 

під час телевізійних та радіо ефірів та 

розміщувались на білбордах міста. 

 

 

Показники житлово–комунального господарства 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

програмою на 

2009 рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Обсяг реалізованих послуг млн. грн. 165,0 227,1 137,6 142,1 

Кредиторська заборгованість млн. грн. 60,0 61,5* 102,5** 102,5 

Дебіторська заборгованість млн. грн. 49,0 60,3* 123,1 127,1 

Рівень оплати населенням 

житлово-комунальних 

послуг 

% 100,0 95,7 -4,3в.п.*** х 

Капітальний ремонт 

житлового фонду 
млн. грн. 30,0 21,0* 70,0**** 70,9 

* Оперативні дані. 

** У зв’язку з підвищенням цін на енергоносії. 
*** У зв’язку із зменшенням реальних доходів населення. 
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**** У зв’язку з відсутністю коштів в місцевих бюджетах. 

 

Будівництво та газифікація 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Завершення відновлення 

об’єктів, пошкоджених 

стихією 23-27 липня 2008 

року 

У відповідності до уточненого Генерального 

плану по Чернівецькій області, передбачено 

проведення відновлювальних робіт по 1238 

об'єктах комунальної власності, розпорядником 

коштів по яких визначена Чернівецька обласна 

державна адміністрація, загальною вартістю 

робіт в сумі 828,6 млн. грн.  

Станом на 1 січня 2010 року на їх відновлення  

за рахунок всіх джерел фінансування освоєно  

573,4 млн. грн., або 69,2% до потреби, з них: 

- за рахунок субвенції з державного бюджету - 

358,8 млн. грн.; 

- за рахунок коштів резервного фонду 

державного бюджету – 114,0 млн. грн., з них в 

2009 році – 53,9 млн.грн.; 

- за рахунок коштів Стабілізаційного фонду 

державного бюджету 2009 року – 24,3 млн.грн.; 

- за рахунок інших джерел 53,4 млн.грн., з них у 

2009 році – 19,3 млн.грн. 

- за рахунок оборотних коштів підрядних 

організацій – 22,9 млн. грн. 

Аварійно-відновлювальні роботи проводились 

по 976 об'єктах, або на 78,8% об’єктів, 

включених до Генерального плану, з яких 

відновлено повністю 718 об’єктів загальною  

вартістю робіт на суму 382,4 млн.грн., або 58 

відсотків всіх об’єктів, включених до Генплану, 

в тому числі: 149 закладів освіти, 107 охорони 

здоров’я, 105 культури, 68 об’єктів житлово-

комунального та 181 дорожнього господарства,  

26 адмінспоруд  та 82  інших об’єкти.  

258 об’єктів відновлено частково, або 20,8 

відсотка всіх об’єктів, включених до Генплану, 

в тому числі: 44 заклади освіти, 16 охорони 

здоров’я, 33 культури, 6 об’єктів житлово-

комунального та 138 дорожнього господарства, 

6 адмінспоруд та 15 інших об’єктів. Для 

забезпечення проведення повного обсягу 

відновлювальних робіт на вказаних об’єктах 

необхідні кошти в сумі 117,4 млн.грн.   

Через недостатнє 

фінансування 

відновлювальні 

роботи не 

проводились на 259 

об’єктах, або в 21% 
об’єктів, 

передбачених 

Генеральним 

планом. Потреба в 

коштах на 

відновлення цих 

об'єктів складає 

158,9 млн.грн. 

Загальна потреба в 

коштах для 

забезпечення 
повного 

відновлення 

постраждалих 

об’єктів 

комунальної 

власності, 

включених до 

Генерального 

плану, 

розпорядником 

коштів по яких є 

Чернівецька 
обласна державна 

адміністрація, 

станом на 

01.01.2010 складає 

299,2 млн.грн. по 

517 об’єктах, з яких 

заборгованість 

підрядним 

організаціям – 22,9 

млн.грн.  

Крім того, на 
відновлення 

об’єктів 

комунальної 

власності, 

розпорядником 

коштів по яких є 

Чернівецька міська 

рада, освоєно 116,0 

млн.грн., або 78,3% 

суми, передбаченої 

Генпланом. Станом 

на 01.01.10 потреба 
в коштах на 

завершення 

аварійно-

відбудовних робіт 

по об’єктах міста 

Чернівці складає 

38,6 млн.грн., з 

яких заборгованість 
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підрядним 

організаціям – 6,4 

млн.грн.   

Спрощення процедур видачі 

дозвільних документів для 

будівництва об’єктів житла 

Управлінням капітального будівництва обласної 

державної адміністрації у 2009 році в межах 

своєї компетенції  проведена  робота по   

узагальненню  та систематизації пропозицій 

районних державних адміністрацій щодо 

спрощення процедур видачі дозвільних 

документів. Узагальнена інформація направлена 

листом обласної державної адміністрації до 

Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України для подальшого 

опрацювання. 

Крім цього згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.05.2009 рок № 534 

«Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.10.208 року № 923 

відповідальним за процедурою видачі 

дозвільних документів виступають  Інспекції 

державного архітектурно-будівельного 

контролю. 

 

Продовження будівництва 

об’єктів соціальної сфери з 

високим ступенем 

будівельної готовності 

На виконання інвестиційних проектів, 

спрямованих на вирішення завдань соціально-

економічного розвитку та енергозбереження із 

Стабілізаційного фонду державного бюджету в 

2009 році виділено 80,56 млн.грн., з яких 

фактично профінансовано 12,66 млн.грн., що 

дало можливість завершити будівництво та 

реконструкцію 9 об'єктів, а саме 4 дитячих 

дошкільних установ, 2 корпусів районних 

лікарень, 2 об'єктів житлово-комунального 

господарства та реконструкції геріатричного 

пансіонату в с. Ленківці  Кельменецького 

району, а також продовжити будівництво 

гімназії в смт. Красноїльськ Сторожинецького 

району. Недофінансування коштів по 

Сторожинецькому районі станом на 01.01.2010 

складає 3,5 млн.грн. 

За рахунок коштів обласного бюджету закінчено 

будівництво 3 загальноосвітніх закладів (школи 

в м.Герца, школи в с.Грушівка та НВК в 

с.Петричанка Глибоцького району). 

Продовжувались роботи з будівництва та 

реконструкції 16 об'єктів соціальної сфери, де 

освоєно 16,7 млн.грн. та капітальному ремонту 

3 об'єктів, де освоєно 4850,7 тис.грн.   

Через неотримання  
фінансування в 

сумі 67,9 млн.грн. 

відповідно до 

розпоряджень КМУ 

від 05.08.09 №933-р 

та 12.08.09 №953-р 

та  постанови КМУ 

від 16.09.09 №1065 

не проводились 

роботи з 

будівництва та 
реконструкції 7 

об'єктів соціальної 

сфери та 2 об'єктів  

житлово-

комунального 

господарства. 

Продовження будівництва 

газопроводу Петричанка-

Кам’янка-Багринівка 

Глибоцького району 

В області здано в експлуатацію 107,11 км 

місцевих трубопроводів для транспортування 

газу (ІІ чергу газопроводу-відводу від ГРС 

с.Топорівці Новоселицького р-ну до м.Чернівці; 

підвідні газопроводи до  сіл Галиця 

Сокирянського, с.Гринячка та с.Чепоноси 

Хотинського  району, газопровід середнього 

тиску м.Новодністровськ, газопостачання до сіл 

Будівництво 

газопроводу 

Петричанка-

Кам’янка-

Багринівка 

Глибоцького 
району не 

проводилось у 

зв’язку з тим, що 

Законом України 
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Прут і Черленівка Новоселицького  та села Нова 

Слобода Сокирянського району). 

Крім того, розпочато реалізацію інвестиційного 

проекту із НАК "Нафтогаз України" по 

завершенню будівництва 15 газопроводів 

області. За 2009 рік добудовано підвідний 

газопровід до с.Чепоноси Хотинського району, 

де освоєно 100 тис.грн.  

"Про державний 

бюджет на 2009 

рік" не передбачено 

державної 

(цільової) субвенції 

на газифікацію 

населених пунктів. 

Реконструкція будинків 

існуючої забудови, 

переобладнання нежитлових 

будинків у житлові 

За 2009 рік введено в експлуатацію 459 

житлових будинків загальною площею 164,8 

тис.кв.м, з яких більше двох третин (67,7% або 

111,6 тис.кв.м) - в міських поселеннях, решта – 

в сільській місцевості (53,2 тис.м2). 

Відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12.09.2009 №962-р 

Державною іпотечною установою для громадян, 

які відповідно до законодавства потребують 

поліпшення житлових умов придбано 20 

квартир загальною площею 2122,6 кв.м на суму 

8 млн.грн., у тому числі: 

- у м.Чернівцях – 2 квартири для 

працівників УТОГ,УТОС та 6 квартир – для 

багатодітних сімей; 

- у м.Глибока – 2 квартири працівникам 

УМВС та прикордонної служби; 

- у с.В.Кузьміна, Кам'яна, Тереблече 

Глибоцького р-ну по 1 квартирі багатодітним 

сім'ям. 

Установами банків області станом на 01.12.09 

надано кредитів населенню на придбання, 

будівництво, реконструкцію та капремонт 

житла в сумі 672,5 млн.грн., у тому числі в 

національній валюті – 85,6 млн.грн., іноземній – 

586,9 млн.грн. 

 

Продовження реалізації 

Комплексних програм 

"Власний дім" та 

забезпечення молоді житлом 

Станом на 01.01.2010 на виконання програми 

"Власний дім" отримано фінансування в сумі 

1991 тис. грн., з яких кошти держбюджету 1464 

тис.грн., обласного бюджету - 414,5 тис. грн., 

районних бюджетів – 112,5 тис.грн. За рахунок 

цих коштів обласним Фондом підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі 

укладено 44 кредитні угоди, в тому числі 

профінансовано повністю 28 кредитних угод та 

розпочато фінансування ще 16 сільських 

забудовників: 5 кредитів на завершення 

будівництва, 12 – на реконструкцію, 4 – на 

придбання, 10 - на газифікацію  та 13 кредитів 

на нове будівництво житлових будинків. 

З метою забезпечення молоді житлом в області 

проводились заходи з реалізації Державної 

програми забезпечення молоді житлом на 2002-

2012 роки та регіональної комплексної 

програми забезпечення молоді житлом в 

Чернівецькій області на 2007-2012 роки. 

Протягом  2009 року  на реалізацію 
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вищезазначених програм спрямовано 2431,7 

тис.грн., з них з обласного бюджету 992,6 

тис.грн., інших місцевих бюджетів 1112,9 

тис.грн. та небюджетних джерел 326,2 тис.грн.  

Надано 8 кредитів та проведено до 

фінансування по кредитній угоді, заключеній в 

минулому році в сумі 22 тис.грн. Крім того, 

компенсовано відсотків за наданими кредитами 

в сумі 1012 тис.грн. 

 

Гуманітарна сфера 

Охорона здоров’я та демографічна ситуація 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причи-

ни 

 не вико-

нання 

Забезпечення надання населенню 

області гарантованої невідкладної 

медичної допомоги в умовах 

фінансово-економічної кризи 

Забезпечення пріоритетного 

розвитку охорони здоров’я 

материнства та дитинства шляхом: 

завершення реконструкції 

пологових відділень Герцаївської, 

Новоселицької та Хотинської 

центральних районних лікарень;   

 

 

 

 

покращення забезпечення 

обладнанням реанімаційних 

відділень обласної дитячої клінічної 

лікарні та центральних районних 

лікарень; 

 

 

 

 

 

 

упровадження сучасних  

перинатальних технологій у 

пологових відділеннях Глибоцької, 

Заставнівської, Кіцманської, 

Новоселицької, Сторожинецької 

центральних районних лікарень і 

пологових будинках м.Чернівців; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2009 році продовжувалась реконструкція 

пологового відділення Герцаївської ЦРЛ та 

будівництво пологового відділення 

Новоселицької, Хотинської ЦРЛ. 

Відкриття пологового відділення Герцаївської 

центральної районної лікарні планується у І 

кварталі 2010 року. 

 

Для обласної дитячої клінічної лікарні від фонду 

«Подаруй дитині життя» закуплено меблі та 

м"який інвентар вартістю 100 тис.грн. та 

встановлено вентиляцію для гематологічного 

відділення вартістю 5 тис.грн. 

З фонду В.Пінчука надійшло 500 тис.грн., за які  

придбано обладнання для киснезабезпечення 

неонатальної реанімації. З обласного бюджету на 

монтаж і наладку виділено 400 тис.грн. 

 

 

Сучасні перинатальні технології передбачають – 

реконструкцію пологових відділень для 

забезпечення сумісного перебування матері і 

дитини, забезпеченість «теплового ланцюга», 

тобто відповідного температурного режиму у 

відділенні, безперебійне водопостачання, 

підвищення кваліфікації акушер-гінекологів, 

сучасні технології ведення пологів. У зазначених 

ЦРЛ   та пологових будинках м. Чернівці, крім 

Новоселицької, реконструкції проведені. В 

Новоселицькій ЦРЛ будується корпус пологового 

відділення, на завершення якого необхідно 2600 

тис.грн. У Путильський, Кельменецькій та 

 

 

 

 

 

 

 
У зв’язку 

з недофі-

нансува-

нням 

будіве-

льних 

робіт. 
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впровадження сучасних 

протоколів лікування дітей та 

матерів у всіх лікувально-

профілактичних закладах міста 

Чернівців і районів області, де є 

пологові відділення 

Вижницькій ЦРЛ завершені реконструкції в 2008-

2009 роках і вони також приєднались  до проекту 

USAID "Здоров"я матері та дитини". Хотинська та 

Сокирянська ЦРЛ проводять будівництво 

пологових відділень, необхідні кошти становлять 

в Хотинській ЦРЛ - 16500 тис.грн., Сокирянській 

ЦРЛ - 4,5 млн.грн., Герцаївській ЦРЛ забезпечені 

роботи по будівництву корпусу,  відкриття нового 

відділення із забезпеченням вимог сучасних 

перинатальних технологій планується в І кварталі 

2010 року. 

Отримано 2 апарати штучної вентиляції легень з 

державного бюджету (субвенції), змонтований 

кисневий генератор для неонатальної реанімації.  

До проекту USAID "Здоров"я матері та дитини" 

приєднались Путильська, Кельменецька, 

Вижницька центральні районні лікарні. Упродовж 

2009 року проведено 7 тренінгів для 11 ЦРЛ. 

 

За 2009 рік проведено 22 курси з лікарями-

педіатрами та акушер-гінекологами щодо 

впровадження сучасних протоколів лікування. 

Надруковано і розповсюджено серед лікарів-

педіатрів, сімейних лікарів, неонатологів 4-х 

томний збірник  наказів МОЗ України, якими 

затверджено протоколи лікування дітей. 

Боротьба із соціально-небезпечними 

хворобами (туберкульозом, 

ВІЛ/СНІД, наркоманією) шляхом: 

систематичного інформування 

населення з питань профілактики 

туберкульозу, ВІЛ/CНІДу, 

наркоманії, соціальної реклами 

здорового способу життя; 

координації роботи лікувально-

профілактичних закладів та 

громадських організацій у сфері 

запобігання поширенню соціально-

небезпечних хвороб; 

зниження рівня передачі ВІЛ-

інфекції від матері до дитини; 

виключення ризику передачі 

ВІЛ-інфекції через донорську кров 

та її компоненти; 

забезпечення можливості 

доступу до діагностики, лікування, 

догляду і підтримки людей, що 

живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом; 

 

 

Проводилась робота щодо запобігання 

поширенню соціально небезпечних хвороб. 

Створена координаційна рада з питань протидії та 

боротьбі зі СНІДом ВІЛ-інфекції, на засіданні 

якої  розглянуто хід реалізації профілактичних 

заходів із запобігання поширенню ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу в молодіжних середовищах; 

забезпечення широкого доступу до тестування на 

ВІЛ-інфекцію; виконання національних та 

обласних програм протидії ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу. 

Лікування осіб, хворих соціально небезпечними 

хворобами, проводилося за бюджетні кошти 

згідно стандартів, затверджених Міністерством 

охорони здоров’я. 

На специфічній антивірусній терапії знаходяться 

104 хворих. Забезпечений комплекс заходів з  

профілактики передачі ВІЛ-інфекції  від матері до 

дитини. Випадків передачі ВІЛ-інфекції через 

донорську кров та її компоненти не зафіксовано. 

Виявлено 9 донорів носіїв ВІЛ-інфекції. 

В області забезпечується принцип 

нерозголошення їх діагнозу. Ведеться робота 

щодо забезпечення обов’язкового державного 

страхування медичних працівників на випадок 

ВІЛ-інфікування на робочому місці. 

Рішенням сесії обласної ради  прийнята 

регіональна програма боротьби зі СНІДом, ВІЛ-

інфекцією на 2009-2013 роки.  
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Лікування осіб, хворих соціально небезпечними 

хворобами, проводилося за бюджетні кошти 

згідно стандартів, затверджених Міністерством 

охорони здоров’я. Наказ  від 12.12.03 «Про 

удосконалення лікування хворих  на ВІЛ/СНІД». 

У 2009 році за кошти обласного бюджету 

закуплено тест-системи для проведення 67,1 тис. 

аналізів, 29 ВІЛ-інфікованих дітей отримали 

безкоштовне профілактичне медикаментозне 

лікування. Всі немовлята забезпечені 

безкоштовними молочними сумішами для 

вигодовування. 

Повністю забезпечений доступ до діагностики, 

лікування, догляду і підтримки людей, що живуть 

з ВІЛ-інфекцією/СНІДом. 

У кожному районі міста та області створено 

кабінети довіри. 

Покращення лікування серцево-

судинних, онкологічних 

захворювань шляхом:  

забезпечення подальшого 

впровадження стандартів 

обстеження та лікування хворих у 

лікувально-профілактичних закладах 

згідно директивних документів 

Міністерства охорони здоров’я 

України; 

 

 

 

забезпечення систематичного 

підвищення професійної підготовки 

лікарів та середніх медичних 

працівників з питань профілактики, 

ранньої діагностики серцево-

судинних, онкологічних 

захворювань та пропаганди 

здорового способу життя 

 

 

 

Для покращення надання медичної допомоги 

хворим із серцево-судинними та онкологічними 

захворюваннями в лікувально-профілактичних 

закладах області впроваджуються стандарти 

обстеження та лікування хворих згідно 

директивних документів МОЗ України: наказ від 

03.07.08 р. №436 «Про затвердження протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Кардіологія». 

 

З метою профілактики та ранньої діагностики 

серцево-судинних захворювань та пропаганди 

здорового способу життя розроблені заходи з 

відзначення в області 100-річчя першої 

прижиттєвої діагностики гострого інфаркту 

міокарда. 

За 2009 рік медичними працівниками лікувально-

профілактичних закладів з метою профілактики 

онкологічних захворювань серед населення 

області організовано виступи: по радіо - 29, 

телебаченні - 42, надруковано статей – 44, 

бюлетенів – 12, лекцій – 106, бесід  - 1982. 
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Продовження реформування 

первинної  медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної 

медицини /загальної практики, 

шляхом реорганізації 22 ФАПів 

(с.Виженка Вижницького району, 

с.Тернавка Герцаївського району, 

с.Луковиця Глибоцького району, 

с.Чуньків Заставнівського району, 

с.с.Мошанець, Вартиківці, Берново 

Кельменецького району, 

с.с.Оршівці, Глиниця, Шишківці, 

Южинець, Малятинці, Ревно 

Кіцманського району, с.с.Строїнці, 

Кошуляни, Рингач, Мамалига 

Новоселицького району, 

с.Дихтинець Путильського району, 

с.Олексіївка, Грубна Сокирянського 

району, с.с.Крутеньки, Ярівка 

Хотинського району) та покращення 

матеріально-технічної бази 

існуючих закладів первинної ланки 

Упродовж 2009 року в амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини реорганізовано 13 

сільських лікарських амбулаторії та 3 ФАПи 

(с.Росошани Кельменецького району, с.Зелений 

Гай Новселицького району, С.Черепківка 

Глибоцькокго району). При наявному 

фінансуванні в області будуть реорганізовані всі 

ФАПи в населених пунктах з 1000 і більше 

населення. 

З метою підвищення якості та наближення 

медичної допомоги до сільського населення 

згідно наказу ГУОЗ від 03.06.09 року № 269 

протягом 2010 року заплановано завершення 

створення мережі закладів сімейної медицини в 

сільській місцевості.   

Відсоток населення, яке обслуговується 

сімейними лікарями становить 58,4%. 

65% лікарських амбулаторій та 57% ФАПів 

оснащено відповідно до табелю оснащення, інші 

дооснащуються. 

 

 

У зв’язку 

з 

недоста-

тнім 

фінансу-

ванням. 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво комплексу приміщень із 

розміщення гама-терапевтичної 

установки для проведення 

променевої терапії онкологічним 

хворим. Будівництво соціально-

медичного корпусу «Хоспіс» для 

проведення паліативної та 

хоспіської допомоги  невиліковним 

хворим і їх родинам; будівництво 

типового хірургічного корпусу на 

160 ліжок 

 Не 

замов-

лено у 

зв’язку з 

відсут-

ністю 

фінан-

сування 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

будівництво обласного 

протитуберкульозного диспансеру 

на 450 ліжок у Садгірському районі 

 Не 

замов-

лено у 

зв’язку з 

відсут-

ністю 

фінан-

сування. 
 

Показники розвитку мережі закладів охорони здоров’я 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Кількість ліжок тис.од. 8,4 8,4 100,0 100,0 

Лікарні (ліжок) одиниць 7960 7909 99,4 99,7 

Потужність амбулаторно-

поліклінічних закладів за зміну 
14,96 16,30 108,9 108,9 

Кількість місць в санаторіях ліжок 442 442 100,0 100,0 

Кількість місць в будинках 

дитини ліжок 
80 80 100,0 100,0 
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Забезпеченість медичним 

персоналом (лікарями) 

од. на 10 

тис. нас. 
42,9 43,7 102,0 97,1 

Забезпеченість середнім 

медичним персоналом 

од. на 10 

тис. нас. 
84,8 85,3 100,6 99,0 

Кількість аптек (усіх форм 

власності) одиниць 
190 197 103,7 108,1 

Додаткові джерела 

фінансування (позабюджетні 

кошти)  млн.грн. 

22,7 32,5 143,2 153,9 

 

Обсяги видатків, спрямованих на охорону здоров”я у розрізі районів 
                                                                                                                                          тис.грн. 

Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Затверджено  

місцевими  

бюджетами 

із 

урахуванням 

змін 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

програмного 

показника* 

У % до 

затверджених 

обсягів  

місцевими 

бюджетами 

Вижницький  22596,5 20202,7 19926,6 88,2 98,6 

Герцаївський  12318,9 10612,2 10471,1 85,0 98,7 

Глибоцький  27873,7 26629,7 25540,4 91,6 95,9 

Заставнівський  21028,0 18375,8 18054,2 85,9 98,2 

Кельменецький  18755,3 17277,1 16565,1 88,3 95,9 

Кіцманський  28014,2 23928,3 23446,8 83,7 98,0 

Новоселицький  32825,4 28816,8 28035,2 85,4 97,3 

Путильський  11403,9 10347,3 10109,6 88,7 97,7 

Сокирянський  19364,8 18016,7 17506,3 90,4 97,2 

Сторожинецький  35714,1 32221,7 31399,8 87,9 97,4 

Хотинський  28088,8 24967,9 24068,7 85,7 96,4 

Новодністровська 

міськлікарня 
4675,5 4383,7 4364,9 93,4 99,6 

м. Чернівці 110061,0 100542,0 99538,8 90,4 99,0 

Обласний бюджет 166041,4 203325,6 197759,8 119,1 97,3 

Разом по області 538761,5 539647,5 526787,5 97,8 97,6 

* Програмні показники невиконані, у зв’язку з уточненням планових показників на 2009 рік. 
 

Освіта 
Основні завдання, 

передбачені Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Недопущення 

необґрунтованого 

закриття шкіл 

Сьогодні освіта  області характеризується стабільними 

кількісними і якісними показниками та позитивними 

тенденціями розвитку. Всі її ланки є самостійними і 
водночас невід’ємними складовими системи безперервної 

освіти, які в цілому забезпечують потреби населення регіону 

в отриманні освітніх послуг. В області функціонують 449  
загальноосвітніх навчальних закладів (Витилівський ЗНЗ – І 

ст. Кіцманського району реорганізовано в ДНЗ), в яких 

навчаються 102,5 тис. учнів.   

З першого  вересня  2009 року реорганізовано також ЗОШ І-
ІІІ ст. № 18 м. Чернівців у багатопрофільний ліцей № 4,  

інтернат № 2 м Чернівців  у Чернівецький військово-

спортивний ліцей-інтернат. 

 

Переведення сезонних Функціонують 338 дошкільних навчальних закладів (в  
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дитячих навчальних 

закладів в постійно 

діючі, зменшення 

перенавантаженості 

дошкільних навчальних 

закладів, шляхом 

відкриття додаткових 

груп в діючих ДНЗ сіл 

Буденець, В.Петрівці 

(Сторожинецький 

район), Керстенці 

(Хотинський район), 

Куликівської школи-сад 

(Герцаївський район) 

т. ч. 49 НВК),  в яких виховуються 25891 дитина. 

Охоплення дошкільною освітою в області складає 54%. 

Відсоток охоплення  дітей 5-річного віку (8791 дитина) 

складає 96,1 % від загальної кількості дітей такого віку 

(в Україні - 90%).  

Органами управління освітою приділялася значна увага 

дошкільній освіті.  

У 2009 році кількість населених пунктів, де діти 

дошкільного віку не мали можливості отримати 

дошкільну освіту, зменшилась, порівняно з 2006 роком, 

на 49,4%. 

В ДНЗ с. Буденець Сторожинецького району відкрито 

ще 1 групу (20 місць), в с. В.Петрівці відкрита група на 

26 місць. У ЗНЗ  с. Керстенці Хотинського району 

працює дошкільна група на базі кімнати протягом 3-х 

годин (17 дітей) де створені всі необхідні умови. На 

будівництво Куликівської  школи-саду у 2009 році з 

держбюджету додатково виділено понад 1 млн. грн. 

Сприяння переведенню 

ДНЗ сіл Балківці, 

Берестя, Довжок, 

Несвоя, Малинівка, 

Рокитне, Стальнівці, 

Форосне  

Новоселицького району  

на цілорічне 

функціонування 

Упродовж 2009 року при загальноосвітніх навчальних 

закладах для 1275 дітей (59 груп) дошкільного віку 

організовано підготовку до школи. За рахунок 

виведення із ДНЗ у ЗНЗ перших класів у місті 

Чернівцях відкрито 4 дошкільні групи. 

Головним управлінням освіти і науки 

облдержадміністрації розроблено проект Програми 

розвитку дошкільної освіти Чернівецької області                         

на 2009-2015 роки, який розглянуто серпневим 

форумом педпрацівників області. 

Для задоволення потреб батьків відкрито 54 додаткові 

групи в існуючих дошкільних навчальних закладах.  

У зв’язку з 

недостатнім 

фінансуванням 

ДНЗ 

Новоселицького 

району, їх 

частково  

переведено на 

цілорічне 
функціонування. 

Проведення ремонтно-

будівельних робіт, 

пов’язаних із 

виникненням аварійних 

ситуацій 

За рахунок усіх джерел фінансування (враховуючи 

кошти субвенції з державного бюджету) на підготовку 

та завершення  будівництва пускових об’єктів освіти 

2009 року залучено понад 33 млн. грн., а також 

спонсорські кошти. 

Найбільше бюджетних коштів на ці потреби 

передбачено у Сторожинецькому (2,8 млн. грн.), 

Хотинському (3,7 млн. грн.), Глибоцькому (1,8 млн. 

грн.), Новоселицькому (1,8 млн. грн.) районах та м. 

Чернівцях (3,7 млн. грн.).  

До 1 вересня 2009 року проведені поточні та капітальні 

ремонти в  378  загальноосвітніх навчальних закладах 

при плані 349 (108,3%), 141 дошкільному навчальному 

закладі (100%), 19 позашкільних установах (100%), 235 

шкільних їдальнях (100%). 

Для забезпечення належного температурного режиму 

приміщень закладів освіти в осінньо-зимовий період  

газифіковано 3 школи (Кутбаїнська та Молодійська 

ЗОШ Глибоцького району, НВК с. Репужинці 

Заставнівського району), до опалювального сезону 

підготовлено 190 котелень або111,8 % до плану  

Упродовж літнього періоду відремонтовано 10632 м 

теплових мереж, 2835 м каналізаційних, 2427 м 

водопровідних, 247 м газових, 4028 м електричних 

мереж, а також проведено ремонт 21890 м
2 

 покрівель 
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(100 %), 19446 м
2 
підлог (100 %). 

Посилення контролю за 

станом навчально-

виховного процесу у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Стан навчально-виховного процесу і якості знань учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів знаходиться на 

постійному контролі. 

Реалізуються комплексні заходи з питань підвищення 

якості освіти в області.  

Проведена робота дала змогу забезпечити чітку, якісну 

організацію проведення ЗНО на пунктах тестування. 

Органи державної виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, управління освітою створили належні 

безпечні умови проведення ЗНО. Для участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні було 

зареєстровано 7252 особи. В області працювало 25 

пунктів тестування. В тестуванні взяли участь 92,2 % 

(2008 рік - 83,1%) від зареєстрованих. Найбільше з 

української мови і літератури  (94,4 %),  історії України 

(92,6 %), іспанської мови (100%). 

Особливого значення набуває робота органів 

управління освітою та навчальних закладів щодо 

здійснення масового переходу до профільного 

навчання.  

Аналіз  організації профільного навчання  в області за 

2008/2009 навчальний рік показав, що з 14136 учнів 10-

11 класів профільним навчанням охоплено 11966 учнів, 

що становить 84,6%. 

У серпні 2009 року розроблено проект програми  

«Впровадження ефективних моделей допрофільної 

підготовки і профільного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах Чернівецької області на 2010-2015 

рр.». 

На рівні системи професійно-технічної освіти області 

педагогічними працівниками профтехучилищ з метою 

покращення результативності навчально-виробничого, 

виховного процесу та підготовки робітничих кадрів, 

конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, 

розроблено 8 інноваційних проектів, які пройшли 

апробацію та впроваджені в навчальних закладах.  

В училищах запроваджуються сучасні інформаційні 

технології вивчення та розповсюдження передового 

досвіду. Зокрема,  кожний навчальний заклад 

підключений до інтернету,  створені веб-сторінки, 

електронна пошта.  

 

Систематичне 

підвищення  

кваліфікації вчителів, 

викладачів, майстрів 

виробничого навчання, 

запровадження 

сучасних 

інформаційних 

технологій, розвиток 

дистанційної 

педагогічної освіти, як 

нової форми 

перепідготовки 

На підставі розроблених перспективних та річних 

планів при обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти для викладачів загальноосвітніх 

дисциплін та Хмельницькому науково-методичному 

центрі професійно-технічної освіти  для викладачів 

спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання 

та вихователів гуртожитків ПТНЗ проводяться курси 

підвищення кваліфікації педогогічних працівників 

Чернівецької області. 

Спостерігається позитивна тенденція до збільшення 

кількості педагогів, які мають повну вищу освіту. За 

останні три роки цей показник зріс з 82,5% до 85,0%.  

Вживаються заходи щодо омолодження керівного 
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педагогічних 

працівників 

складу закладів освіти. Якщо у 2005/2006 навчальному 

році серед директорів ЗНЗ області відсоток пенсіонерів 

складав 14,8%, то на сьогодні – 10,5%. Значна робота з 

цього питання проведена у Вижницькому, 

Кіцманському, Сторожинецькому районах, де кількість 

керівників пенсійного віку була найбільшою в області. 

Для ефективного використання інформаційних 

комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі розпочато навчання педагогічних працівників 

ПТНЗ області за програмою Intel® «Навчання для 

майбутнього». 

Придбання обладнання 

спецшколам-інтернатам 

для дітей, які 

потребують корекції 

фізичного та  (або) 

розумового розвитку. 

Проведення науково-

пошукової діяльності з 

питань розроблення та 

апробації інтегрованого 

навчання дітей, які 

потребують соціальної 

допомоги і особливих 

умов виховання 

У загальноосвітніх навчальних закладах області 

навчаються 1307 дітей-інвалідів.  

При 36 загальноосвітніх школах та у всіх школах-

інтернатах створено кабінети фізичної реабілітації, 

психологічного розвантаження.  

У 2008/2009 н.р. у закладах освіти області навчалися і 

виховувалися   5  дітей, які пересуваються на інвалідних 

візках. Крім того, 36 дітей перебувають на 

індивідуальному навчанні.    

Для дітей дошкільного віку в м. Чернівці функціонують 

спеціальні дошкільні  навчальні заклади № 31 - для 

дітей з порушенням інтелекту,  № 17 - для дітей з 

вадами зору, № 36 - для дітей з порушенням опорно-

рухового аппарату, № 37 - Чернівців для дітей з вадами 

мовлення, в яких проводяться корекційно-

відновлювальні заняття, ортопедично-лікувальні 

процедури.  

З метою пристосування загальноосвітніх навчальних 

закладів до потреб дітей-інвалідів в області проводиться 

відповідна робота щодо модернізації навчально-

матеріальної бази, забезпечення засобів корекції та 

реабілітації, комп’ютерним обладнанням для 

підвищення ефективності навчально-виховного, 

реабілітаційного процесів. 

Учні спецшкіл № 1, 2 м.Чернівців для глухих та 

слабочуючих дітей на 100% забезпечуються 

індивідуальними засобами реабілітації - слуховими 

апаратами. Зазначені спецшколи обладнані сучасною 

звукопідсилюючою апаратурою колективного 

користування („Поліфонатор” виробництва НВТ 

„Вабос” та фірми „Бернафон”). Педагоги активно 

впроваджують у роботу нові інформаційні засоби 

навчання, зокрема слухо-мовний комп’ютерний  

тренажер „Живий звук”, навчальну комп’ютерну 

програму „Видима мова”. 

 

Припинення до кінця 

2009 року оновлення за 

рахунок коштів 

державного  бюджету 

комп’ютерної техніки, 

крім випадків фізичного 

та функціонального 

зносу, який технічно 

неможливо усунути 

В області із 382 загальноосвітніх навчальних закладів І-

ІІ та І-ІІІ ступенів комп’ютеризовано 382, що складає 

100%, у сільській місцевості – 294 (100%). До мережі 

Інтернет підключено 291 ЗНЗ, що складає 76,2%, у 

сільській місцевості – 205  (72,8%), в тому числі 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. 

підключено – 245 (90,4%), в сільській місцевості – 198 

ЗНЗ (88,4%). 
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Активізація співпраці з 

роботодавцями у сфері 

підготовки якісної та 

конкурентоспроможної 

робочої сили на ринку 

праці 

Професійно-технічні навчальні заклади області 

здійснюють підготовку та перепідготовку за 

професіями які характеризуються самозайнятістю, а 

також можуть займатися підприємницькою діяльністю. 

Це такі професії як “продавець продовольчих і 

непродовольчих товарів”, “робітник фермерського 

господарства”, “перукар”, “манікюрниця”, “кравець”, 

“радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури”, “слюсар з ремонту 

автомобілів”, “водій автотранспортних засобів” та інші. 

Налагоджена тісна співпраця з центрами зайнятості із 

перепідготовки незайнятого населення цим професіям.  

Крім цього, при формуванні нового плану прийому на 

2009-2010 навчальний рік враховано  основні 

положення антикризових заходів та пропозиції 

роботодавців. 

Роботодавці залучаються до розробки та апробації 

державних стандартів підготовки кваліфікованих 

робітників. Спільно з Асоціацією  виробників Буковини 

розроблено пілотний проект «Синтезний модуль 

«Школа-ПТУ-Роботодавець» на базі Чернівецького 

будівельного ліцею. 

 

 
Показники розвитку освіти 

Найменування показників, передбачених 

Програмою 
Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Дошкільні 

навчальні 

заклади 

кількість закладів 336 338 100,6 100,5 
кількість груп 1138 1304 114,6 114,5 
кількість дітей (тис.) 25,8 25,9 100,4 100,3 

Загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

кількість закладів 450 450 100,0 100,0 
кількість класів 5450 5450 100,0 100,0 
кількість учнів (тис.) 105,6 102,5 97,1 97,1 
в тому числі прийом 

до 1-х класів 
9000 8900 98,9 98,9 

Вищі навчальні 

заклади І-ІV 

рівнів 

акредитації 

кількість закладів І-ІІ 

рівнів 
20 20 100,0 100,0 

в них студентів (тис.) 13,9 13,9 100,0 100,0 
Кількість закладів ІІІ-

ІV рівнів акредитації 
14 14 100,0 100,0 

в них студентів (тис.) 38,5 38,5 100,0 100,0 

Комп’ютеризація 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

потреба 519 519 100,0 100,0 
забезпечено 503 503 100,0 100,0 

% забезпеченості 96,9 100,0 х х 

Оздоровлення 

дітей шкільного 

віку 

тис. осіб 55,0 52,3 95,1 95,1 

Професійно-

технічна освіта 

кількість установ 14 14 100,0 100,0 
в них учнів 6700 6700 100,0 100,0 

 
 

 



 117 

 

Культура 

 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Збереження та повноцінне 

функціонування діючої 

мережі закладів культури і 

мистецтва  

Забезпечено збереження діючої мережі культурно-

освітніх установ. В області функціонують 410 

бібліотек, 388 закладів культури клубного типу, 2 

театри. 

У зв’язку з 

морально 

зношеними 

старими і 
відсутністю 

коштів для 

придбання 

нових 

кіноустановок 

їх кількість 

зменшилась на 

28 і становить 

138. 

Продовження реалізації та 

розробка нових проектів 

транскордонного 

співробітництва у сфері 

культури 

Спеціалістами обласної наукової бібліотеки розроблено 

проект обміну книжкової виставки української книги в 

бібліотеці ім.І.Спієру в м.Сучава. 

Укладено угоду про партнерство між музейним 

комітетом «Буковина» і обласним Чернівецьким 

художнім музеєм. У результаті, в рамках реалізації 

програми добросусідства «Румунія – Україна» 

розроблено проект «Мистецтво - спільна мова двох 

культур». 

 

Продовження виплати 

іменних стипендій, премій 

митцям та обдарованій 

молоді 

Виплачується стипендія творчим працівникам області, 

що досягли 70-річного віку та народним артистам 

України. Засновано обласну премію Георгія Гараса за 

збереження, відродження та розвиток народного 

мистецтва Буковини. Упродовж 2009 року виплачено 

стипендію 59 творчим працівникам, які досягли 70- 

річного віку, у сумі 228 тис.грн. 

 

Придбання комп’ютерної 

техніки, програмного 

забезпечення, підключення 

обласних установ культури 

до мережі Інтернет. 

Забезпечення діяльності 

інформаційних центрів: 

європейської інтеграції, 

порталу „Буковина”,  „Вікно 

в Америку” на базі обласної 

наукової бібліотеки  

ім.М. Івасюка 

В центральній бібліотечній системі області працюють 8 

інтернет-центрів (у Глибоцькому, Заставнівському, 

Кельменецькому, Кіцманському, Новоселицькому, 

Сторожинецькому, Хотинському районах та 

м.Чернівцях). 

Всього в бібліотеках області нараховується 122 

комп’ютери. До мережі Інтернет підключено 43 

бібліотеки. 

В обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім.М.Івасюка (ОУНБ) працюють 5 інформаційних 

центрів: 

- Інтернет-центр - проведено 3 інтернет-конференції; 

- Регіональний інформаційний центр та портал 

«Буковина» - нараховує 350 користувачів, сформовано 

понад 50 повнотекстових сторінок; 

- Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» - 

проведено 84 засідання англомовного клубу 

«Універсум»; 

- Центр європейської інформації «Буковина-Європа» 

(ЦЄІ) - проведено 10 заходів. Зокрема, семінар-тренінг 

на тему: «Методи залучення фінансування для ЦЄІ», 

семінар «Буковина на порозі ЄС: новий виклик та 

У зв’язку з 

недостатнім 

фінансуван-

ням у 2009 
році кошти на 

придбання 

комп’ютерної 

техніки кошти 

не виділялись. 
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перспективи», видано посібник «Найкращі практики 

фандрейзингу у сфері європейської інтеграції», 

проведено 2 конкурси творчих робіт серед молоді та 

учнів міста Чернівців до відзначення Дня Європи на 

теми: «Україна-Європа» та «Буковина-Європа»; 

- Центр екологічної інформації – спільно з 

громадськими організаціями проведено екологічний 

фотоконкурс серед молоді міста Чернівців на тему: 

«Буковина – колиска Чернівців». 

Проведення Міжнародного 

фестивалю народних 

культур «Букова віть», 

Міжнародного фестивалю 

«Буковинські зустрічі»,  

творчого звіту професійних 

та аматорських колективів 

Упродовж 2009 року проведено 12 інформаційно-

культурних заходів, на реалізацію яких виділено 1392,2 

тис.грн.: 

- фольклорне свято «Від Різдва Христового до 

Йордану»; 

- 90-річчя Соборності України; 

- Ювілейний вечір до 60-річчя від дня народження 

В.Івасюка; 

- конкурс аматорських колективів «Буковинська 

театральна весна-2009»; 

- обласний міжнаціональний фольклорний фестиваль 

«Веселка Буковини»; 

- Міжнародний фестиваль народного мистецтва 

«Букова віть» - у фестивалі взяли участь більше півтори 

тисячі учасників з Болгарії, Польщі, Німеччини, 

Молдови, Румунії, Автономної Республіки Крим, 

Одеської, Сумської, Дніпропетровської, Івано-

Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей; 

- ІІ тур фестивалю мистецтв України у м.Києві; 

- ХХ Міжнародний фольклорний фестиваль 

«Буковинські зустрічі». У рамках фестивалю, творчі 

колективи області представляли своє мистецтво в 

Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині. Заключний 

тур фестивалю проходив у рамках Дня міста Чернівців; 

- обласний благодійний фестиваль «На крилах надій»; 

- фестиваль сучасної пісні «Червона рута»; 

- обласний фестиваль класичної музики «Буковинський 

листопад – 2009»; 

- V фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини». 

 

Зміцнення та оновлення 
матеріально-технічної бази, 
проведення поточних та 
капітальних  ремонтів 
закладів культури і 
мистецтва в межах 
виділених бюджетних 
асигнувань 

За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено 
ремонті роботи та реставрацію закладів культури 
області на загальну суму 3831,4 тис.грн. та оновлено 
матеріально-технічну базу на 1358,9 тис.грн. 

 

 

Показники розвитку культури 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

 

Фактично 

виконано  

за  

2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Кількість масових та 

універсальних бібліотек  

системи Міністерства 

культури і туризму України  – 

всього 

 

 

 

 

одиниць 412 410 99,5* 100,0 
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у тому числі:      

у міських поселеннях одиниць 58 58 100,0 100,0 

у сільській місцевості одиниць 354 352 99,4 100,0 

Кількість закладів культури 

клубного типу системи 

Міністерства культури і 

туризму України  – всього 

 

 

 

одиниць 389 388 99,7 100,0 

у тому числі:      

у міських поселеннях одиниць 33 33 100,0 100,0 

у сільській місцевості одиниць 356 355 99,7 100,0 

Кількість парків культури та 

відпочинку 

 

одиниць 2 2 100,0 100,0 

Кількість кіноустановок  з 

платним показом - всього 

 

одиниць 166 138 83,1** 83,1 

у тому числі:      

у міських поселеннях одиниць 9 9 100,0 100,0 

у сільській місцевості одиниць 157 129 82,2 82,2 

Кількість театрів одиниць  2 2 100,0 100,0 

Кількість концертних 

(філармонічних) залів 

одиниць 

 2 2 100,0 100,0 

Кількість дитячих шкіл 

естетичного виховання 

 

одиниць 46 46 100,0 100,0 

Кількість учнів у дитячих 

школах естетичного 

виховання 

 

тис.чол. 6,9 6,9 100,0 104,5 

Надання платних послуг 

населенню 

 

тис.грн. 9800,0 11386,7 116,2 109,6 
* Через відсутність фінансування  на утримання, закрито сільські бібліотеки в Кіцманському та Путильському   
районах. 

** На  виконання Комплексної програми поліпшення кінообслуговування населення Чернівецької області на 

2007-2011 роки проведено  інвентаризацію кіноустановок та кінообладнання, внаслідок  чого ліквідовано 

кіноустановки  з технічно непрацюючим та застарілим обладнанням. 

 
Фізична культура і спорт 

Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Сприяння популяризації 

здорового способу життя та 

подолання стану суспільної 

байдужості до здоров’я нації 

Через засоби масової інформації (газети, радіо, 

телебачення) проводиться популяризація здорового 

способу життя. 

З метою залучення до активних занять фізичною 

культурою і спортом проводяться змагання, 

спартакіади та інші спортивні заходи. 

За 2009 рік в області проведено більше, ніж 400 

спортивних заходів, в яких прийняло участь понад 

38 тис.осіб. Більше 1800 спортсменів області взяли 

участь у 88 державних змаганнях, 68 - у змаганнях 

європейського та світового рівня. 

 

Забезпечення широкого 

впровадження соціальної 

реклами різних аспектів 

здорового способу життя у 

засобах масової інформації 

Проведення спортивно-масових та фізично-

оздоровчих заходів в області широко рекламуються 

засобами масової інформації.  

Місцеве телебачення транслює передачі про 

здоровий спосіб життя та проведення змагань з 

різних видів спорту.  
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Зміцнення позицій 

спортивних організацій 

області на теренах України за 

рахунок успішних виступів 

буковинських спортсменів на 

чемпіонатах та збільшення 

представників області в 

збірних Національних 

команд по підготовці до 

наступних літніх 

Олімпійських, 

Параолімпійських ігор 

У фізкультурних організаціях області станом на 

01.01.2010 всіма видами фізкультурно-оздоровчої 

роботи займається 99800 осіб. 

Більше 500 спортсменів області стали переможцями 

та призерами Всеукраїнських та міжнародних 

змагань.  

У склад збірних команд України входять 52 

спортсмени з олімпійських видів спорту та 25 з 

неолімпійських. 

 

 

Відкриття міні-спортивного 

інтернату в м. Кіцмань 

Продовжується робота з вирішення організаційних і 

фінансових питань щодо відкриття міні-

спортивного інтернату в м. Кіцмань. 

У зв’язку з 

відсутністю 

фінансування. 

Збереження та подальший 

розвиток мережі дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

Продовжується робота щодо вдосконалення 

навчально-виховного та тренувального процесу в 

спортивних школах. В області нараховується 37 

спортивних шкіл, в яких навчається 14843 дитини, 

підлітків та молоді. 

 

Створення належних умов 

для поступового задоволення 

потреб населення у 

підвищенні рівня здоров’я, 

фізичного розвитку засобами 

фізичної культури і спорту 

З метою створення належних умов для поступового 

задоволення потреб населення у підвищенні рівня 

здоров’я, фізичного розвитку в області є 30 

стадіонів на 1500 посадочних місць, 926 

спортивних майданчиків (у т.ч. 255 футбольних 

полів), 4 плавальних басейни та 330 спортивних 

залів. 

 

Залучення до занять 

фізичною культурою і 

спортом на пільгових умовах 

дітей-сиріт, дітей-інвалідів, 

дітей із малозабезпечених та 

багатодітних сімей, а також 

дітей, які проживають у 

гірських населених пунктах 

та районах, віднесених до 

екологічно-несприятливих 

До занять спортом в спортивні школи області 

залучено 1350 дітей. Навчання в спортивних 

школах безкоштовне. 

 

 

 

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмно-

го 

показника 

У % до  

2008 року 

Кількість працівників галузі чол. 1551 1551 100,0 100,0 

Кількість осіб, що займаються видами 

спорту 

чол. 
19900 19900 100,0 100,0 

– з них в ДЮСШ і СДЮШОР чол. 17250 14843 86,0* 88,4 

Кількість осіб, що займаються всіма 

видами фізкультурно-оздоровчої 

роботи 

чол. 

99800 99800 100,0 100,0 

Стадіони з трибунами на 1500 місць шт. 30 30 100,0 100,0 

Спортивні майданчики шт. 930 930 100,0 100,0 
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– з них футбольні поля шт. 255 255 100,0 100,0 

Плавальні басейни шт. 4 4 100,0 100,0 

Спортивні зали шт. 330 330 100,0 100,0 
*Зменшення кількості учнів, які займаються у дитячо-юнацьких спортивних школах області відбулось у 
зв’язку з приведенням кількісного складу навчальних груп у відповідність до наказу Міністерства України у 

справах сімї, молоді та спорту від 18.05.2009р. № 1624 «Про організацію навчально-тренувальної роботи 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл». 

Туристично-рекреаційна сфера 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Реалізація Програми 

розвитку туризму в 

Чернівецькій області на 2004 

- 2010 роки, затвердженої 

рішенням ІІІ сесії обласної 

ради V скликання від 

29.06.06. №27-3/06 шляхом 

здійснення комплексу 

заходів щодо створення  

сприятливих умов для 

реалізації інвестиційних 

проектів, нарощування 

обсягів надання туристичних 

послуг за рахунок 

розширення в’їзного та 

внутрішнього туризму, 

розвитку сільського зеленого 

туризму, підвищення якості 

та розширення асортименту 

туристичних послуг, 

підвищення ефективності 

використання рекреаційних 

ресурсів та об’єктів історико-

культурної спадщини тощо. 

Рекламування туристичних 

можливостей регіону 

(організація і проведення 

Буковинського туристичного 

ярмарку, участь у 

Міжнародній туристичній 

виставці «UITT-2009», 14 

Міжнародному туристичному 

салоні «Україна 2009», ІХ 

фольклорно-етнографічному 

гуцульському фестивалі-

ярмарку  «Захарецький 

гарчик», виставках в 

Угорщині та Польщі тощо) 

У 2009 році на реалізацію програми передбачено 

250 тис.грн., які повністю профінансовані.  

В рамках реалізації програми у 2009 році відкрито 

переобладнаний готельно-ресторанного комплекс 

„Під липами” (Кіцманський р-н, с. Шипинці), 

кінний клуб «Троя» (с. Реваківці Кіцманського р-

ну), туристичний комплекс «Імперіал» (с. 

Довгопілля Путильського р-ну),  готельно-

ресторанний комплекс «Козацький хутір» (с. 

Тарашани Глибоцького р-ну),  туристичний 

комплекс «Фортуна» (с. Тарашани Глибоцького р-

ну), туристичний комплекс «Дністер» 

(Ломачинецька с\р Сокирянського р-ну), 

відпочинковий комплекс «Панорама Чернівців»,   

гірськолижний підйомник на ТК «Сонячна долина» 

(с. Бояни Новоселицького р-ну).  

У стадії реалізації знаходиться проект розбудови 

готельно-туристичного комплексу «Фортеця 

гетьманів» (м. Хотин, в районі ДІАЗ «Хотинська 

фортеця»). 

Проведено спільне засідання з Асоціацією 

туристичних працівників Чернівецької області 

«Туристична Буковина». 

У 2009 році Чернівецьку область представлено у 10 

виставкових заходах різних рівнів, у т.ч.: 

- XV Міжнародній ярмарці туристичних регіонів 

“На стику культур» (м.Лодзь, Польща); 

- Міжнародній виставці «Україна – подорожі та 

туризм (UITT 2009) (м.Київ); 

- Буковинській туристичній ярмарці; 

- Міжнародному туристичному салоні «Україна-

2009»; 

- ІХ фольклорно-етнографічному гуцульському 

фестивалі-ярмарку  «Захарецький гарчик» 

(с.Підзахаричі Путильського району). 

Підготовлено на двох мовах буклет «Буковина 

туристична», «Мальовнича Буковина ІІ», атлас-

путівник «Чарівна Буковина запрошує», книгу 

«Буковина туристична». 

 

Сприяння розвитку 

внутрішнього туризму, у 

тому числі сільського 

зеленого туризму, шляхом 

проведення семінарів-

навчань, надання 

З метою представлення області на круглому столі 

«Сільський зелений туризм – крок за кроком до 

ЄВРО-2012» з сільського туризму організовано 

презентацію нового маршруту, який включає 

наддністрянські райони області під назвою 

“Прогулянка старими слов’янськими стежками 
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консультативної допомоги 

тощо, забезпечення участі 

делегації Чернівецької 

області в ярмарку 

«Українське село запрошує» 

Буковини”. 

Спільно з Спілкою сприяння розвитку зеленого 

туризму в Чернівецькій області постійно 

надавалися консультації щодо впровадження 

сільського зеленого туризму, відкрито Путильську 

та Вижницьку районні спілки зеленого туризму. 

У м.Герца, на базі ВАТ «Генеральне агентство 

«Черемош», у с.Підзахаричі Путильського району, 

м.Заставна та м.Хотин проведено семінари з питань 

розвитку туризму. Упродовж 2009 року проведено 

більше 30 семінарів. 

Реалізовано проект «Створення передумов для 

провадження кластерної моделі розвитку сільського 

зеленого туризму на Буковині». У даному проекті 

задіяні Вижницький, Глибоцький, Путильський, 

Сторожинецький райони. 

Спільно з Регіональним Фондом підтримки 

підприємництва у Чернівецькій області, за 

підтримки Міністерства закордонних справ 

Республіки Польща, Фонду Розвитку Місцевої 

Демократії, Малопольського Інституту 

Територіального Самоврядування та Адміністрації 

запроваджено міжнародний проект «Управління 

зеленим туризмом в регіоні – Українські Карпати та 

Станиця Луганська». 

Підтримка розвитку 

культурно-етнічного, 

релігійного, сільського, 

екологічного, 

екстремального та 

спортивного, 

багатопрофільного літнього і 

зимового спортивного 

туризму 

Спільно з Федерацією спортивного туризму 

Чернівецької області: 

- організовано та проведено Кубок України в 

закритих приміщеннях (пішохідний туризм); 

- взято  участь в Чемпіонаті України з лижного 

туризму; 

- проведено 25-й етап міжнародної експедиції 

«Попелюшка – українська печера»; 

- взято участь в Кубку України з водного туризму 

«Карпатське ралі»; 

- взято участь у всеукраїнських змаганнях з водного 

туризму «Срібна регата Побужжя»; 

- здійснено масове сходження на г.Говерла 

«Пам’яті друзів”; 

- організовано черговий етап міжнародної 

експедиції «Попелюшка – українська печера»; 

- взято участь у Відкритому Чемпіонаті України з 

велосипедного туризму; 

- взято участь у Відкритому Чемпіонаті України з 

пішохідного туризму; 

- взято участь в Чемпіонаті Європи з рогейну; 

- взято участь в Чемпіонаті України з гірського 

туризму; 

- проведено V зональні змагання зі спортивного 

туризму «Пошуково-рятувальні роботи»; 

- взято участь у Кубку України з гірського туризму. 

 

Активний розвиток нових 

форм міжнародної 

економічної співпраці у 

сфері туризму, прискорена 

У 2009 році Чернівецьку область представлено у 

наступних виставкових заходах: 

- XV Міжнародній ярмарці туристичних регіонів 

“На стику культур» (м.Лодзь, Польща); 
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адаптація до умов 

міжнародного сервісу, 

прийомів і методів ведення 

бізнесу у рекреаційній сфері 

- Аугсбурській весняній виставці (AFA) (округ 

Швабія, Німеччина); 

- Міжнародній виставці «Україна – подорожі та 

туризм (UITT 2009) (м.Київ); 

- І Західноукраїнській туристичній виставці-

фестивалі (м.Тернопіль); 

- ІІ національній виставці-форумі українського 

туристичного продукту «Visit Ukraine»; 

- Міжнародному туристичному салоні «Україна-

2009». 

 

Виконання основних показників 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниці 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Кількість обслуговуваних туристів 

всього 

у тому числі: 

тис.осіб 80,0 69,7 87,1* 71,9 

Іноземців тис.осіб 9,0 5,8 64,4* 86,6 

Внутрішніх туристів тис.осіб 43,0 37,2 86,5* 88,6 

Обсяг наданих туристичних послуг млн.грн. 31,2 36,1 115,7 95,9 

Платежі до бюджету  тис.грн. 1620,0 2418,9 149,3 186,2 

* Причиною недосягнення запланованого рівня є фінансова криза та епідеміологічна ситуація в області, що 

пов’язана з грипом штаму А (H1N1). 

 

Розвиток мінерально-сировинної бази 
Основні завдання, передбачені Програмою Інформація про 

виконання завдання 

Причини невиконання 

Доповнення обласної комплексної програми з 

охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів “Екологія” на 2007-2010 роки 

окремим розділом «Розвиток мінерально-

сировинної бази» 

 У зв’язку з відсутністю 

фінансування заходів 

щодо розвитку 

мінерально - сировинної 

бази області, роботи з 

виконання Програми не 

виконувались. 
Підготовка до ліцензування і отримання 

спеціальних дозволів підприємствами житлово-

комунального господарства для геологічного 

вивчення, у тому числі дослідно-промислової 

розробки Сокирянського, Сторожинецького, 

Новоселицького, Новодністровського, 

Вижницького та інших міських водозаборів, 

Бісківського, Брусницького родовищ мінеральних 

вод 

 

Проведення геологічних робіт із затвердження 

запасів Снячівського, Котелевського, 

Виноградівського, Малокучурівського, 

Тисівського-2, Черленівського, Вартиківського, 

Давидівського родовищ цегельно-черепичної 

сировини, Чорнівського-І, Чорнівського-Сопигора 

– будівельного піску, Чорнопотіцького – 

будівельного гіпсу, Вадул-Сіретського і 

Кіцманського – питних вод 

 

Проведення робіт з геологічного вивчення, у тому  
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числі дослідно-промисловою розробкою 

Китроського, Хотинського родовищ підземних вод 

Введення в експлуатацію Майдан-Іспаського, 

Вашківського родовищ піщано-гравійної суміші, 

Вікнянського – будівельного піску, 

Клішківецького, Шилівецького – будівельного 

каменю, Мигівського, Лівинецького, 

Сторожинецького-2 (ділянка 2), Новоярівського, 

Оршівецького, Межиріченського, Юрківецького – 

цегельно-черепичної сировини 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Забезпечення реалізації 

заходів програми 

екологічного моніторингу 

навколишнього природного 

середовища в Чернівецькій 

області на 2003 – 2015 роки 

“Еко-Моніторинг”, 

затвердженої рішенням сесії 

обласної ради від 21.01.03  

№6-6/-03 і обласної 

комплексної програми з 

охорони довкілля та 

раціонального використання 

природних ресурсів 

“Екологія” на 2007-2010 

роки, затвердженої у новій 

редакції рішенням ХХІ сесії 

обласної ради V скликання 

від 24.09.08 №227-22/08 

Продовжується розбудова та забезпечення 

належного функціонування обласної системи 

екологічного моніторингу довкілля, яка зараз 

об’єднує 11 установ та організацій обласного рівня, 

16 промислових підприємств та включає мережу 

спостережень, яка складається з 24 аналітичних 

підрозділів, що на постійній основі здійснюють 

спостереження за станом довкілля.  

На виконання заходів програми екологічного 

моніторингу навколишнього природного 

середовища в Чернівецькій області на 2003 – 2015 

роки “Еко-Моніторинг” у 2009 році передбачалось 

420 тис.грн. 

З початку 2009 року на виконання заходів 

передбачених обласною комплексною програмою з 

охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів “Екологія” на 2007-2010 роки 

використано 1041,7 тис.грн., виконано 11 із 

запланованих 16 заходів. 

У 2009 році 

програма 

екологічного 

моніторингу 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Чернівецькій 

області на 2003 – 

2015 роки “Еко-

Моніторинг” на 
фінансувалась. 

Продовження робіт з 

будівництва та реконструкції 

очисних споруд і 

каналізаційних мереж у м. 

Чернівцях, в райцентрах 

області: Вижниця, Глибока, 

Кіцмань, Новоселиця, 

Сокиряни, смт.Берегомет 

Вижницького району, 

утримання рослинних 

захисних смуг вздовж річок і 

потоків 

З обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2009 році  виділено 1041 

тис.грн. Підготовлено та подано на розгляд 

Мінприроди запити про виділення коштів з 

Державного фонду у розмірі 1 млн.грн.              

У зв’язку з 

відсутністю 

фінансування 

роботи з 

будівництва та 
реконструкції 

очисних споруд і 

каналізаційних 

мереж не 

проводились. 

Впорядкування, відповідно 

до вимог природоохоронного 

законодавства, сміттєзвалищ, 

впровадження 

ресурсозберігаючих та 

безвідходних виробництв, 

налагодження використання 

відходів як вторинної 

сировини 

У 2009 році в галузі поводження з відходами 

проведено 620 перевірок, з них 233 промислових та 

387 побутових. За результатами перевірок на 

усунення виявлених порушень видано 435 

приписів, з яких 246 виконано. За допущені 

порушення до адмінвідповідальності притягнуто 

516 осіб, на загальну суму 31,5 тис.грн. 

З метою запобігання забруднення навколишнього 

середовища та виконання заходів з впорядкування 

діючих сміттєзвалищ, своєчасній ліквідації 
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безгосподарських сміттєзвалищ проведено 

перевірки територій населених пунктів області. В 

ході перевірок виявлено 84 несанкціновані 

сміттєзвалища, які ліквідовано. За порушення 

правил поводження з відходами, невиконання 

приписів притягнуто до адмінвідповідальності 38 

сільських голів, сума накладених штрафів складає 

3,9 тис.грн. 

Вжиття заходів щодо 

зменшення викидів 

забруднюючих речовин 

стаціонарними та 

пересувними джерелами 

Упродовж 2009 року проведено 474 перевірки 

підприємств - забруднювачів атмосферного повітря. 

За порушення вимог природоохоронного 

законодавства до адмінвідповідальності притягнуто 

161 особу (у т.ч. 86 посадових) на суму 17,9 

тис.грн. Наднормативні викиди без дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря виявлено на 40 підприємствах. За 

недотримання екологічних вимог – відсутність 

дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, несправний стан пилоочисних 

установок, призупинено діяльність 13 суб’єктів 

господарювання. 

При перевірці підприємств проводились контрольні 

виміри викидів відпрацьованих газів 

автотранспорту. За перевищення викидів «СО» та 

«димності» призупинено експлуатацію 7 

транспортних засобів на ВАТ «Денисівка». 

У 2009 році відібрано 810 проб та проведено 5493 

визначення забруднюючих речовин.  

З метою досягнення нормативів гранично-

допустимих викидів підприємствами області 

впроваджено 12 заходів по зниженню викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 

- 2 котельні переведено на газоподібне паливо; 

- замінено 6 циклонів з більшою ефективністю 

очистки; 

- обладнані джерела викидів 4-ма пилоочисними 

установками. 

Викиди пилу деревини знижено на 25 тонн в рік. 

 

Недопущення 

несанкціонованого 

використання природних 

ресурсів та неорганізованого 

розміщення промислових і 

побутових відходів 

Упродовж 2009 року проведено 34 експертизи. 

Затверджено 63 проекти норм 

граничнодопустимого скидання забруднюючих 

речовин до водних об’єктів, видано 131 дозвіл на 

спеціальне водокористування, 253 – на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря,  

розглянуто 502 матеріали на отримання дозволів на 

розміщення відходів. 

З початку 2009 року погоджено 5024 матеріали 

землевідводу. 

Упродовж 2009 року за засмічення землі 

побутовими відходами нараховані збитки 

Костинецькій сільській раді Сторожинецького 

району, Керстинській сільській раді Хотинського 

району, Васловівській сільській раді 

Заставнівського району  на суму 5194 грн., які 

повністю відшкодовані. 
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Впровадження 

ґрунтозахисних технологій 

на лісосічних роботах в лісах 

Карпатського регіону, 

зокрема канатно-повітряних 

установок, колісних 

тракторів та гужового 

транспорту при трелюванні 

деревини 

Упродовж 2009 року здійснено 131 перевірку в 

сфері охорони, захисту, використання та 

відтворення рослинного світу на території області. 

До адміністративної відповідальності притягнуто 

472 особи (у т.ч. 320 посадових) на суму 24,3 

тис.грн., підраховано збитків та майнових стягнень 

на загальну суму 14,9 млн.грн 

У 2009 року здійснювався контроль за дотриманням 

вимог Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України, Порядку видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах, на землях зайнятих полезахисними 

лісовими смугами, захисними лісовими 

насадженнями на смугах відводу залізниць, 

автомобільних доріг, каналів. За порушення 

природоохоронного законодавства до 

адміністративної відповідальності притягнуто 27 

осіб на суму 2,6 тис.грн. За шкоду, заподіяну 

зеленим насадженням нараховано збитків та 

майнових стягнень на загальну суму 57,8 тис.грн. 

У зв’язку з 

відсутністю 

фінансування 

впровадження 

ґрунтозахисних 

технологій на 

лісосічних роботах 

в лісах 

Карпатського 
регіону не 

проводилось. 

Розширення площі земель, 

територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

області 

В області  нараховується 329 заповідних територій 

та об’єктів, загальною площею понад 101 тис. га, 

що складає 12,5% території області. 23 об’єкти 

мають загальнодержавне значення, а саме: 

національний природний парк “Вижницький”, 10 

заказників, 9 пам’яток природи, 2 дендропарки та 

Чернівецький ботанічний сад площею 9,8 тис.га. 

306 об’єктів мають місцеве значення, серед них - 2 

регіональні ландшафтні парки, 47 заказників, 175 

пам’яток природи, 4 дендропарки, 40 парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва, 38 

заповідних урочищ.  

Ведуться роботи щодо створення нових 

національних природних парків:  

- НПП «Черемошський» на території Путильського 

району  

- НПП «Хотинський»  на території Хотинського та 

Кельменецького районів;  

 - розширення  НПП Вижницький» за кластерним 

типом (за рахунок існуючих територій ПЗФ) з  

подальшим  перейменуванням на «Буковина». 

 

 

Використання природних ресурсів і охорона навколишнього середовища 

 
Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Одиниці 

виміру 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано  

у 2009 році 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

Показники розвитку мережі природно-заповідного фонду 

Площа природо-заповідних об’єктів тис.га 91,2 101,1 110,9 113,1 

Відсоток заповідності території 

області 
% 11,0 12,5 +1,5 в.п. х 
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Показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Всього викидів тис.тонн 46,0 * * * 

Викиди забруднюючих речовин від 

автотранспорту 
тис.тонн 42,0 * * * 

Викиди забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел 
тис.тонн 4,0 * * * 

* На даний час інформація відсутня у зв’язку з тим, що термін звітування ще не настав. 

 

Протипаводковий захист 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Здійснення кріплення берегів 

річок довжиною 3,39 км, 

будівництво і відновлення 

захисних дамб довжиною 

2,85 км, будівництво 14 

протипаводкових споруд 

Упродовж 2009 року виконано робіт на суму 37,8 

млн.грн.  

Зокрема, відновлено захисні дамби довжиною 

близько 4 км,  берегоукріплення річок довжиною 

2,1 км.  

Станом на 

01.01.2010 

нараховується 

кредиторська 

заборгованість у 

сумі 6703 тис.грн., у 

зв’язку тимчасовим 

припиненням  

оплати рахунків 

через органи 

казначейства. 
На будівництво 

нових 

протипаводкових 

споруд кошти не 

виділялись. 

Підготовка 

водогосподарських об”єктів 

до безаварійного пропуску 

паводків 

Розроблено План заходів щодо запобігання і 

реагування на аварії та надзвичайні ситуації, схему 

взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій, 

проведено спеціальні обстеження гідротехнічних 

споруд та забезпечено їх готовність до пропуску 

високих вод, створено запас матеріалів 

 

Проведення руслоочисних 

(192 тис.грн.), 

регулювальних (352 тис.грн.) 

та берегозахисних (547 

тис.грн.) робіт у басейнах 

малих річок 

У 2009 році загальна сума виконаних робіт складає 

826,5 тис.грн., у т.ч.: 

- влаштування берегоукріплення – 246,2 тис.грн.; 

- захист від підтоплення водами – 212,3 тис.грн.; 

- будівництво берегозахисних споруд– 280,4 

тис.грн.; 

- будівництво комплексу гідротехнічних споруд для 

захисту земель від ерозії – 87,6 тис.грн. 

 

Збереження меліоративного 

фонду, підвищення 

працездатності і стабільного 

функціонування 

меліоративних систем, 

підготовка їх до роботи на 

протязі року 

За рахунок власних надходжень (спеціальний фонд) 

виконано ремонтно-експлуатаційних робіт на 

меліоративних системах на загальну суму 2657,9 

тис.грн., із них на державній міжгосподарській 

мережі – 1 млн.грн. та на внутрішньогосподарській 

осушувальній мережі на договірній основі – 1,6 

млн.грн., з яких 1,4 млн.грн. – це кошти місцевого 

бюджету.Земляні роботи на меліоративних 

системах виконані в обсязі 208,8 тис.м³, з них 

загальна очистка каналів 119,6 тис.м³, в т.ч. на 

державній міжгосподарській мережі – 46 тис.м³. 
Відремонтовано 82 гідротехнічні споруди. Крім 

того, ремонтно-доглядових робіт (ручна очистка 

каналів, оковка каналів механізмами, вирубка 

чагарнику, ремонт трубчатих переїздів) виконано 

на суму 0,6 млн.грн. 
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Створення Басейнових Рад, 

складання Плану заходів з 

покращення санітарного та 

екологічного стану водних 

ресурсів, створення цифрової 

карти водних ресурсів 

Чернівецької області, 

реалізація міжнародних 

проектів 

Упродовж 2009 року разом з Одеським 

облводгоспом організовано чергове засідання 

Басейнової Ради Дністра, яке відбулося 2 жовтня в 

м. Одеса, за участю представників Республіки 

Молдова (Агентство «Апеле Молдовей» і неурядові 

організації), інших організацій, інститутів та 

громадськості Одеської області. Головною метою 

засідання було обговорення стану водних ресурсів 

басейну Дністра і підготовка до розробки Плану 

управління річковим басейном. Обговорювалися 

також етапи його розробки та необхідність 

створення єдиного Плану спільно з Республікою 

Молдова. 

Спільно з Інститутом Меліорації і Луківництва 

(Польща) реалізовано проект на тему: 

«Удосконалення способу управління водним 

господарством і охороною водних ресурсів в 

Україні на базі Геоінформаційної системи (ГІС)». 

Проект спрямований на впровадження 

геоінформаційних технологій, які дозволили 

систематизувати і накопичити просторову 

інформацію про кількісно-якісні характеристики 

поверхневих вод та удосконалити управління 

водним господарством і охорону водних ресурсів. 

Результатом проекту стало створення 

Геоінформаційної системи про поверхневі води, що 

містить просторову інформацію про гідрографію, 

використання водних ресурсів і моніторинг 

(цифрова карта 1:50 000). Підготовлений до друку 

Атлас поверхневих вод басейнів Прута та Сірету.  

Прийнято участь у міжнародному проекті 

«Транскордонне співробітництво та стале 

управління басейном р. Дністер – Фаза ІІІ», який 

проходить під егідою ОБСЕ та ЄЕК ООН. Метою 

проекту є створення системи обробки, обміну та 

розповсюдження інформації і подальше 

удосконалення спільного молдовсько-українського 

співробітництва по управлінню басейном річки 

Дністер.  

Спільно з представниками Національної 

Адміністрації „Води Румунії” (Румунія) та 

Агенства «Apele Moldoveі» (Республіка Молдова) 

підготовлено аплікаційну заявку проекту 

«Попередження та захист від шкідливої дії вод у 

верхній частині басейнів рік Сірет та Прут шляхом 

впровадження сучасної системи моніторингу з 

автоматичними станціями» для її подання на 

фінансування у 2010 році в рамках Програми ENPI-

CBC Румунія – Україна – Республіка Молдова 

2007-2013. 

 

Інвентаризація і 

систематизація водних 

об’єктів Чернівецької 

області. Визначення 

потенційних джерел 

Видано довідник «Водний фонд Чернівецької 

області», у зв’язку з деякими уточненнями 

готуються матеріали на перевидання. 

Потенційними забруднювачами поверхневих 

об’єктів області є комунальні підприємства та 
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забруднення водних об’єктів підприємства харчової галузі, а саме: ПП Колос, ДП 

«Екосир», ВАТ «Новоселицький птахокомбінат». 

Активізація контролю за 

несанкціонованим вибором 

гравійно-піщаної суміші з 

русел річок, шляхом 

здійснення постійних рейдів-

перевірок 

З початку 2009 року здійснено 137 перевірок (у т.ч. 

21 рейдову перевірку), в результаті яких виявлено 

38 порушників, 7 матеріалів перевірок передано для 

подальшого розгляду та реагування в органи міліції 

та прокуратури. Накладено штрафних санкцій на 

суму 4029 грн. 

 

Проведення міжнародних 

зустрічей з питань 

співробітництва на 

прикордонних водних 

об’єктах 

З 12 по 13 березня 2009 року в м. Кишинів 

відбулася ХІІ нарада Уповноважених Сторін, в ході 

якої затверджено план робіт на 2009 рік, розглянуто 

питання щодо проходження літнього паводку 2008 

року та заплановані заходи з попередження 

негативних наслідків паводків і можливість 

спільного транскордонного співробітництва в 

цьому напрямку. Також обговорено покращення 

пропускної здатності водопропускних споруд 

Дністровських плавнів у нижній течії Дністра. 

14-15.04.2009 року в м.Новодністровськ проведено 

зустріч українських та молдовських експертів 

згідно протоколу ХІІ засідання уповноважених з 

реалізації Згоди між Кабінетом Міністрів України і 

Правлінням Республіки Молдова. Зустріч 

проведена з питань спільного використання і 

охорони транскордонних вод. Обговорювалося 

питання погодження режиму проведення 

екологічного пропуску з Дністровського 

водосховища з врахуванням пропозицій всіх 

зацікавлених організацій України та Республіки 

Молдова. 

28.04.2009 року в м.Чернівцях проведено зустріч 

українських та румунських експертів в рамках 

Робочої групи по проблемах річок Прут і Сірет, під 

час якої обговорено остаточний варіант пропозицій 

до спільного проекту «Попередження та захист від 

шкідливої дії вод та аварійних забруднень у верхній 

частині басейнів рік Сірет і Прут шляхом 

впровадження сучасної системи моніторингу з 

автоматичними станціями». 

Під час зустрічей 8 – 10 грудня 2009 року в м. 

Чернівці та 16 – 17 грудня 2009 року в м. Сучава 

(Румунія) проведений спільний огляд 

протиповеневих робіт в прикордонній зоні на 

річках Прут та Сірет на території обох держав. 

Також проведено спільні виміри витрат води на р. 

Сірет в пункті Сторожинець та р. Прут у пункті 

Новоселиця з власними приладами та 

обладнанням. Отримані результати близькі за 

значенням та знаходяться в межах допустимих 

відхилень. 

Підготовлені пропозиції для коригування діючих 

Регламентів співробітництва з врахуванням даного 

паводку, а також погоджена Програма спільного 

відбору проб води на 2010 рік та проект Програми 

заходів на 2010 рік. 
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Основні показники діяльності Дністровсько-Прутського БУВР 

тис.грн. 

Найменування показників, 

передбачених Програмою 

Передбачено 

Програмою 

на 2009 рік 

Фактично 

виконано  

за 2009 рік 

У % до 

Програмного 

показника 

У % до  

2008 року 

1.Природоохоронні 

(протипаводкові) заходи 
19091,0 38674,2 202,6 30,0 

в тому числі за рахунок:     

- коштів держбюджету 18000,0 37847,7 210,3 29,0 

- коштів резервного фонду - - - - 

- коштів місцевих бюджетів 1091,0 519,4 47,6* 206,0 

- коштів суб’єктів господарювання - 307,1 х 40,0 

2. Ремонтно-експлуатаційні 

заходи 
1720,0 2657,9 154,5 125,0 

в тому числі за рахунок     

- коштів держбюджету 1020,0 1045,7 102,5 х 

- коштів місцевих бюджетів 650,0 1406,0 216,3 101,0 

- коштів товаровиробників 50,0 206,2 412,4 118,0 

3. Моніторинг вод (кошти 

держбюджету) 
95,4 18,0 18,9* 19,0 

Разом 20906,4 41350,1 197,8 34,0 

* Програмні показники невиконані у зв’язку з недофінансуванням. 

  

Техногенна безпека 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Розроблено «План першочергових (невідкладних) 

запобіжних заходів щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям техногенного та 

природного характеру». 

Проведено 20 засідань обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, на яких розглядались і вирішувались 

актуальні питання у сфері цивільного захисту 

населення і територій. 

 

Проведення роз’яснювальної 

роботи на підприємствах і 

організаціях області щодо 

попередження можливості 

виникнення надзвичайних 

ситуацій та їхніх дій при 

цьому 

З метою інформування населення області щодо 

цивільного захисту населення в усіх районних 

газетах систематично висвітлюється робота відділів 

(секторів) щодо запобігання можливих 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного 

характеру, надання першої допомоги під час 

ліквідації надзвичайної ситуації, проводиться 

навчання населення з питань цивільного захисту, 

друкуються тематичні статті.  

Проведено 12 виступів у місцевих засобах масової 

інформації щодо висвітлення обстановки у місцях 

масового відпочинку на водоймищах області та 
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надано роз’яснення правил поведінки на воді, у 

тому числі 6 на радіо. 

Активізація роботи щодо 

створення страхового фонду 

документації 

Діє Програма створення Чернівецького обласного 

страхового фонду документації на період до 2012 

року. Так, у 2009 році на виконання завдань 

програми в обласному бюджеті передбачено 4,1 

тис.грн. Всі кошти використані в повному обсязі. 

Реалізація програми забезпечує, у разі необхідності, 

органи влади та служби документами обласного 

СФД, необхідними для проведення відбудовчих 

робіт, у т.ч.  на підприємствах, які мають важливе 

значення для сталого функціонування економіки 

області, об'єктах систем життєзабезпечення 

населення, транспортних зв'язків, на потенційно 

небезпечних об'єктах, об'єктах культурної 

спадщини тощо.  

 

Забезпечення виконання 

заходів Програм створення та 

накопичення регіонального 

матеріального резерву 

Чернівецької   області     

спрямованих на запобігання і 

ліквідацію   надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру на 

2009-2012 роки, створення 

Чернівецького обласного 

страхового фонду 

документації на період до 

2012 року, розвитку системи 

аварійно-рятувального 

обслуговування населення 

Чернівецької області на 2009 

рік 

В регіональному матеріальному резерві накопичено 

матеріалів, майна на суму 112,2 тис.грн. 

Між райдержадміністраціями та підприємствами 

укладені угоди на зберігання та постачання 

матеріальних цінностей, які будуть надані у разі 

виникнення надзвичайної ситуації. 

Створення матеріального резерву проводиться за 

рахунок наявних матеріальних цінностей без 

залучення грошових коштів з бюджету.  

Проводиться комплекс заходів спрямованих на:  

- створення безпечних умов для відпочинку 

громадян області на водних об’єктах  та місцях  

любительської риболовлі з визначенням таких 

місць у кожному районі області, містах Чернівцях 

та Новодністровську, закріплення їх відповідними 

рішеннями місцевих органів влади за 

організаціями, підприємствами, орендарями з 

зобов’язанням забезпечення безпеки людей на воді 

(льоду) під час відпочинку; 

- зниження кількості нещасних випадків на водних 

об’єктах області з установленням контролю за 

облаштуванням місць масового відпочинку людей 

на водних об’єктах та рятувальних постів для 

цілодобового чергування, обстеження та очищення 

від сторонніх предметів дна водойм, які 

використовуються як рекреаційні зони та укладання 

договорів на постійне та обов’язкове аварійно-

рятувальне обслуговування з аварійно-

рятувальними службами; 

- покращення стану техногенної безпеки області з 

затвердженням переліку та щорічним уточненням 

об’єктів, що використовують хімічні речовини та 

проведення моніторингу щодо стану поводження з 

даними речовинами, здійснення контролю 

комісіями з питань ТЕБ та НС за станом 

забезпечення безпеки хімічно-небезпечних об'єктів 

та об’єктів нафтохімічної галузі; 

- покращення стану проведення роботи щодо 

попередження виникнення надзвичайних ситуацій 

У зв'язку з тим, що 

бюджет 

Чернівецької 

області є 

дотаційним та 

недостатнім для 

забезпечення всіх 

потреб області, 

кошти для 

створення 
регіонального та 

місцевих резервів 

на 2009 рік в 

ньому не 

передбачені.  

У зв’язку з 

відсутністю 

коштів 

фінансування 

Регіональної 

програми 
створення та 

накопичення 

регіонального 

матеріального 

резерву 

Чернівецької 

області для 

виконання заходів, 

спрямованих на 

запобігання і 

ліквідацію 
надзвичайних 

ситуацій 

техногенного та 

природного 

характеру на 2009-

2012 роки не 

проводилося. 
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техногенного та природного характеру, підвищення 

ефективності превентивних заходів, прогнозування 

надзвичайних ситуацій, оперативності реагування 

на них, вдосконалення діяльності наглядових 

органів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям 

на хімічно-небезпечних об'єктах та об’єктах 

нафтохімічної промисловості; 

- покращення стану безпеки і зниження нещасних 

випадків на гірничих об’єктах області з створенням 

реєстру об’єктів геологорозвідки, гірничорудної та 

нерудної промисловості та інших гірничих об’єктів 

і територій Чернівецької області, визначених 

законодавством України для постійного та 

обов’язкового обслуговування їх аварійно-

рятувальними службами; 

- підготовку посадових осіб хімічно-небезпечних 

об’єктів, що задіюються до ліквідації аварій в 

навчально-методичному центрі цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Чернівецької області; 

- підвищення фахового рівня рятувальників з 

проведенням підготовки та перепідготовки їх в 

навчальних закладах системи МНС України. 

 

Охорона праці 
Основні завдання, передбачені 

Програмою 

Інформація про виконання завдання Причини 

невиконання 

Здійснення в установленому 

порядку державного нагляду 

за додержанням Законів 

України, інших нормативно-

правових актів щодо 

промислової безпеки, 

охорони праці 

Упродовж 2009 року проведено 1799 перевірок (у  

2008 році – 2523), у результаті яких виявлено 12213 

порушень вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці. Накладено 746 штрафів. 

При цьому до адміністративної відповідальності 

майже в кожному 2 випадку притягувалися перші 

керівники підприємств, що відповідає вимогам ст.. 

13 Закону України «Про охорону праці». Сума 

штрафів склала майже  58531 грн., що на 36,4 % 

менше, ніж це було у 2008 році, яка, станом на 

10.01.10 р.,  сплачена до державного  бюджету.      

У 2009 році надано погодження на отримання в 

Мінприроди України спецдозволу на користування 

надрами Кельменецькому ВУЖКГ (Кельменецьке 

родовище підземної прісної води), ППФ «Дністер» 

(Хотинське родовище підземної прісної води), ТОВ 

«Герцаївські джерела» (Герцаївське родовище 

мінеральної лікувальної води), Кіцманському 

ВУЖКГ (Кіцманське родовище питної підземної 

води) та на отримання Акту гірничого відводу – 

ТОВ «Буковинські будівельні матеріали» (Майдан-

Іспаське родовище піщано-гравійної суміші). 

  Станом на 01.01.2010 на території області 

визначились 102 підприємства-надрокористувачі, з 

яких: 

- 76 з видобування корисних копалин; 

- 2 з розвідки, в т.ч. ДПР з наступним 

видобуванням; 

- 12 з геологічного вивчення, у т.ч. ДПР; 
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- 12 з геологічного вивчення. 

Зазначеними підприємствами здійснюється 

геологічне вивчення чи видобування корисних 

копалин на 112 родовищах області. 

За 2009 рік на території області сталося 6 подій та 

аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, 

внаслідок яких загинуло 5 осіб та травмовано 7 

осіб.  

Аналіз матеріалів технічних розслідувань показав, 

що основними причинами настання подій, аварій та 

нещасних випадків є: 

- самовільне встановлення додаткового 

газового обладнання не передбаченого проектною 

документацією; 

- незадовільний стан автоматики безпеки 

газового обладнання; 

- самовільні зміни в конструкції газових 

приладів; 

- встановлення для відводу продуктів згорання 

не сертифікованих алюмінієвих гофрованих 

патрубків; 

- незадовільний стан та несвоєчасна періодична 

перевірка димових та вентиляційних каналів; 

- закриття жалюзі вентиляційних решіток; 

-  перекриття димовідводів від опалювальних 

приладів шиберами.  

На виконання наказу Держгірпромнагляду від 

15.01.2009 № 5 з 10.03.09 по 30.03.09 проведено 

комплексну перевірку стану промислової безпеки 

та охорони праці  Чернівецької філії дочірнього 

підприємства «Укргазмережі» дочірньої компанії  

«Газ України» НАК «Нафтогаз України».  

Під час комплексного обстеження особлива увага 

зверталася на виконання раніше виданих приписів, 

укомплектованість кадрового складу та наявності 

матеріально-технічних засобів для оперативного 

усунення технічних несправностей. За підсумками 

перевірок   притягнуто до адміністративної 

відповідальності 25 працівників в т.ч. 18 посадових 

осіб. 

Крім цього на виконання наказу №70 від 30.04.09 

про введення особливого режиму організації 

державного нагляду за суб’єктами господарювання, 

які виконують роботи з проектування, будівництва, 

ремонту, технічного обслуговування димових і 

вентиляційних каналів житлових і громадських 

будинків, пов’язаних з використанням газу, 

проводять технічний нагляд за їх будівництвом, 

утриманням і технічним обслуговуванням та 

приймають в експлуатацію, інспекторським 

складом теруправління проведені перевірки під час 

яких виявлено 147 порушень нормативно-правових 

актів з промислової безпеки та охорони праці. 

Заборонялася експлуатація обладнання та 

виконання робіт на 17 об’єктах, зокрема: при 
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проведенні оперативної перевірки будинку №50 по 

проспекту Незалежності в м. Чернівці встановлено, 

що димовентиляційні канали знаходяться в зоні 

вітрового підпору, виконані з пустотілого 

керамічного блоку і всі димовентиляційні канали 

вище зазначеного будинку непридатні до подальшої 

експлуатації. В даному будинку відключено від 

газопостачання 30 проточних водонагрівачів. За 

несправний технічний стан вентканалів в буд. 

№17А мкр-н Діброва м. Новодністровськ 

відключалися від газопостачання 140 квартир. В 

будинку № 9 по вул. Шевченка, м. Сокиряни 

відключалися, до усунення порушень від 

газопостачання 30 квартир. Через аналогічні 

порушення в будинку №180 по вул. Головній м. 

Чернівці від газопостачання відключено проточні 

водонагрівачі. 

Попередження аварій, 

нещасних випадків на 

виробництві 

Упродовж 2009 року з метою усунення загрози 

життю та здоров’ю працюючих видано 

розпорядження про призупинення експлуатації 

1645 машин, механізмів та виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. 

Основними причинами зупинок є: 

- зношеність технічних засобів; 

- невідповідність обладнання вимогам технічної 

експлуатації; 

- порушення технологічних процесів; 

- порушення працівниками вимог безпечної 

експлуатації машин, механізмів, обладнання та 

виконання робіт підвищеної небезпеки. 

 

Організація розслідування 

аварій, групових нещасних 

випадків та нещасних 

випадків із смертельними 

наслідками на виробництві, 

ведення обліку аварій і 

нещасних випадків на 

виробництві, пов'язаних з 

безпечним веденням робіт, 

аналіз їх причин, розробка 

пропозицій щодо запобігання 

таким випадкам 

У 2009 році на підприємствах області 

спостерігалась позитивна тенденція до зниження 

виробничого травматизму. Зокрема, на 30,5% або 

на 28 випадків (64 проти 92 у 2008 році) знижений 

загальний травматизм.  

Знизився рівень травмованих на підприємствах 

газової промисловості, машинобудування, харчової, 

будівельної, деревообробної, галузі, житлово-

комунального господарства, сільського 

господарства, соціально-культурної сфери. 

Разом з цим, збільшився рівень травматизму на 

підприємствах нерудної промисловості, 

автотранспортної, лісової галузі. 

 

Нагляд за виконанням робіт та 

експлуатацією об’єктів 

підвищеної небезпеки 

Внесено зміни в державний реєстр об’єктів 

підвищеної небезпеки. Станом на 10.01.2010 на 

території   області, згідно з державним реєстром, 

розташовано 112 об’єктів підвищеної небезпеки. 

 

Забезпечення участі 

представників 

Держгірпромнагляду у 

прийнятті в експлуатацію 

виробничих об'єктів та 

об'єктів соціально-

культурного призначення 

Представники Держгірпромнагляду постійно беруть 

участь в прийнятті в експлуатацію виробничих 

об'єктів та об'єктів соціально-культурного 

призначення. 
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Підвищення ефективності 

проведення технічної 

експертизи технологічного 

обладнання, що 

відпрацювало свій ресурс, 

для визначення можливості 

його подальшої експлуатації 

Упродовж 2009 року проведено 306 технічних 

експертиз технологічного обладнання та 188 

оглядів техтранспорту. 

 

Систематичне інформування 

населення через засоби 

масової інформації про стан 

охорони праці на 

підприємствах та про 

причини і обставини 

нещасних випадків 

Інформація про стан промислової безпеки охорони  

праці на підприємствах, причини та обставини 

настання нещасних випадків на виробництві, 

причини та настання нещасних випадків, аварій, 

пов’язаних з використанням  газу в побуті, постійно 

розміщується на сайті Держгірпромнагляду та у 

ЗМІ.   

 

 


