
 

Додаток 1 

до рішення Канівської міської ради 

від 19.12.2019 № 17-96 

 

Звіт про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Канівської ОТГ на 2019 рік 

 

З метою формування Програми економічного і соціального  розвитку Канівської ОТГ 

на наступний рік, завдяки систематичному збору і аналізу фінансово-економічних 

даних та статистичних показників, визначено нагальні проблеми та першочергові 

потреби населення, оцінено фінансові та організаційні ресурси громади. Вся 

робота протягом року була спрямована на покращення інвестиційного клімату, 

активізацію взаємодії між громадою, владою та бізнесом, закріплення 

позитивного іміджу Канівської ОТГ. Більшість показників 2019 року мали 

позитивну динаміку, а ті, що мають  від’ємний результат, потребують системного 

підходу до вирішення проблем. 

Основні соціально-економічні показники звітного періоду : 

− реалізовано промислової продукції у січні – вересні на 2 129,6 млн.грн. (торік  – 

1 947,8 млн.грн.), на 1 особу – 88,9 тис.грн. (3,9% в загальному обсягу по області);  

− обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг зріс на 

16,2% і склав 45,1 млн.грн., в т.ч. населенню – 16,5 млн.грн. (зростання – на 

21,3%), (дані за III квартал); 

− роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі склав 163,8 млн.грн. 

(зростання на 8,1%), з них 55,6% складають не продовольчі товари (дані за II 

квартал); 

− оптовий товарообіг підприємств оптової торгівлі за 6 місяців  склав 206,7 млн.грн.; 

− кількість підприємств малого бізнесу – 124 (на початок року  – 117); 

− кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців - 1 432 (на початок року  – 

1 421); 

- середньомісячна зарплата у III кварталі 2019 складала 9 879 грн. (торік – 7 969 

грн.), за регіональним рейтингом I місце cеред міст Черкаської області; 

− заборгованість з виплати заробітної плати на 01.11.2019– 656,0 тис.грн. (вся 

заборгованість склалася по підприємству Райавтодор, 53 особи, на 1 працівника – 

12 377 грн.); 

− середньооблікова кількість штатних працівників у III кварталі 2019 складала 6 313 

осіб (торік – 6 021); 

− кількість перевезених пасажирів за 9 місяців зросла на 20,3% і склала 1,6 млн. осіб, 

обсяг перевезених вантажів зріс на 26,3% і склав 210,5 тис. тон; 



− обсяги виробленої  будівельної продукції за 10 місяців склали 196,0 млн.грн. ( торік 

– 319,7 млн.грн.); 95,1% - роботи з капітального ремонту, 99,7% - інженерні 

споруди; 

−  загальна площа прийнятого за 9 місяців в експлуатацію нового житла – 1 845 кв.м 

(13 квартир), що в 4,7 рази більше показника попереднього року; 

− загальне скорочення чисельності населення у січні-вересні – 163 особи (торік –        

(-268)), природне скорочення -159 осіб (торік – (-118)), міграційне скорочення - 4 

особи; 

Кількість наявного населення 

 
– зросли власні та закріплені надходження до бюджету міста  на 10,2% від 

запланованих. 

При цьому,  загальні надходження до бюджету міста за 9 місяців 2019 року становили 

217,5 млн.грн., 100,4% помісячного розпису (на 2,0% менше ніж минулого року), з 

них: до загального фонду – 215,0 млн.грн.,  до спеціального - 2,5 млн.грн. 

Власних та закріплених доходів мобілізовано 118,3 млн.грн. (на 32,8% більше 

ніж торік). Основні  надходження складали ПДФО -73,4 млн.грн. (62,0% обсягу, 

зростання на 36,2% до відповідного періоду попереднього року) та єдиний 

податок – 15,4 млн.грн. (13,0% обсягу, зростання на 32,8%).  



 
Отримано трансфертів: з державного бюджету - 36,8 млн.грн., з обласного – 1,4 

млн.грн., з місцевого  - 60,9 млн.грн. 

Видатки міського бюджету профінансовані в сумі 214,7 млн.грн. (зменшення до 

відповідного періоду попереднього року на 2,6%), з них по загальному фонду – 

198,5 млн.грн., по спеціальному – 16,3 млн.грн. Першочергове фінансування 

захищених статей видатків по загальному фонду забезпечено повністю в сумі 

156,4 млн.грн. Видатки по всіх галузях в основному профінансовані пропорційно, 

прострочена заборгованість відсутня.  

Найбільші суми спрямовані: на утримання установ та закладів освіти -72,0 млн.грн. ( 

33,5% від загальної суми видатків міського бюджету, з них 32,2% – освітня 

субвенція з державного бюджету); на соціальний захист та соціальне забезпечення 

населення– 65,2 млн.грн. (30,4% від загальної суми видатків міського бюджету, з 

них 93,4% субвенція місцевого бюджету). Міжбюджетні трансферти склали 17,9 

млн.грн. (8,3% обсягу), з них 77,6% - медична субвенція з державного бюджету. 

На видатки бюджету розвитку витрачено 14,5 млн.грн. (6,7% обсягу). 



 
 
За 11 місяців 2019 через систему держзакупівель ProZorro  було проведено 661 тендер 

на суму 76,6 млн.грн. (торік – 81,2 млн.грн.), завдяки чому бюджет міста 

заощадив 584,6 тис.грн. бюджетних коштів (торік – 517,9 млн.грн.). 

 

Основні досягнення за  напрямками: 
 
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ 

– кількість відвідувачів музеїв та об’єктів культурної спадщини і природно-

заповідного фонду за 9 місяців склала 60,3 тис. осіб; 

– за даними MoreInfo, туристичною інформацією табличок з QR-кодами «Останній 

шлях Кобзаря» за 10 місяців цього року скористалося більше 1 300 разів, з них 

6,8% користувачів - іноземці; 

– створено електронний макет карти міста з мальованими туристичними об’єктами 

та видано путівник з туристичною картою Канева; 

– за результатами участі у всеукраїнському конкурсі Національної спілки 

архітекторів «Архітектура змін» місто отримало проєктні розробки «Оглядовий 

майданчик на горі Московка в м. Канів» та «Парк на набережній річки Дніпро в м. 

Канів»; 

– розроблено «Туристичний календар подій Канева на 2019 рік»; 

– проведена зустріч з німецьким експертом з розвитку урбаністики Норбертом 

Нойхаузом, який поділився своїм досвідом щодо розвитку туризму та туристичної 

інфраструктури; 

– туристичні об’єкти міста Канева включені до єдиної бази даних туристичної 

інфраструктури Черкаського регіону; 

– на офіційному сайті міської ради оновлена презентація закладів розміщення та 

харчування у Каневі; 

– відбулися 5 фестивалів міжнародного (1) і національного рівня (4); 

– в парку біля фонтану розміщено арт-об’єкт «Я люблю Канів» (I ♥ Kaniv); 

– на площі Героїв Майдану було встановлено 4 арки з квітами. 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

– на утримання в чистоті доріг, скверів, парків, площ, місць загального 

користування міста витрачено 2 485,7 тис.грн., на інші заходи з благоустрою 

територій - 107,4 тис.грн.; 

– на технічне обслуговування, ремонт мереж зовнішнього освітлення витрачено 1 

330,2 тис.грн.; 

– встановлено близько 200 нових вуличних ліхтарів, з них 21 на території  лікарень; 

– на заходи з озеленення та догляду за декоративними насадженнями, в тому числі 

викошування та обрізку карантинних рослин, витрачено 835,6 тис.грн. (з них на 

боротьбу з амброзією – 50 тис.грн.); 

– проведена стерилізація та чіпування безпритульних тварин від сказу 

(стерилізовано 122 безпритульні тварини за кошти «Громадського бюджету» в 

сумі 50 тис.грн.); 

– для ведення господарських робіт придбано спецтехніку на суму 1,2 млн.грн., а 

саме: трактор, обладнаний мостом балочного типу, косарку-кущоріз, фронтальний 

навантажувач з ковшем, дорожню щітку, машину для посипання; 

– для утримання в належному стані кладовищ використано 65,9 тис.грн.; 

– встановлено дорожні знаки та нанесено дорожньої розмітки на суму 198,9 

тис.грн.; 

– проведено капітальний та поточний ремонт ліфтів на суму 102,9 тис.грн.; 

– розпочато ремонт пожежної свердловини (10 тис.грн.); 

– встановлено 95 контейнерів для сортування сміття на органічні відходи, скло, 

папір, пластик і метал та організовано їх окремий вивіз; 

– частково виготовлено проєктну документацію на реконструкцію міського 

сміттєзвалища під полігон ТПВ (440 тис.грн.); 

– прибрано два стихійні сміттєзвалища за електронними зверненнями громадян 

(28,9 тис.грн.) за допомогою сервісу «Інтерактивної мапи сміттєзвалищ» 

міністерства екології та природних ресурсів України та три стихійні 

сміттєзвалища ліквідовані за допомогою громадських активістів; 

– проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з підприємцями, власниками 

приватних домоволодінь, щодо їх належного санітарного, естетичного вигляду та 

дотримання «Правил благоустрою, санітарного утримання територій, 

забезпечення чистоти і порядку в м. Каневі». Виписано 157 письмових 

попереджень та розповсюджено 1 352 пам’ятки; 

– під час проведеня заходів з організації вивезення побутового сміття з приватного 

сектора складено 138 договорів та виписано 483 попередження; 

– проведено капітальний ремонт котла ДЕ 10/14 котельні західного району на суму 

457,7 тис.грн.; 

– здіснено модернізацію будівель котелень із застосуванням енергозберігаючих 

матеріалів на суму 193,5 тис.грн.; 

– здійснено модернізацію ділянок тепломережі на загальну суму 345,5 тис.грн. із 

застосуванням металевих труб в ПЕ оболонці; 

– проведено роботи з реконструкції та ремонту мереж та споруд водопостачання та 

водовідведення на загальну суму 1 341,2 тис. грн.; 

– обстежено та прочищено артезіанські свердловини №22, 3М - на суму 194,3 

тис.грн.; 

– виконано роботи по проєкту «Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з руйнуванням напірного каналізаційного колектора по вул. 

Енергетиків в м.Канів. Реконструкція» на суму 337,6 тис. грн. (216 м.); 

– у селі Яблунів відкрито новий дитячий майданчик (122 тис.грн.); 

– на підстанції «Магніт» відбувся запуск нового трансформатора потужністю 16 

МВА (15 млн.грн.), що постачатиме електроенергію споживачам частини 

Канівського району та потужним підприємства Канева – ТОВ «Ергопак», КФ ТОВ 

«Клуб сиру» тощо; 



– внесено зміни до графіку руху та розкладу часу відправлення громадського 

транспорту з кінцевих зупинок на міських маршрутах загального користування 

№1 та №5 і подовжено їх до села Яблунів, а №5 - подовжено до ЗОШ №6. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ДОХОДИ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
– надано соціальної допомоги, пільг та компенсацій на суму 64,5 млн.грн.; 

– надано послуг соціальної допомоги вдома 227 особам, усього обслуговуються 

більше 800 осіб; 

– пройшли оздоровлення : 6 ветеранів війни, 10 осіб з інвалідністю, 6 учасників АТО, 

219 осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС; 

– відшкодовано витрат за безкоштовний відпуск ліків на суму 779,0 тис. грн.; 

– працює соціальний магазин «Наша ряба» ПрАТ «Миронівська птахофабрика», де  

раз на місяць по пенсійному посвідченню можна придбати 1 кг продукції цієї 

марки за зниженою ціною;  

– станом на 01.12.2019 на обліку в Канівському міськрайонному центрі зайнятості 

перебували 315 осіб, які мали статус безробітного ( на 49 осіб більше, ніж 

минулого року), отримують допомогу по безробіттю 266 осіб. Працевлаштовано 

за цей час 928 осіб, пройшли профнавчання 67 безробітних, прийняли участь у 

громадських та тимчасових роботах 253 особи. Рівень працевлаштування 

безробітних в Канівському МРЦЗ становить 44,0% (торік – 23,0%); 

– у роботі служби зайнятості протягом останніх років впроваджено ряд нових 

сервісів щодо надання послуг населенню та роботодавцям, зокрема, електронні 

кабінети пошукача роботи та роботодавця. Також клієнти служби зайнятості 

мають можливість презентувати себе у створених відеорезюме та 

відеопрезентаціях. Водночас є можливість зарекомендувати себе роботодавцю у 

форматі онлайн співбесіди; 

– на базі державного закладу «Канівське ВПУ» відбувся півфінал гри Черкаської 

обласної служби зайнятості "Ліга професій", де учні визначалися з майбутніми 

професіями, було проведено майстер – класи, екскурсії, зроблено презентацію 

училища за професіями; 
– в рамках акції «Випускник 2020» фахівцями Канівської міськрайонної філії 

Черкаського обласного центру зайнятості проводилися різноманітні 

профорієнтаційні заходи для учнівської молоді – уроки, конкурси, екскурсії, 

змагання тощо; 

– проведено 10 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати 

та зайнятості населення, де заслухано 240 керівників та підвищено заробітну 

плату 292 працівникам. Додаткові надходження ПДФО склали 13,2 тис.грн. 

 
МОЛОДІЖНА ТА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА 
– проведено інформаційну вуличну акцію «Червона стрічка» до Міжнародного дня 

пам’яті померлих від СНІДу»,   6 занять щодо попередження злочинів і 

насильства, профілактики негативних  явищ в молодіжному середовищі; 

– щомісячно проводяться  заняття жіночого клубу для дружин, матерів учасників 

АТО; 

– проведено 4 тренінгових заняття для молодих батьків «Білі плями сімейного 

виховання»; 

– проведено13 тренінгових занять для дітей «Дружба - це скарб» з метою 

профілактики булінгу; 

– проведено 9 занять в Інклюзивно-реабілітаційному центрі з емоційного розвитку 

дітей; 

– проведено 5 тренінгових занять «Вчемо дітей захищатися»; 

– проведено 2 зустрічі в релігійній громаді з питань створення патронатних сімей; 

– здійснено інвентаризацію житла  13 осіб із числа дітей-сиріт, які мають власне 

житло, або на правах користування; 



– в травні проведено міське свято для сімей учасників АТО, присвячене 

Міжнародному дню сім’ї та Дню матері ( біля 30 учасників); 

– працювали за напрямком національно-патріотичного виховання дитячі табори, 

всього влітку відпочило 1 075 дітей (з них, 703 у 7-ми пришкільних таборах), 

оздоровилося у таборах «Артек», «Молода гвардія», «Сосновий бір», «Пролісок», 

та інш. – 215 дітей, в тому числі 3 родини з дітьми  з інвалідністю в таборі 

«Максимум» . 
 

ОСВІТА 
– були використані нові форми роботи для реалізації патріотичного виховання у 

закладах освіти: флеш-моби, ігри – квести («Сокіл»), благодійні ярмарки, 

тренінги, різноманітні зустрічі, доброчинні справи під гаслом «Небайдужі», 

«Серце до серця» тощо. Облаштовано інформаційно- меморіальні стенди, 

присвячені героїзму учасників бойових дій в зоні АТО; 

– придбано 9 мультимедійних комплексів для 6 закладів загальної середньої освіти 

(для перших класів) на суму 208,3 тис.грн. відповідно до програми Нова 

українська школа;   

– проведено заходи, спрямовані на популяризацію вивчення іноземних мов: 

тематичні лінійки, виховні години, зустрічі із представниками інших 

національностей, тиждень іноземної мови, пізнавально-розважальний конкурс 

«English фест» тощо. Влітку функціонували  7 пришкільних відпочинкових 

таборів з денним перебуванням, де працювало 9 мовних загонів (160 дітей);  

– Канівський інклюзивно-ресурсний центр обслуговував 115 дітей з особливими 

освітніми потребами: 44 дитини отримували корекційно-розвиткові послуги 

(заняття із учителем логопедом та практичним психологом), 81 дитина –  

психолого-педагогічний супровід (складання індивідуальної програми розвитку 

дитини); 

– проведені семінари й тренінги для  асистентів учителів, учителів, батьків дітей з 

ООП, здійснювалися виїзні засідання до санаторної школи-інтернату і ЗОШ № 4; 

– проведено капітальний ремонт:  заміну віконних і дверних блоків та системи 

опалення закладу дошкільної освіти «Теремок» на загальну суму 2,9 млн. грн.; 

заміну вікон у  ЗОШ №6 на загальну суму 1,1 млн.грн. та ЗОШ №4 на 1,3 

млн.грн.; 

– учні ЗОШ №6 з поглибленим вивченням іноземних мов в рамках залучення 

закладу освіти до міжнародного співробітництва відвідали місто-партнер Хелмно; 

– проводяться роботи по будівництву туалету всередині будівлі Яблунівського 

НВК. 

 
КУЛЬТУРА 
– на оновлення матеріально-технічної бази Канівського МБК витрачено 292,0 

тис.грн.; 

– за 10 місяців МБК було проведено 153 культурно-мистецьких загально-масових 

заходи, які відвідали  близько 43,6 тис. людей;   

– проведено виставки майстрів народної творчості, присвячених 205-й річниці від 

дня народження Т.Г. Шевченка; 

– вчергове відбулися  Х Всеукраїнський фестиваль творчості людей з інвалідністю 

«Дніпрові хвилі» та Всеукраїнський молодіжний мистецький фестиваль 

«Кобзареві джерела»; 

– проведено урочисті концерти в Канівському МБК з нагоди відзначення: 205 

річниці від дня народження Т.Г. Шевченка (9 березеня), 74-річчя Перемоги у II 

Світовій війні (9 травня); здійснено показ кінофільмів на патріотичну тематику;  

– проведено заходи, присвячені 158 річниці перепоховання Т.Г.Шевченка (22 

травня); 



– вдруге відбувся Міжнародний економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID: 

«Конституція Цінностей», який об’єднав небайдужих політиків та дипломатів, 

активних журналістів та громадських діячів, успішних підприємців, науковців та 

вчених з різних куточків світу навколо створення ефективного простору 

комунікації для напрацювання стратегії розвитку на майбутнє; 

– водночас із Міжнародним форумом в Каневі тривав благодійний фестиваль 

Shevafest, який об’єднав поціновувачів живопису, поезії та прихильників 

електронної музики; 

– у травні пройшов IV Канівський міжнародний кінофестиваль ім. Ю. Іллєнка, для 

участі в якому надійшло понад 3 000 кінострічок із різних країн світу; 

– у травні було проведено День вуличної музики та акція «Шануємо Дніпро!» по 

створенню колобків з глини та корисних мікроорганізмів для очищення Дніпра; 

– представники міста, творчі колективи взяли участь у культурно-мистецьких 

заходах з нагоди зустрічі міст-партнерів в місті Хелмно; 

– проведено святкове традиційне обрядове свято на Івана Купала, битва фарбами 

«Холлі», започатковано Всеукраїнський козацький фестиваль «Підкова»; 

– міською бібліотекою та її філіями проведено 84 просвітницьких заходи та 

книжкові виставки. 

 
РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
– було проведено спортивні змагання і чемпіонати обласного рівня з футболу (6)  та 

волейболу (10) - переможці отримали відзнаки;  

– команда вихованців фізкультурно-спортивного клубу «Івазар» посіла перше 

загальнокомандне місце у відкритому Чемпіонаті області з дзюдо серед юнаків до 

16 років; 

– Канівські борці гідно виступили на відкритій першості з вільної боротьби серед 

юнаків  в місті Тальне; 

– молодша група спортивного ансамблю «Тайфун» стала переможцем відкритого 

чемпіонату ГО «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Україна»» зі 

спортивної аеробіки в місті Южноукраїнськ; 

– з нагоди Дня молоді в місті протягом 29-30 червня ц.р. пройшов Чемпіонат 

України з гирьового спорту, де канівці показали високий професійний рівень, 

зайнявши призові місця; 

–  юнаки команди Канівського міського центру туризму з числа вихованців 

військово-патріотичних гуртків «Юні десантники» та «Хортинг-патріот» гідно 

представили Черкаську область на Всеукраїнському вишколі «Джура-Десантник», 

де продемонстрували відмінний результат підготовки зі стрільби, основ 

самозахисту, методів маскування та бойової військової підготовки; 

– дитячий ігровий майданчик модернізовано на спортивний дитячий майданчик для 

гри в міні-футбол в зоні масового відпочинку дітей на прибудинковій території 

будинків №4, 6, 8 по вул. О. Кошового та  №11 по вул. Шевченка; 

– втретє відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок козацької слави імені Дмитра 

Байди Вишневецького»; 

– на міському стадіоні: замінено штучне покриття на дитячому спортивному 

майданчику і зроблено огорожу; облаштовано поливом футбольне поле; замінено 

вікна (110 тис.грн.); зроблено проєкт освітлення запасного футбольного поля і 

в’їзної частини стадіону (150 тис.грн.); зроблено сектор для запасних гравців та 

тренерів; 

– за участі громадських активістів проведені велопробіги в рамках святкування Дня 

Європи, до Всесвітнього дня велосипедиста,інш. та дитячі змагання «Дивогонки». 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Канівська ЦРЛ: 

– придбано комп’ютерної техніки  в кількості 50 шт. на суму 458,3 тис. грн.; 



– придбано багатофункціональні пристрої в кількості 18 шт. на суму 138,4 тис.грн.; 

– придбано аквадистилятор на суму 15,2 тис. грн.; 

– виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво локальної 

мережі на суму 13,5 тис.грн. 

Центр первинної медико-санітарної допомоги : 

–  сімейною медициною охоплено 89% населення, про що укладено віповідні угоди; 

– ділилися досвідом щодо організації та роботи первинної ланки медико-санітарної 

допомоги з колегами з Тального і Золотоноші; 

– запрацювала система «електронного рецепта» (програма «Доступні ліки»); 

– придбано медикаменти та перев'язувальні матеріали на суму 634,7 тис.грн. (191,6 

тис. грн. з міського бюджету); 

– завдяки участі в грантовій програмі  Проєкту USAID «Підтримка реформи 

охорони здоров’я» було придбано обладнання, брендовану продукцію на суму 

553,4 тис. грн.(зокрема, комп’ютерна техніка – 239,5 тис. грн., медичне 

обладнання – 142 тис. грн., брендована продукція – 93,2 тис. грн.); 

– отримано благодійної допомоги на суму  60 тис. грн. (ноутбук, ЕКГ-апарат, 

бензин для автомобілів); 

– здійснено капітальний ремонт на суму 47,1 тис. грн.;   

– забезпечено людей з інвалідністю  (38 осіб) та дітей з інвалідністю (5 осіб) 

технічними засобами на суму 82,6 тис.грн. 

 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 
– на виробничих площах ПАТ «Магніт» та ТОВ «Магнітприлад» продовжується 

реконструкція та запроваджується нове виробництво (закуплені два нові верстати 

ЧПУ, фрезерно-обробний центр). Укладено угоду про випуск контейнерів для 

автомобільної промисловості Німеччини. Проєкт 9-ти поверхового житлового 

будинку пройшов експертну оцінку. Завершуються роботи з проєктування 

електростанції на сонячних батареях. Виділялися кошти на фінансування 

реконструкції міського стадіону. Продовжується плідна співпраця з Канівським 

ВПУ, студенти якого проходять практику на виробництві та забезпечуються 

робочими місцями; 

– обсяг капітальних інвестицій філії «Канівська ГЕС» ПрАТ «Укргідрінерго» 

збільшився у 3,5 рази, обсяг реалізованої продукції зріс на 2,2%, темп росту 

середньомісячної заробітної плати склав 146%; 

– при задіяних 45% потужностей КФ ТОВ «Клуб Сиру» обсяг реалізованої 

продукції зріс майже на 8%, темп росту середньомісячної заробітної плати склав 

131,4%; 

– новий Канівський завод «Солодові екстрати» при неповному використанні 

виробничих потужностей збільшив виробництво своєї продукції майже втричі, 

середньомісячна заробітна плата зросла у 2,1 рази. На підприємстві триває 

реконструкція; 

– ТОВ «Купава Груп» здійснює модернізацією побутової техніки, наразі працюють 

над випуском скороварок, електрочайників, кавоварок; 
– розмір інвестицій на виробничому комплексі ТОВ «Ергопак» зріс майже вдвічі, 

проведено модернізація виробничих площ у відповідності до технології 

виробництва ППУ, здійснено капітальний ремонт та технічне переоснащення 

частини приміщень корпусу №1 .  При 90% використання потужностей, створенні 

35 нових робочих місць, обсяг реалізованої продукції збільшився несуттєво; темп 

росту середньомісячної заробітної плати склав 112%; 

– на ТОВ «Сучасні торгівельні технології» зменшили кількість працівників до 55 

осіб, проте на новоствореному ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» забезпечено 380 

робочих місць (в сезон до 400 місць додатково). У 2-х цехах проведено 

реконструкцію з модернізацією виробничих потужностей; 



– проводяться роботи з реконструкції та технічного переоснащення виробничих 

площ фабрики ТОВ «Український кондитер», де планується створення близько 

150 робочих місць; 

– у звітному році  40 осіб пройшли професійне навчання за спеціальностями , 

які замовили роботодавці. 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
– Канів – найкраще місто області  за рейтингом Fund RCERBS інституційної 

спроможності та сталого розвитку малих та середніх міст України до 100 тис. 

населення. 

– з метою інвестиційної привабливості оновлено кредитний рейтинг міста - за 

Національною рейтинговою шкалою uaBBB+ стабільний. 

– 41,6 млн.грн. – статистичний показник капітальних інвестицій підприємств міста 

освоєний за I півріччя 2019 (торік – 16,5 млн.грн.). Це на кожного мешканця 

припадає 1 726,5 грн. (торік – 669,2 грн.). Реально ця сума більша в рази, оскільки 

інвестиції відображуються за місцем реєстрації, а не за розташуванням 

підприємства; 

– у січні-вересні експорт склав 2 293,8 тис.дол. США (36,9% до відповідного 

періоду 2018), імпортовано товарів на 2 565,5 тис.дол. США (69,8% до 

відповідного періоду 2018). Коефіцієнт покриття експортом імпорту - 0,89 (торік - 

1,69); 

– оновлено та розміщено на офіційних сайтах Канівської міської ради та ЧОДА базу 

земельних ділянок «greenfield», «brownfield» промислового та іншого 

призначення, об’єктів промислового призначення та інвестиційних пропозицій; 

– розроблено та розміщено на сайті Канівської міської ради Інвестиційний паспорт 

Канівcької ОТГ 2019; 

– подано 12 заявок на участь в конкурсах проєктів, які у разі відбору 

фінансуватимуться коштами ДФРР, фондів та грантів; 

– залучено кошти Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) : 500 тис. 

євро кредитних та 200 тис. євро грантових , для проведення комплексної 

термомодернізації двох навчальних закладів (школа+садочок) в 2020 році; 

– залучено матеріально-технічну допомогу ПРООН в Україні на встановлення 17 

вентиляційних рекуператорів в ДНЗ «Теремок» та 4 рекуператори для початкових 

класів в школі №6 в рамках проєкту «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям 

в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України 

шляхом застосування механізму ЕСКО»; 

– за рахунок коштів державної інфраструктурної субвенції місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (383,7 тис. грн.) 

та коштів міського бюджету (521,1 тис.грн.) реалізовано проєкт «Капітальний 

ремонт магістрального водоводу села Яблунів Канівської ОТГ Черкаської 

області» (1,2 км по центральній вулиці); 

– за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку  (1 230 тис.грн.) та коштів 

міського бюджету (37,0 тис.грн.) придбано спеціальну техніку для КП «Місто»; 

– за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку  (45,0 тис.грн.) та коштів міського 

бюджету (1,3 тис.грн.) облаштовано сцену актової зали Канівської гімназії; 

– за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку  (2 840 тис.грн.) та коштів 

міського бюджету (98,0 тис.грн.) здійснено заміну вікон в ДНЗ «Теремок» та ЗОШ 

№ 6; 

– за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку  (70,0 тис.грн.) та коштів міського 



бюджету (2,1 тис.грн.) встановлено систему автономного (на сонячних батареях) 

вуличного освітлення по вул.Святого Макарія Канівського та вул.Зазірного; 

– субвенцію  з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 820,0 тис.грн., 

виділену на  заміну вікон в ЗОШ № 4 «заморожено». 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 
– долучилися до Державного інфо-сервісу Start Business Challenge -  онлайн-

платформи для стимулювання розвитку підприємництва в Україні (розробили вже 

50 кейсів -  прикладів власного бізнесу в Канівській ОТГ ), де  кожен зможе 

отримати покрокову процедуру започаткування власної справи, не виходячи з 

дому; 

– діє програма підтримки малого та середнього бізнесу, оголошувався конкурс 

бізнес-проєктів (заявки приймалися  до 30.08.2019), де переможець отримує право 

на  часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, 

що надаються банківськими установами АТ «Ощадбанк» підприємцям; 

– близько 300 осіб отримали консультації з питань організації та провадження 

підприємницької діяльності; 

– проведено координаційну раду з питань розвитку підприємництва та  організації 

сезонної торгівлі за участю підприємців міста;  

– за 10 місяців  надано 5 223 адміністративних послуг, їх перелік на 01.11.2019 

складає 191 послугу; 

– за 10 місяців прийнято 5 регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу, з 

яких  3 – рішення Канівської міської ради; 2 – рішення виконавчого комітету 

Канівської міської ради;  

– інформація про міжнародні ярмарки, гранти, тренінги, обміни інформацією для 

бізнесу, які організовує Черкаська агенція регіонального розвитку розміщується 

на сайті міської ради, сторінках соціальних мереж та надсилається підприємцям 

та організаціям. 

 

БУДІВНИЦТВО 
– виконано будівельних робіт за січень-вересень п.р. на 190,4 млн.грн. (торік – 273,0 

млн.грн.); 

– відремонтовано 18,7 тис. кв.м  доріг на загальну суму 5,4 млн.грн. (3,4 млн. грн. 

кошти міського бюджету); 

– по вулиці Шевченка, біля школи №6, заасфальтували частину дороги, поклавши 

205 м. кв. м. асфальту, щоб полегшити розворот автобусам, які підвозять дітей до 

школи; 

– провели будівництво містка для проїзду транспорту через річку Дунаєць на вулиці 

Торговій; 

– відновили доріжки і тротуари на вулицях Енергетиків (від Управління  ДСНС до 

повороту на вулицю Успенську) та Дніпробудівській (в районі дитсадка 

«Теремок»); 

– проведено ремонтні роботи дорожного покриття в селі Яблунів ( 500 тис.грн); 

– здійснено поточні ремонти прибудинкових територій житлових будинків №37, 

№39, №45, №47 на вулиці Героїв Дніпра та №25 на вулиці Т.Г. Шевченка; 

– частково реалізовано проєкт «Будівництво скверу по вул. Енергетиків в м.Канів 

Черкаської області» на суму 652,3 тис.грн.; 

– разом з продовженням будівельних робіт основного довгобуду міста –176 

квартирного житлового будинку по вул. Шевченка, 41, організовано продаж 

квартир. 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
– проведено інвентаризацію землі під об’єкт: «Будівництво скейт – парку в «Парку 

на набережній р. Дніпро» по вул. Героїв Дніпра в м. Каневі Черкаської області» та 



на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництвана території Яблунівського старостинського округу загальною 

площею 26,5342 га; 

– проведено інвентаризацію 5 приміщень комунальної власності загальною площею 

2 984,5 кв.м; 

– приватизовано об’єкт комунальної власності – нежитлове приміщення (54,3 

кв.м.)по вул. Героїв    Дніпра,1я на суму 357,5 тис.грн.; 

– на земельному аукціоні продано  право власності на земельну ділянку 0,0050 га за 

ціною 17,52 тис.грн.; 

– на земельних аукціонах  продано  право оренди на  8 земельних  ділянок 

загальною площею 29,5 га – ціна продажу/річна орендна плата – 959,4 тис. грн.; 

– 7 учасників бойових дій забезпечено земельними ділянками. 

 
СПОЖИВЧИЙ РИНОК 
– відповідно до Положення про організацію сезонної, святкової виїзної торгівлі, 

надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території м. Канева 

надано погодження на  розміщення 14 об’єктів сезонної торгівлі, 2 

циркових колективів, 76 об’єктів виїзної святкової торгівлі, парку розваг, 2-

ох ярмарків, відкритих літніх майданчиків та 1 дитячого атракціону (площею 500 

кв.м.) в парку на Набережній; 

– укладено 63 договори пайової участі та фактично отримано 62,5 тис. грн.; 

– проводились роботи з впорядкування та благоустрою ринків з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів, а саме: проведена реконструкція 

рибного павільйону на міському ринку; завезено щебінь на трикутник під 

розміщення торгівлі свійськими тваринами; проведено рободи з налагодження та 

заміни електромереж ринку після стихійного лиха та через підвищенням силових 

навантажень споживачів; здійснено поточний ремонт лав  на ринку біля 

автовокзалу; частково зроблені стоки для води на центральному ринку; 

– проводились комісійні перевірки комунальних закладів дошкільної освіти, 

закладів ресторанного господарства та об’єктів сезонної торгівлі щодо 

дотримання вимог санітарного законодавства; 

– протягом року вживалися заходи з недопущення стихійної торгівлі; 

– надано більше 30 консультацій громадянам з роз’яснення законодавства у сфері 

захисту прав споживачів; 

– проводилося інформування суб’єктів господарювання про заплановані святкові 

заходи, культуру обслуговування, дотримання правил торгівлі та санітарного 

законодавства. 

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ЗОВНІШНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 
− на офіційному сайті Канівської міської ради постійно оновлюється інформація 

щодо діяльності міської влади та подій, що відбуваються в громаді; 

− в рамках реалізації «Громадського бюджету 2019» у парку на набережній Дніпра 

облаштовано Скейт-парк площею 800 м
2
, покращено умови для тренувань в СК 

«Атлант» та СК «Спарта», стерилізовано 122 безпритульні тварини; 

− на конкурс «Громадський бюджет 2020» було подано 21 проєкт, з них до 

голосування допущено 15 проєктів, переможцями стали 4 проєкти, які будуть 

реалізовані наступного року;  

− в рамках реалізації проєкту «Сквер міст-побратимів» від побратимів з м.Члухів  

(Польща) надійшло 6 лавок, дитячий майданчик, 4 комплекти спортивних човнів 

типу «каяки»; 

− в рамках відзначення 941-ї річниці від заснування Канева делегація з міста-

партнера Хелмно (Польща) презентувала жителям міста лавку для закоханих. 

Представниці Сономи (США) подарували Канівській ЦРЛ та Канівському Центру 



первинної медико-санітарної допомоги по одному ноутбуку, а також передали 

кошти в розмірі 600 доларів для придбання електрокардіографа; 

− на електронній платформі «Відкрите місто» було зареєстровано і прийнято в 

роботу 29 повідомлень  від небайдужих громадян до відповідних служб міста, що 

стосуються ям на дорогах, аварійних дерев, неприбраного сміття, відсутності 

каналізаційних люків, тощо; 

− проведено три тренінги для представників ОСББ за ініціативи державного Фонду 

енергоефективності та UNDP з презентацією програм фінансування 

енергоефективних заходів в Україні для ОСББ; 

− Канівська ОТГ увійшла до трійки громад на Черкащині, які взяли участь у 

Програмі розвитку партисипативних практик «Молодь громади – каталізатор 

змін»; 

− в рамках проєкту «Молодь громади – каталізатор змін», що втілюється в життя 

ГО «Молода Черкащина» за фінансової підтримки Програми U-LEAD з Європою 

в місті відбувся ряд партисипативних заходів: фокус-групове та вуличне 

опитування, «світове кафе», «громадська кав’ярня», мапування, які покликані 

встановити діалог між представниками влади та активною молоддю, а також 

дослідити молодіжні потреби і проблеми; 

− Канівська громада увійшла до сімки переможців конкурсу з відбору громад, яким 

Черкаський Центр розвитку місцевого самоврядування надає безкоштовну 

підтримку в підготовці стратегії розвитку. Сформовано робочу групу по 

напрацюванню основних цілей і завдань Стратегії, до якої увійшли  представники 

громади, бізнесу  та фахівці міськвиконкому. Протягом п'яти засідань визначено 

концепцію розвитку Канівської ОТГ, стратегічні та операційні цілі, завдання та 

заходи, до яких розроблено близько 40 проєктних ідей; 

− до відзначення Дня захисника України у пам'ять про загиблих канівських воїнів 

біля пам’ятного знаку в центрі Канева встановлено меморіальні таблички та 

школярами висаджено дерева; 

− за ініціативи Міжконфесійної Ради християнських церков Канева та Канівського 

району, що була заснована в 2019 році в м.Каневі, пройшло два  молитовні 

сніданки за участі представників релігійних та громадських організацій, бізнесу та 

 влади в Каневі; було створено координаційно-дорадчий орган - Рада 

представників релігійних громад Канівської ОТГ; 

− за ініціативи Канівської філії ПрАТ «Укргідроенерго», було проведено тренінг 

«Розробка стратегічних підходів Укргідроенерго до розбудови партнерства та 

взаємодії з місцевими громадами», де спільно з представниками підприємства та 

об'єднаних територіальних громад було напрацьовано дороговказ для покращення 

взаємодії підприємства з громадою. 

 

Секретар міської ради                                                                  Сергій ТКАЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


