
Додаток 2 

до рішення міської ради 
від 19.12.2019 № 17-96 

 

ПРОГРАМА 

економічного і соціального розвитку Канівської ОТГ 

на 2020 рік 

 

ВСТУП 
Програма економічного і соціального розвитку міста Канівської ОТГ на 2020 рік (далі-

Програма) розроблена управлінням економічного розвитку на підставі матеріалів, 

наданих структурними підрозділами виконавчого комітету Канівської міської 

ради, підприємствами та організаціями міста відповідно до вимог статті 27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України „Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України”. Програма відповідає Стратегії економічного розвитку міста 

Канева до 2020 року та іншим цільовим програмам розвитку відповідно до сфер 

діяльності. 

Головною метою Програми є забезпечення стабільної роботи всіх секторів економіки, 

підвищення її конкурентоспроможності, вирішення проблем соціально-

економічного розвитку задля недопущення зниження рівня життя мешканців 

Канівської ОТГ. 

Законодавчою та методологічною основою розроблення проєкту Програми  є 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проєкту державного бюджету», постанова Кабінету Міністрів України 

від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2018-2020 роки».  

Прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку громади на 2020 

рік, розроблені на підставі статистичних даних Державної служби статистики 

України, оперативних даних,прогнозівта намірівна наступний рік підприємств, 

організацій, структурних підрозділів виконавчого комітету. 

Розробник проєкту - управління економічного розвитку виконавчого комітету 

Канівської міської ради . 

Учасники проєкту - структурні підрозділи виконавчого комітету Канівської міської 

ради, підприємства та організації. 

Відповідальні за виконання заходів проєкту - структурні підрозділи виконавчого 

комітету Канівської міської ради, підприємства та організації відповідно до 

покладених повноважень. 

Програма базується на основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку 

Канівської громади у 2019 році, встановлення  її нагальних потреб. Вона визначає 

основні напрями розвитку, встановлює пріоритети діяльності, а також основні 

завдання і заходи на 2020 рік. 

Показники програми є орієнтиром для розроблення суб’єктами підприємницької 

діяльності власних прогнозів, планів, бізнес-планів та інших документів, які 

спрямовані на мобілізацію зусиль органів влади на ефективне розв’язання 

проблем економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного сталого 

економічного зростання, підвищення матеріального добробуту населення. 

Основне навантаження щодо забезпечення виконання завдань та заходів Програми 

покладено на організаційний ресурс – спільну продуктивну роботу виконавчого 

комітету Канівської міської ради і Канівської міської ради у співпраці з 

активними громадянами, громадськими організаціями, юридичними особами, 

суб’єктами малого бізнесу та їх об'єднаннями. Саме такий підхід забезпечуватиме 



ефективне використання всіх наявних і залучених ресурсів, сприятиме 

громадянській злагоді. 

Виконання заходів Програми буде здійснюватися шляхом фінансування цільових 

програм за рахунок різних джерел фінансування, у тому числі, за кошти місцевого 

бюджету, за рахунок власних коштів підприємств і організацій, а також 

фінансової підтримки з державного бюджету та інвестиційних ресурсів, не 

заборонених законодавством. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 

затверджуються Канівською міською радою за поданням виконавчого комітету 

Канівської міської ради. Звітування про хід виконання Програми 

здійснюватиметься за підсумками півріччя. Звіт про виконання Програми 

затверджується разом з прийняттям Програми на наступний період. 

 

І. Цілі та пріоритети на 2020 рік 

 

Основною метою Програми є забезпечення структурних зрушень в економіці, 

підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого 

зростання, розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту 

населення.    
 

Цілі та завдання Програми : 

 

➢ створення конкурентоспроможного туристичного продукту, розробка 

інноваційних проєктів у сфері туристично-екскурсійного обслуговування; 

➢ формування спроможної територіальної громади з центром в місті Канів; 

➢ поліпшення умов для залучення іноземних інвестицій тазбільшення обсягів 

експорту, що покращить зовнішньоторговельний баланс; 

➢ сприяння розвитку промислового виробництва за рахунок модернізації 

виробничих потужностей, впровадження сучасних технологій та підвищення 

рівня конкурентоспроможності підприємств промислового сектору економіки; 

➢ розвиток житлово-комунальної галузі, впровадження  ефективних заходів щодо 

реформування та розвитку підприємств для задоволення потреб населення 

якісними житлово-комунальними послугами;  

➢ стимулювання впровадження в громаді новітніх енергоефективних 

технологій та енергозберігаючих заходів; 

➢ створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 

підприємництва та розбудова інфраструктури підтримки бізнесу; 

➢ поступове наближення рівня життя мешканців до загальноєвропейських 

стандартів щодо якості та доступності освіти, медичного обслуговування, 

соціального захисту, житлово-комунальних послуг, фізкультури і спорту, а 

також стану навколишнього природного середовища. 

➢ забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, підвищення фінансової 

спроможності місцевого бюджету, залучення додаткових надходжень та 

раціонального використання бюджетних коштів. 

 

 

 



ІІ. Основні напрями економічного і соціального розвитку Канівської ОТГ  

у 2020 році 

 

2.1. Розвиток туристичної сфери 

 

Актуальні проблеми: 
відсутність на території міста у необхідному обсязі інноваційних проєктів у сфері 

туристично-екскурсійного обслуговування; 

недостатній рівень інформаційно-рекламного забезпечення галузі та відсутність 

якісних багатомовних інформаційних матеріалів з комплексної презентації 

туристично-рекреаційного потенціалу громади; 

низький рівень туристичної інфраструктури;  

невідповідність рівня обслуговування туристів сучасним вимогам і стандартам якості. 

 

Мета: 
Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, для розвитку туристичної 

сфери Канівської громади як важливого джерела соціально-економічного 

зростання та фактора підвищення її іміджу.  

 

Основні завдання:  

➢ впровадження оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку міста у напрямку 

реалізації стратегічної цілі – розвиток туризму; 

➢ виконання заходів Програми розвитку туризму в м.Каневі на 2017-2020 роки; 

➢ налагодження роботи щодо туристично-інформаційного забезпечення гостей 

міста; 

➢ просування концепцій інвестиційних проєктів: «Променад парк», який 

включатиме комплекс спортивно-розважальних об'єктів вздовж набережної р. 

Дніпро та багатофункціонального Шевченківського культурного центру; 

➢ долучення туристичних маршрутів міста до єдиної бази даних туристичної 

інфраструктури, екскурсоводів та всеукраїнських туроператорів, що працюють на 

розвиток внутрішнього туризму; 

➢ активне залучення громади до створення туристичної атмосфери, для 

забезпечення формування позитивного туристичного іміджу; 

➢ популяризація бренду міста та створення іміджевої сувенірної продукції 

історичних  та культурних пам'яток Канівської громади; 

➢ підтримка створення нових привабливих туристичних об'єктів; 

➢ напрацювання механізму підтримки створення місць для перебування бюджетних 

туристів ( хостели, кемпінг, парки, інше); 

➢ інвентаризація приватного житла, яке може бути запропоноване для проживання 

різним категоріям туристів; 

➢ підтримка розробки нових туристичних маршрутів з урахуванням історико-

краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної сфер тощо; 

➢ популяризація фестивального туризму та розвиток зеленого туризму; 

➢ розробка та видання щорічного календаря подій/заходів як презентаційного 

матеріалу туристичних об'єктів.  

  

2.2. Забезпечення соціальних стандартів 

 

Житлово-комунальне господарство 

 

Актуальні проблеми:  
застаріла матеріально-технічна база комунальних підприємств; 

обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, спрямованих на відновлення 

житлового фонду, модернізацію поводження з ТПВ та інше; 



недостатнє фінансування робіт, спрямованих на покращення екологічного та 

санітарного стану громади; 

критичний стан забруднення ТПВ ярів, малих річок, набережної р. Дніпро, лісопаркової 

зони та інших територій Канівської ОТГ; 

неврегульованість питання утримання та поводження з домашніми, безпритульними та 

свійськими тваринами; 

брак кадрів професійно-технічного напрямку. 

 

Мета: 
організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-

комунальних послуг; 

формування ефективного і зацікавленого колективного власника – ОСББ, як однієї з 

форм самоорганізації населення за місцем проживання; 

покращення екологічного та санітарного стану в Канівській ОТГ. 

 

Основні завдання:  

➢ ремонт житлового фонду та підтримка його в належному стані; 

➢ приведення існуючого полігону ТПВ  та схеми видалення ТВБВ у відповідність 

до вимог правил  експлуатації; 

➢ проведення заходів з модернізації, реконструкції, ремонту і контролю систем 

водопостачання та водовідведення для більш ефективної їх роботи; 

➢ впровадження заходів, передбачених Інвестиційною програмою Канівського 

комунального підприємства теплових мереж на 2020 рік; 

➢ технічне обслуговування та утримання в належному стані електричних мереж 

зовнішнього освітлення; 

➢ утримання в чистоті доріг, скверів, парків, площ, місць загального користування; 

➢ догляд та контроль за озеленювальними та декоративними насадженнями; 

➢ організація та контроль робіт по ліквідації осередків розповсюдження 

карантинних рослин; 

➢ проведення заходів по контролю чисельності безпритульних тварин; 

➢ контроль, аналіз та розробка заходів в сфері благоустрою та охорони 

навколишнього природного середовища; 

➢ виявлення осередків забруднення і усунення їх причин та наслідків; 

➢ здійснення контролю та співпраці з правоохоронними органами з питань 

профілактики та усунення порушень законодавства у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, благоустрою населених пунктів, обігу 

металобрухту спеціалізованими підприємствами міста, поводження з відходами, з 

тваринами, правил торгівлі. 

 

Соціальний захист,  доходи та зайнятість населення 

 

Актуальні проблеми:  
невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції, брак висококваліфікованих кадрів;  

«тіньова» зайнятість;  

зниження реальних доходів населення та мотивації до праці. 

 

Мета:  
забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту 

незахищених верств населення, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у суспільство; 

підвищення економічної активності населення, недопущення зростання безробіття; 

підвищення рівня заробітної плати, недопущення виникнення заборгованості з виплати 

заробітної плати та заробітної плати у «конвертах». 

 



Основні завдання:  
➢ надання соціальної допомоги пільг та компенсацій; 

➢ надання послуги соціальної допомоги вдома; 

➢ оздоровлення ветеранів війни, осіб з інвалідністю різних категорій, учасників 

АТО та  осіб постраждалих від аварії на ЧАЕС ; 

➢ відшкодування витрат за безкоштовний відпуск ліків; 

➢ організація забезпечення пенсіонерів продуктами харчування за пільговими 

цінами; 

➢ сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття та зменшення його 

тривалості, підвищення економічної активності населення; 

➢ організація та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового 

характеру за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України; 

➢ проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за 

професіями та спеціальностями, актуальними на ринку праці під конкретні 

замовлення роботодавців та навчання підприємців – початківців; 

➢ видача ваучерів громадянам, старшим 45 років для здійснення перепідготовки, 

спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями 

пріоритетних видів економічної діяльності; 

➢ сприяння безробітним громадянам, у тому числі учасникам АТО, у 

працевлаштуванні шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю 

для організації та провадження підприємницької діяльності; 

➢ проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг легальних 

трудових відносин для забезпечення соціального захисту працівників. 

 

Молодіжна та сімейна політика 

 

Актуальні проблеми:  
збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;  

тенденція до погіршення стану здоров’я дітей. 

 

Мета:  
забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та зміцнення моральних та 

матеріальних засад сімейного життя; 

своєчасне надання пільг багатодітним сім’ям; 

збільшення кількості молоді, залученої до проведення молодіжних заходів. 

 

Основні завдання:  

➢ організація і залучення молоді і дітей до участі у святах, акціях, конкурсах, 

фестивалях, виставках; 

➢ проведення тренінгових занять  для різних верств населення: в Жіночому клубі  - 

для дружин, матерів, членів сімей учасників АТО; для молодих батьків - «Білі 

плями сімейного виховання»; для учнів старших класів та студентів - по програмі 

«Вчимо дитину захищатися»; про гендерну рівність - «Два світи», профілактика 

булінгу; 

➢ забезпечення житлом та його облаштування  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа; 

➢ проведення  корекційно - розвивальних занять для дітей в Центрі соціальної 

реабілітації дітей з інвалідністю; 

➢ організація пришкільних та інших оздоровчих таборів для дітей та молоді. 

 

Освіта 

 

Актуальні проблеми:  



недостатній рівень забезпечення матеріально-технічної та навчально-методичної бази  

навчальних закладів.  

Мета:  

створення сприятливих умов перебування дітей у навчальних закладах; 

підвищення якості результатів навчання й виховання дітей через впровадження 

перспективних педагогічних та інформаційних технологій; 

забезпечення розвитку інклюзивної освіти у закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти; 

забезпечення охоплення дітей дошкільною, позашкільною освітою та їх удосконалення. 

 

Основні завдання:  

➢ організація безпечного та комфортного перебування дітей  в закладах освіти; 

➢ формування національно-патріотичних якостей у дітей та молоді, активізація 

військово- патріотичного виховання старшокласників та допризовної молоді; 

➢ стимулювання обдарованих дітей та педагогів, які забезпечують їх підготовку до 

участі в конкурсах, змаганнях, турнірах, олімпіадах; 

➢ створення належних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до навчальних закладів; 

➢ подальше впровадження методів навчання «нової української школи» та 

інклюзивної освіти; 

➢ забезпечення оновлення комп’ютерної техніки; 

➢ виконання заходів щодо активізації вивчення державної мови; 

➢ забезпечення естетичного оформлення та методичного забезпечення 

функціонування ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 як інноваційної школи; 

➢ підтримка участі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та гімназії імені Івана Франка у проєкті 

«Школа майбутнього»;  

➢ забезпечення участі гімназії імені Івана Франка в українсько-норвезькому проєкті 

«Демократична школа»; 

➢ початок роботи щодо реорганізації Яблунівського НВК «Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Канівської міської ради Черкаської 

області» у Яблунівський НВК «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня 

школа І ступеня Канівської міської ради Черкаської області».  

 

Культура 

 

Актуальні проблеми:  
недостатність фінансування матеріально-технічної бази та творчих колективів, закладів 

культури громади та фестивальних заходів; 

необхідність поповнення книжкових фондів бібліотек міста та поліпшення 

кінообслуговування населення. 

 

Мета:  
збереження традицій, розвиток української культури;  

задоволення культурних потреб населення; 

збереження базової мережі закладів культури, мистецтва та об’єктів культурної 

спадщини; 

створення умов для розвитку самобутніх традицій краю; 

популяризація національної культурної спадщини. 

 

Основні завдання:  

➢ оновлення матеріально-технічної бази; 

➢ підтримка розвитку нових напрямів в культурі; 

➢ підтримка сучасного мистецького процесу, сприяння діяльності  осередків 

творчих спілок та громадських організацій; 



➢ організація і проведення заходів та свят; 

➢ поглиблення міжнародного співробітництва з містами – побратимами Канівської 

громади  у сфері культури, розширення співпраці з іншими містами. 

 

Розвиток фізичної культури і спорту 

 

Актуальні проблеми:  
відсутність належних умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи, 

навчання, проживання і відпочинку; 

обмеженість вибору видів спорту на території громади. 

 

Мета: 
формування, зміцнення та збереження здоров’я громадян; 

 підвищення працездатності і розвиток фізичних здібностей людини; 

 залучення до занять спортом усіх верств населення. 

 

Основні завдання:  

➢ організація і проведення волейбольних турнірів місцевого і республіканського 

рівня; 

➢ організація відкритих чемпіонатів з настільного тенісу, футзалу,  футболу, з 

вуличного баскетболу, проведення легкоатлетичних пробігів; 

➢ проведення спартакіад для дітей «Повір у себе», для учасників АТО, V міської - 

до Дня Збройних Сил України та Дня місцевого самоврядування; 

➢ участь у Кубку та Чемпіонаті Черкаської області з футболу; 

➢ проведення 4–го Відкритого турніру  з боксу - Кубок «Козацької слави ім. Дмитра 

Байди-Вишневецького»; 

➢ забезпечення загальноосвітніх шкіл та дитячих навчальних закладів міста 

спортивним інвентарем; 

➢ підтримка ДЮСШ,  спортивних гуртків та секцій; 

➢ активізація роботи міського Центру фізичного здоров`я населення «Спорт для 

всіх», створеного у 2013 році Рішенням міської ради №11-60 від 28.03.2013 року; 

➢ проведення різноманітних акцій (велопробіги, дивогонки) для популяризації 

велосипедного спорту; 

➢ впровадження заходів  щодо ремонту і модернізації міського стадіону в рамках 

партнерського співробітництва між КП «Міський стадіон» та ТОВ «Магніт». 

 

Охорона здоров’я 

 

Актуальні проблеми: 
від’ємний природний приріст і демографічне старіння населення громади; 

погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах 

рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних 

захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, 

хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби.  

 

Мета:  

збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності 

надання медичної допомоги, профілактики та лікування хронічних захворювань. 

 

Основні завдання:  
подальший розвиток та удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню: 

➢ організація безкоштовного обстеження дітей та жінок (до 45 років) в  

діагностичному центрі «ОХМАТДИТ»; 



➢ проведення безкоштовного обстеження громадян, постраждалих внаслідок аварії 

на ЧАЕС в радіаційному реабілітаційному центрі (м. Київ); 

➢ забезпечення ліками та  медичними засобами пересування людей з інвалідністю ( 

в т.ч. в якості гуманітарної допомоги); 

➢ покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів: 

Центр первинної медико-санітарної допомоги коштами державного, районного та 

місцевого бюджетів  планує: провести капітальний ремонт даху будівлі,  

здійснити гідроізоляцію фундаменту, провести роботи по водовідведенню, 

облаштуванню території місцями очікування (в т.ч. для дітей), придбати 

необхідне інформаційне та медичне обладнання; 

Канівська ЦРЛ коштами обласного, районного та місцевого бюджетів  планує: 

провести поточний та капітальний ремонти 3-х відділень та частини приміщень 2-

го та 3-го поверхів ЦРЛ; встановити протипожежну сигналізацію; обробити 

дерев’яні конструкції дахів будівель антипіреновою сумішшю, ФАП с.Яблунів – 

23 тис.грн. 

 

2.3. Зростання конкурентоспроможності економіки міста 

 

Промисловість 

 

Актуальні проблеми: 
недосконала регуляторна політика, постійні зміни в законодавчому полі; 

повільне впровадження новітніх, енергозберігаючих технологій в зв’язку з браком 

вільних обігових коштів і ускладненим доступом до інвестиційних ресурсів; 

зростання цін на енергоносії;   

висока вартість кредитних ресурсів, особливо на середньо/довгостроковий періоди; 

високі валютні, інфляційні, інвестиційні ризики. 

 

Мета:  
взаємодія органів місцевої влади та роботодавців задля ефективного управління 

громадою; 

всебічне сприяння у розширенні діючого, відновлені призупиненого  та створенні 

нового виробництва. 

 

Основні завдання:  
➢ надання всебічної підтримки підприємствам, що мають стратегічне значення для 

економіки Канівської ОТГ та формують його економічний потенціал;  

➢ надання інформаційної підтримки підприємствам  Канівської ОТГ та 

залучення їх для участі у виставково-ярмаркових заходах всіх рівнів; 

➢ розширення і збільшення виробництва на виробничих площах ПАТ «Магніт»; 

➢ налагодження роботи Цеху з виробництва контейнерів потужністю до 5 000 шт. 

на підприємстві ТОВ «Магнітприлад» зі створенням нових робочих місць (до 30 

одиниць), будівництво сонячної електростанції тощо; 

➢ продовження реалізації інвестиційного проєкту «ГЕС Укргідроенерго. 

Реконструкція. ІІ черга. Коригування.» з метою досягнення прогнозних  

потужностей у 2020 році до 10,5 мВт на Канівській ГЕС; 

➢ завершення реконструкції виробничих площ нової кондитерської фабрики та 

запровадження виробництва продукції ТОВ «Український кондитер». 

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

 

Актуальні проблеми:  
нестабільна нормативна база в галузі здійснення іноземних інвестицій;  

стагнація на ринку внутрішніх інвестицій; 



низький рівень розвитку інфраструктури інвестиційного ринку. 

 

Мета:  

створення належних умов для формування сприятливого інвестиційного клімату  як для 

вітчизняних, так і для іноземних інвесторів. 

 

Основні завдання:  
➢ актуалізація переліку інвестиційних проєктів та інвестиційних можливостей 

громади; 

➢ формування бази земельних ділянок  «greenfield» та «brownfield»  промислового 

та іншого призначення; 

➢ розробка та затвердження необхідної містобудівної та землевпорядної 

документації на земельні ділянки; 

➢ оновлення інвестиційного паспорту громади; 

➢ інформаційне наповнення   офіційного сайту громади інвестиційними 

пропозиціями; 

➢ залучення коштів пайової участі у розвиток інфраструктури; 

➢ залучення коштів державного бюджету для реалізації проєктів розвитку; 

➢ пошук міжнародних фондів і організацій, які проводять конкурси та гранти на 

отримання фінансування; 

➢ проведення інформаційної кампанії, в т.ч. з використанням ресурсів 

інвестиційних інтернет-майданчиків (в т.ч. міжнародних); 

➢ організація, проведення та прийняття участі в місцевих, регіональних та 

міжнародних промоційних заходах; 

➢ розробка інформаційних буклетів, інвестиційних карток та іншої промоційної  

продукції. 

 

Розвиток підприємництва 
 

Актуальні проблеми: 
обмеженість доступу суб’єктів підприємницької діяльності до кредитних ресурсів  

через високі відсоткові ставки; 

низька активність участі у конкурсах на отримання грантових коштів та в інших 

соціальних проєктах через недовіру та складність форм заявок; 

у структурі малого бізнесу недостатня частка інноваційної діяльності та ІТ технологій, 

інформаційних та телекомунікаційних послуг; 

відсутність об’єктів інфраструктури для підтримки підприємництва. 

 

Мета: 
удосконалення форм і методів взаємодії  між органами місцевого самоврядування та 

бізнесу на засадах соціального партнерства шляхом налагодження дієвої співпраці 

з громадськими об’єднаннями та організаціями підприємців. 

 

Основні завдання: 
➢ забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних 

регуляторних актів; 

➢ спрощення дозвільних процедур на шляху розвитку малого підприємництва; 

➢ проведення конкурсу проєктів суб’єктів малого підприємництва, за якими 

відбуватиметься відшкодування відсоткових ставок за кредитами з міського 

бюджету; 

➢ продовження роботи по наповненню Державного інфо-сервісу Start Business 

Challenge: онлайн-платформи  для стимулювання розвитку підприємництва; 



➢ сприяння розвитку інноваційних об’єктів інфраструктури та підтримки малого 

підприємництв; 

➢ актуалізація карти інвестиційних можливостей для реклами наявних ресурсів, 

необхідних для розвитку підприємництва; 

➢ проведення зустрічей, круглих столів з представниками малого та середнього 

бізнесу; 

➢ залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в ярмаркових та 

виставкових заходах; 

➢ розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг; 

➢ організація професійної перепідготовки кадрів з питань розвитку підприємництва, 

навчання підприємців – початківців; 

➢ проведення  відкритих уроків з метою популяризації професії підприємця серед 

учнів шкіл; 

➢ сприяння безробітним громадянам – учасникам АТО у працевлаштуванні шляхом 

надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації та 

провадження підприємницької діяльності. 

 

Будівництво 

 

Актуальні проблеми: 
скорочення обсягів будівництва та відтік інвестиційного капіталу; 

висока вартість кредитів та девальваційне здорожчання основних складових 

будівельної діяльності; 

зниження купівельної спроможності населення; 

відсутність у громаді виробництва будівельних матеріалів 

введення в дію нових ДБН.  

 

Мета: 
поліпшення житлових і соціально-побутових умов мешканців; 

отримання державних субвенцій на будівництво і реконструкцію приоритетних 

інфраструктурних об’єктів.  

 

Основні завдання: 

➢ будівництво Будинку культури на 700 місць в м.Канів по вул.Енергетиків під 

Шевченківський культурний центр (виділення пускового комплексу); 

➢ будівництво ПАТ «Магніт» багатоповерхового житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою м. 

Канів, вул. Енергетиків, 202  терміном до 2024 року (у 2020 році – планується 

зведення нульового поверху); 

➢ заходи з енергоефективності та теплозабезпечення  житлового фонду в частині 

будівництва модульних котелень; 

➢ капітальний  та поточний ремонт вулиць міста; 

➢ будівництво скверу по вул. Енергетиків в м.Канів Черкаської області;  

➢ будівництво мереж зовнішнього освітлення  на вулицях міста; 

➢ реконструкція спортивного модуля «Орськ» на міському стадіоні; 

➢ капітальний ремонт бюджетних установ.

 

Земельні  відносини та комунальна власність 

 

Актуальні проблеми:  
наповнення інформаційної бази державного земельного кадастру є недостатнім; 

не затверджені межі громади; 

не встановлені межі прибережних смуг. 



 

Мета:  
раціональне використання та охорона земельних ресурсів; 

захист прав власників та користувачів земельних ділянок; 

ефективне використання комунального майна. 

 

Основні завдання:  
➢ формування території: встановлення прибережних захисних смуг; 
➢ складання планів земельно-господарського устрою об’єднаної територіальної громади; 
➢ проведення інвентаризації земельних ділянок та вільних приміщень; 
➢ аналіз стану земельних ресурсів в межах Яблунівської  сільської ради, проведення 

грошової оцінки землі; 
➢ пошук можливостей по забезпеченню земельними ділянками учасників АТО. 

 

Приватизація об’єктів комунальної власності 

Назва об`єкту 

Адреса 

Очікувана  

вартість 

тис.грн. 

Нежитлові приміщення літнього майданчика (160 кв. 

м.) 

вул. Кошового, 

2/23 

170,0 

Нежитлові приміщення (1032,5 кв. м) 

вул. 

Енергетиків,

14а 

(спортивний 

зал 

«Орськ») 

765,0 

Напрями розвитку земельних відносин 

Адреса земельної ділянки, на яку пропонується 

продаж права оренди на земельних 

аукціонах 

Загальна 

площа, м
2 

Стартова річна 

ціна продажу 

права 

оренди, 

тис.грн. 

Земельна ділянка по вул. Героїв Дніпра (район 

будинку № 2/1) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 

240 27,7 

 

Споживчий ринок 

 

Актуальні проблеми: 
зниження купівельної спроможності населення;  

відсутність методів державного стимулювання розвитку споживчого ринку. 

 

Мета: 
доступність основних споживчих товарів широким верствам населення; 

забезпечення потреб мешканців громади високоякісними товарами і послугами; 

підвищення рівня поінформованості населення у сфері захисту прав споживачів та 

забезпечення комфортного обслуговування суб’єктами господарювання; 

упорядкування об’єктів благоустрою комунальної власності, які використовуються для 

сезонної торгівлі. 

 

Основні завдання: 

➢ проведення заходів, спрямованих на розвиток та удосконалення сфери обслуговування; 

➢ забезпечення організації міських ярмарок та святкової торгівлі; 

➢ проведення роботи щодо недопущення стихійної торгівлі на вулицях міста; 



➢ проведення робіт з впорядкування та благоустрою місцевих ринків з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів; 

➢ здійснення заходів, направлених на дотримання закладами торгівлі, ресторанного 

господарства, послуг та розваг (у вечірній та нічний час) правил торгівлі, режиму 

роботи та тиші, громадського порядку. 

 

2.4. Розвиток громади Канева 

 

Актуальні проблеми: 
низький рівень довіри та  соціальних взаємодій в рамках громади; 

низька поінформованість громади.   

 

Мета: 
підвищення громадської активності та діяльності об’єднань громадян; 

активізація участі громадян у проєктах та програмах, спрямованих на сталий розвиток міста; 

залучення містян до участі у процесах формування та реалізації державної та регіональної 

політики; 

покращення інформаційної політики мешканців ОТГ. 

 

Основні завдання: 
➢ залучення суб’єктів громадянського суспільства до участі в управлінні ОТГ; 

➢ інформаційна відкритість результатів роботи органів місцевого самоврядування; 

➢ подальше формування Канівської територіальної громади на основі положень 

законодавства про об’єднання територіальних громад; 

➢ розробка інфраструктурних проєктів  в рамках формування Канівської територіальної 

громади; 

➢ формування ефективного і зацікавленого колективного власника – ОСББ, як однієї з 

форм самоорганізації населення за місцем проживання; 

➢ підтримка органів самоорганізації населення (в т.ч. квартальні комітети); 

➢ реалізація грантових програм, націлених на розвиток місцевої громади та 

громадянського суспільства у сфері: збереження екології, правової обізнаності, 

розвитку культури тощо; 

➢ підтримка проєктів, спрямованих на вирішення актуальних для молоді проблем, а саме: 

залучення та утримання перспективних молодих кадрів, популяризація здорового 

способу життя, долучення до активної участі в житті громади; 

➢ започаткування конкурсу соціальних ініціатив серед громадських організацій; 

➢ проведення інформаційної кампанії серед населення про можливості партисипативної 

демократії (Громадський бюджет, платформа «Відкрите місто», подання петицій та 

інш.). 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Сергій ТКАЧЕНКО 

 



Додаток 1 

до Програми економічного і соціального 

розвитку Канівської ОТГ на 2020 рік 

 

 
ОСНОВНІ ДІЮЧІ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

НА 2020 РІК 

 

№ 

з/п 
Назва програми Дата 

прийняття 

№ 

рішення 

1. Про Стратегічний план економічного розвитку міста Канева до 2020 

року 

Актуалізовано 

Про актуалізацію Стратегічного плану економічного розвитку міста 

Канева до 2020 року  

 27.10.2005 

27.11.2014 

14.07.2016 

28 – 27 

18 – 50 

4 - 11 

2. Про затвердження міської Програми „Питна вода м. Канева на 2009-

2020 роки 

25.06.2009     14- 36 

3. Про екологічну Програму охорони навколишнього природного 

середовища міста Канева на період до 2020 року 

25.04.2013 12 - 01 

4. Про міську Програму «Велосипедизації Канева». 29.05.2014 16 -35 

5. Про затвердження Програми енергоефективності, реформування та 

розвитку житлово-комунального господарства м. Канева на 2015 – 

2020 роки. Рішення про внесення змін: 

25.06.2015 

01.12.2015 

14.07.2016 

22.09.2016 

23.02.2017 

05.07.2018 

26.04.2019 

26.09.2019 

20 – 58 

1 – 31 

4 – 13 

4-95 

6-58 

12-12 

15-08 

16-53 

6. Про Програму організації рятування людей на водних об’єктах м. 

Канева на 2015-2020 роки. Рішення про внесення змін: 

30.07.2015 

20.09.2018 

22.11.2018 

21 – 26 

12-104 

13-37 

7. Про Програму створення, накопичення та утворення місцевого 

матеріально - технічного резерву щодо попередження і ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 

наслідків на 2015-2020 роки. 

29.10.2015 21 - 82 

8. Про Програму розвитку земельних відносин в м. Каневі на 2016-2020 

роки. 

28.01.2016 2 - 26 

9. Про Програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед м. Канів, здійснення представницьких 

та інших заходів на 2016-2020 роки. Рішення про внесення змін: 

28.01.2016 

15.08.2019 

2 – 40 

16-16 

10. Про міську Програму профілактики злочинності на 2016 – 2020 роки. 

Рішення про внесення змін: 

28.01.2016 

03.05.2018 

2 – 42 

11-15 

11. Про програму «Кадри» на 2016-2020 роки. 25.02.2016 2 - 50 

12. Про міську цільову програму "Цукровий діабет" на 2016 – 2019  роки. 25.02.2016 2 - 95 

13. Про міську програму забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 

роки. 

25.02.2016 2- 97 

14. Про міську Програму розвитку громадянського суспільства на період до 

2020 року. 

Рішення про внесення змін: 

28.04.2016 

02.06.2016 

30.03.2017 

3 – 7 

3 – 73 

6-101 

15. Про затвердження міської Програми профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань на 2016-2020 роки. 

28.04.2016 3 - 40 

16. Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин у м.Каневі на 2016-2020 роки. 

02.06.2016 3 - 48 

17. Про Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у м. Канів на 2016-2020 роки. Рішення про внесення змін: 

14.07.2016 

15.08.2019 

4 – 5 

16-07 



18. Про программу організаційного і технічного забезпечення здійснення 

заходів щодо утримання та використання об'єктів міської комунальної 

власності на 2016-2020 роки. Рішення про внесення змін: 

14.07.2016 

27.07.2017 

30.11.2017 

30.05.2019 

4 – 10 

8-7 

9-52 

15-53 

19. Про затвердження міської Програми забезпечення учасників АТО та 

членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках. 

18.08.2016 4-49 

20. Про міську Програму Розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2020 року. 

24.11.2016 5-43 

21. Про міську Програму Розвитку футболу на період до 2020 року. 

Рішення про внесення змін: 

24.11.2016 

26.09.2019 

5-44 

16-56 

22. Про Програму  будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

спортивних майданчиків м. Канева на період до 2020 року. 

24.11.2016 5-45 

23.  Про Програму підтримки малого підприємництва  в  м. Каневі до 

2020 року. 

27.10.2016 5-5 

24.  Про Програму сприяння залученню інвестицій у місто Канів на 2016-

2020 роки. 

 Рішення про внесення змін: 

27.10.2016 

25.10.2018 

5–6 

13-09 

25.  Про затвердження міської цільової  Програми  «Інноваційна школа 

Канева» на період до 2020 року. Рішення про внесення змін. 

 26.01.2017 

26.10.2017 

6 - 8 

9-3 

26. Про затвердження Програми створення (оновлення) містобудівної 

документації у м. Каневі на 2020 – 2025 роки. 

21.11.2019 

 

17 - 58 

27. Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного 

кадастру на території м. Канева на 2017 – 2020 роки. 

23.02.2017 

 

6 - 47 

28. Про Програмурозвитку та підтримки громадських організацій у місті 

Каневі на 2017-2020 роки. 

23.02.2017 

 

6 - 52 

29. Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 

роки. 

30.03.2017 6 - 102 

30. Положення  про запровадження бюджетування за участі громадськості 

(Громадський бюджет) міста Канева». 

Рішення про внесення змін: 

29.06.2017 

23.08.2018 

7-91   

12-34 

31. Про міську Програму боротьби з карантинними рослинами у місті 

Каневі на 2018-2022 роки. Рішення про внесення змін: 

30.11.2017 

24.10.2019 

9-45 

17-07 

32. Програма організації та фінансування громадських робіт у 2018- 2020 

роках. 

20.09.2018 12-107 

33. Про Програму забезпечення мобілізаційних заходів на території міста 

на 2018-2020 роки. 

25.01.2018 10-4 

34. Про міську Програму забезпечення мобілізаційної готовності та 

мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо 

попередженняі ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та 

особливий період на 2018-2020 роки. Рішення про внесення змін: 

25.01.2018 

23.08.2018 

10-5 

12-42 

35. Про Програму національно-патріотичного  виховання дітей та молоді 

м. Канева на 2018 – 2020 роки в новій редакції. 

22.02.2018 10-33 

36. Про Програму підтримки української мови в місті Каневі на 2018-2020 

роки. 

22.02.2018 10-34 

37. Про Програму розвитку освіти міста Канева на період до 2020 року в 

новій редакції. 

29.03.2018 10-85 

38. Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти м. Канева на 

період до 2022 року. 

29.03.2018 10-86 

39. Програма зайнятості населення м. Канева на 2018 – 2020 роки. 29.03.2018 10-92 

40. Про Програму надання шефської допомоги,  фінансування заходів, 

спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових 

частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України на 2018-2022 роки. 

07.06.2018 11-56 

41. Про Програму поводження з твердими побутовими відходами в місті 

Каневі на 2018 – 2020 роки. 

05.07.2018 12-10 



42. Про Правила утримання та експлуатації дитячих ігрових та 

спортивних майданчиків в місті Каневі. 

05.07.2018 12-11 

43. Про затвердження  цільової Програми підтримки військовослужбовців 

військової служби, які зараховані для проходження служби за 

контрактом у 2020 році та членів їх сімей та Положення про 

підтримку військовослужбовців, які уклали контракт про 

проходження служби за контрактом у 2020 році. 

21.11.2019 

 

17- 62 

44. Про затвердження міської Програми розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Канівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради на 

2020 рік. 

21.11.2019 

 

17-52 

45. Про затвердження міської Програми інформаційного забезпечення 

діяльності міської ради на 2019–2020 роки. Рішення про внесення змін: 

20.12.2018 

26.09.2019 

13-80 

16-49 

46. Про затвердження Міської програми «Розвиток стаціонарної допомоги 

Канівської ЦРЛ» на 2019-2020 роки. 

20.12.2018 13-81 

47. Про затвердження Міської програми «Надання медичної допомоги 

хворим із соціально-значущими захворюваннями (серцево-судинними, 

судинно-мозковими, хронічною нирковою недостатністю, 

онкологічними) на 2019-2020 роки».   

20.12.2018 13-82 

48. Про затвердження Програми сприяння виконанню рішень судів і 

інших виконавчих документів та сплати судового збору на 2019-2020 

рік. Рішення про внесення змін: 

20.12.2018 

30.05.2019 

13-83 

15-54 

49. Про затвердження в новій редакції Програми розвитку культури 

Канівської об’єднаної територіальної громади Черкаської області на 

2016-2020 роки та Календарю ювілеїв і пам’ятних дат на 2019 рік. 

24.01.2019 14-25 

50. Про затвердження Програми з виконання Національного плану дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 

року. 

24.01.2019 14-37 

51. Про затвердження міської комплексної Програми щодо медичного,  

соціального забезпечення,  адаптації, психологічної реабілітації,  

професійної підготовки  (перепідготовки)  учасників 

антитерористичної операції,  Операції Об’єднаних сил, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-

добровольців на 2019-2022 роки. 

24.01.2019 14-39 

52. Про затвердження Програми підтримки Канівської підстанції 

Черкаської станції швидкої медичної допомоги на 2019-2020 роки. 

28.02.2019 14-63 

53. Про затвердження програми безоплатної правової допомоги 

населенню м. Канів та с. Яблунів Черкаської області на 2019-

2020 роки. 

28.03.2019 14-94 

54. Про  затвердження нової редакції Комплексної програми «Турбота» 

Канівської міської об’єднаної територіальної громади на 2014-2020 

роки. 

26.04.2019 15-11 

55. Про Міську програму підтримки, соціального захисту та сприяння 

інтеграції  внутрішньо переміщених осіб в  Канівську об’єднану 

територіальну громаду  на 2019-2022 роки. 

27.06.2019   15-91 

 

56. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на 2019-2021 роки та 

 Порядку організації відбування порушником адміністративного 

стягнення у вигляді суспільнокорисних робіт. 

27.06.2019 15-95 

57. Про затвердження цільової Програми відшкодування різниці між 

розміром ціни (тарифу) Канівському комунальному підприємству 

теплових мереж на житлово – комунальні послуги для населення. 

15.08.2019 16-18 

58. Про Програму економічного і соціального розвитку Канівської ОТГ на 

2020 рік. 

19.12.2019 17-96 

 



Додаток 2 

до Програми економічного і соціального 

розвитку Канівської ОТГ на 2020 рік 

 

Вартість, тис.грн. Перелік заходів і проєктів,  що можуть реалізуватись у 2020 році 

за рахунок міського, обласного, державного бюджетів та  інших коштів, не заборонених законодавством* 

Всього Міський 

бюджет 

Інші 

джерела 

Розвиток туризму 

Промоція туристичного потенціалу громади (виготовлення буклетів, календар подій, туристичної мапи,  

проведення туристично-інформаційних кампаній, популяризація бренду міста тощо) 

50,0 50,0 0 

Встановлення  туристичного інтерактивного кіоску 400,0 0,0 400,0 

Всього: 450,0 50,0 400,0 

Житлово-комунальне господарство 

КП «ЖЕК» 

Капітальний ремонт пожежної свердловини 200,0 200,0 0 

Будівництво ангару (боксу) для обслуговування техніки  120,0 0,0 120,0 

Ремонт под’їздної  дороги до міського сміттєзвалища 200,0 0,0 200,0 

Реконструкція міського сміттєзвалища під полігон ТПВ 440,0 440,0 0 

Придбання сміттєвоза та контейнерів для приватного сектора 4198,0 1679,2 2518,8 

Всього: 5 158,0 2 319,2 2 838,8 

КП «Місто»,  КП «Яблунівське» 

Заходи по утриманню в чистоті доріг, скверів, парків, площ, місць загального користування  Канівської громади 

(літнє утримання) 

2 200,0 2 100,0 100,0 

Заходи по утриманню в чистоті доріг, скверів, парків, площ, місць загального користування  Канівської громади 

(зимове утримання) 

1 400,0 1 400,0 0 

Заходи по технічному обслуговуванню та утриманню  в належному стані мереж зовнішнього освітлення   2 100,0 2 100,0 0 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення від ТП-576 та ТП-9 по вулицях Садова та Князя Святослава (по 

існуючим опорам Канівського РЕМ) 

252,7 252,7 0 

Освітлення вулиць: Голубця, Соснова, Князя Святослава, Набережна (1, 2, 3 лінії) 800,0 600,0 200,0 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вулицях  Монастирок, Честахівського, Бесарабія, Роденська,  

Дніпровська, Сошенка, Чорноморця, Ісковщина та в провулку Гнилосирова  

429,4 429,4 0 

Заходи по догляду за озеленювальними та декоративними насадженнями  1 100,0 1 000,0 100,0 



Заходи по утриманню в належному стані кладовищ  200,0 150,00 50,00 

Заходи по контролю чисельності безпритульних тварин 50,0 50,0 0 

Заходи по виявленню та боротьбі з карантинними  рослинами  50,0 50,0 0 

Інші заходи з благоустрою (поточні ремонти об’єктів благоустрою та інше) 350,0 0 350,0 

Капітальний ремонт техніки 200,0 200,0 0 

Всього: 9 132,1 8 332,1 800,0 

КП «Управління ВКГ»,  КП Яблунівське» 

Коригування існуючої та розроблення додаткової проєктно-кошторисної документації проєкту «Реконструкція 

каналізаційної системи м. Канева». 

400,0 0 400,0 

Реалізація проєкту«Встановлення додаткового резервуару запасу води об’ємом 1000м3 на горі Московка м. Канів» 1223,0 0 1223,0 

Реалізація проєкту «Споруди водопостачання південно-західного району м. Канева Черкаської області» 2738,26 0 2738,26 

Капітальний ремонт каналізаційного колектора на полях фільтрації 621,5 300,0 321,5 

Реалізація по будинкового, побудинкового комерційного обліку відповідно Закону України  № 2119-8 від 

22.06.2017 року 

5000,0 0,0 5000,0 

Послуги з гідродинамічного очищення све6рдловини № 15  179,862 179,862 0 

Придбання комбінованої машини МВК-18 на базі автомобіля МАЗ-6312С3 (муловідкачувач) 3996,52 0 3996,52 

Придбання проливної установки для повірки лічильників 170,0 170,0 0 

Придбання відеокамери для обстеження артезіанських свердловин 25,0 25,0 0 

Заміна насосного обладнання 565,0 565,0 0 

Встановлення системи контролю і передачі даних охоронного відеоспостереження на об"єктах КП "Управління 

ВКГ" 

239,575 239,575 0 

Реконструкція вводів на КНС №1, КНС №2 600,0 600,0 0 

Розробка проєкту на систему очистки води в с. Яблунів 120,0 120,0 0 

Установка системи очистки води в школах, дитячих садочках та в населеному пункті 500,0 500,0 0 

Всього: 
16378,71

7 

2 699,43

7 

13 

679,28 

Канівське КПТМ 

Будівництво модульної котельні в районі будинку  № 237 по вул. Енергетиків в м. Каневі Черкаської області.   3600,0 1050,0 2550,0 

Розробка проєктно-кошторисної документації на     будівництво модульної  котельні в районі будинку № 5 по вул. 

Буваліна в м. Канів  

200,0 200,0 0 

Розробка проєктно-кошторисної документації на     будівництво модульної котельні в районі будинків     № 16, 18  

по вул. Пилипенка в м. Канів  

200,0 200,0 0 

Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію ділянки тепломережі по вул. 206 Дивізії  в районі 

міського ринку із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; ДУ 400 мм – 134 м.п. в однотрубному  вимірі із 

200,0 200,0 0 



заміною двох засувок ДУ 400 

Модернізація теплових мереж з використанням  попередньо ізольованих труб  1 200,0 350,0 850,0 

Придбання екскаватора  1 400,0 400,0 1 000,0 

Всього: 6 800,0 2 400,0 4 400,0 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Послуги з перевезення збірних команд  міста для участі в обласних змаганнях тощо 100,0 100,0 0 

Забезпечення загальноосвітніх шкіл та дитячих навчальних закладів міста спортивним інвентарем 50,0 50,0 0 

Проведення міських спартакіад, чемпіонатів, першостей, турнирів, дитячо-юнацьких змагань з різних видів спорту 52,0 52,0 0 

Проведення Кубку та Чемпіонаті Черкаської області ( відповідно до Програми розвитку футболу на 2012-2020р.р.) 200,0 200,0 0 

Харчування дітей у відпочинкових таборах  400,0 400,0 0 

Послуги з перевезення призовників до ОВК 50,0 50,0 0 

Організація молодіжних заходів (акція для дітей з багатодітних родин, що йдуть до першого  класу «До школи з 

радістю» тощо) 

10,0 10,0 0 

Конкурс-огляд пришкільних таборів на кращу організацію роботи 2,5 2,5 0 

Всього: 864,5 864,5 0 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Міське свято для сімей учасників АТО по відзначенню Міжнародного дня сім’ї та Дня матері 3,0 3,0 0 

Тренінгові заняття в жіночому клубі для родин учасників АТО 1,5 1,5 0 

Всього: 4,5 4,5 0 

Служба у справах дітей 

Облаштування житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (ремонт 

приміщення, меблі тощо). 

25,00 25,00 0 

Придбання предметів побуту (постільна білизна, посуд тощо) 20,00 20,00 0 

Всього: 45,00 45,00 0 

Відділ освіти 

Придбання дидактичних матеріалів, технічних засобів навчання та мобільних меблів для створення сучасного 

освітнього середовища у 1-х класах відповідно до Концепції «Нова українська школа» 

2 000,0 2 000,0 0 

Оснащення міського інклюзивно-ресурсного центру 300,0 300,0 0 

Придбання лінгафонних кабінетів для Канівської гімназії імені Івана Франка та для Канівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 імені Т. Г. Шевченка 

600,0 300,0 300,0 

Придбання двох комп’ютерів для закладу дошкільної освіти «Садко» 20,0 20,0 0 



Придбання кабінетів ЛЕГО для Канівської міської станції юних техніків 350,0 350,0 0 

Капітальний ремонт ДНЗ Теремок та ЗОШ №6 за міжнародним проєктом 20880 14880 6000 

Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ Теремок 1254,6 1254,6 0 

Капітальний ремонт  інших закладів освіти 1000,0 1000,0 0 

    

Всього: 26 404,6 20 104,

6 

6 300,0 

ЦНАП 

Закупівля та встановлення обладнання щодо видачі паспортів громадянина України та для виїзду за кордон  (2 шт.) 

та встановлення програмного забезпечення, адміністрування системи 

900,0 150,0 750,0 

Всього: 900,0 150,0 750,0 

Охорона здоров’я 

Центральна районна лікарня: 

Субвенція районному бюджету  для утримання ЦРЛ 4300 4300  

Поточний ремонт (співфінансування):    

пологового відділення 500,0 500,0 0 

терапевтичного відділення 500,0 500,0 0 

неврологічного відділення 500,0 500,0 0 

Всього: 5 800,0 5 800,0 0 

Центр первинної медико-санітарної допомоги: 

Капітальний ремонт даху будівлі «Поліклінічне та приймальне відділення» за адресою м.Канів, вул.Успенська,15 120,0 0 120,0 

Виготовлення ПКД та проведення робіт  «Капітальний ремонт вимощення, гідроізоляція фундаменту та роботи по 

водовідведенню навколо будівлі «Поліклінічне та приймальне відділення» за адресою м.Канів, вул.Успенська,15» 

428,0 0 428,0 

Придбання медичних матеріалів  250,0 250,0 0 

Забезпечення проведення туберкулінодіагностики дітей 200,0 200,0 0 

Влаштування світлового ліхтаря з полікарбонату над внутрішнім двориком будівлі, реконструкція поліклінічного 

та приймального відділення 

500,0 500,0 0 

Облаштування дитячого майданчику та бесідки на прилеглій території  до ЦПМС 50,0 0 50,0 

Придбання 2-х пересувних ЕКГ апаратів для лікарів 60,0 0 60,0 

Облаштування місця очікування після вакцинації дитячого населення ігровим приладдям  з встановленням 

телевізору в зоні очікувань та відпочинку 

50,0 0 50,0 

Всього: 1 658,0 950,0 708,0 

Розвиток культури 

Капітальний ремонт приміщень міського будинку культури 514,3 514,3 0,0 



Організація та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів 200,0 200,0 0 

Організація і проведення зустрічей щодо співпраці в сфері культури і мистецтв з містами – побратимами  Канева 60,0 60,0 0 

Організація та проведення Канівського Міжнародного кінофестивалю 150,0 150,0 0 

Капітальний ремонт клубу-музею ветеранів війни і праці 200,0 0 200,0 

Оновлення матеріально-технічної бази 300,0 300,0 0 

Всього: 1 424,3 1 224,3 200,0 

Управління соціального захисту населення 

Відшкодування витрат за безкоштовний відпуск ліків   3 200,0 2 000,0 1 200,0 

Всього:  3 200,0 2 000,0 1 200,0 

Зростання конкурентоспроможності економіки міста 

Розвиток підприємництва 

Конкурс проєктів суб’єктів малого підприємництва, за якими відбуватиметься відшкодування відсоткових ставок 

за кредитами з міського бюджету 

20,0 

 

20,0 

 

0 

 

Всього: 20,0 20,0 0 

Залучення інвестицій 

Реалізація заходів Програми по залученню інвестицій ( виготовлення інвестиційних матеріалів, замовлення 

кредитного рейтингу та інш) 
80,0 80,0 0 

 Будівництво 

Будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр 

(виділення пускового комплексу) 

60500,0 500,0  60000,

0 

Виготовлення ескізного проекту  для парку на набережній р. Дніпро 150,0 150,0 0 

Капітальний ремонт вулиць згідно існуючої проєктно-кошторисної документації:  Івана Ядловського, Байди 

Вишневецького,  Кобилянської,    Івана Підкови,  Дорошенка,  Пушкіна  

5240,0 

 

5 240,0 

 

0 

Будівництво скверу по вул. Енергетиків в м.Канів Черкаської області 1 308,9 1 308,9 0,0 

Генеральний  план с.Яблунів Яблунівського старостинського округу 300,0 300,0 0 

Всього: 67 498,9  7 498,9 60 000,0 

Розвиток громади 

Громадський бюджет міста 550,0 550,0 0 

Всього: 550,0 550,0 0 

Всього по додатку: 146 

368,617 

55 

092,537 

91 

276,08 
*Цей перелік заходів сформований відповідно до поданої інформації структурними підрозділами виконавчого комітету Канівської міської ради, закладами охорони здоров’я, 

освіти, соціального захисту, комунальними підприємствами міста та погоджено з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, податків та 

підприємництва. 


