ЗМІНЮЄМО ЧЕРНІВЦІ РАЗОМ!
VIRIBUS UNITIS!
Дорогі друзі! Шановна громадо!
Вдячний вам, чернівчани, за цей рік, за вашу активність, принциповість, небайдужість.
За цікаві пропозиції, ідеї, зауваження, за щире бажання разом змінювати Чернівці на краще.
Нам вдалося зробити багато гарних речей, розпочати важливі інфраструктурні проекти, але
головне – ми змінилися, стали активною громадою. У місті народилися десятки громадських
ініціатив, які спільно з владою вдалося втілити. Чернівчани навчилися бути вимогливими, брати
відповідальність на себе, а влада звітувати перед громадою.
Щоб скуштувати яблуко, потрібно посадити і виростити яблуню, дбати про неї. І ми у 2016 році
посадили багато яблунь, розпочали масштабні проекти, які, не маю сумніву, дадуть корисні, гарні
плоди.
Працювати було непросто. Через шалений опір з боку опонентів, їх намагання будь-якими засобами
дискредитувати міського голову, спаплюжити все, що робиться, небажання йти на компроміс у
вирішенні питань, від яких залежить життєдіяльність міста, були проблеми у роботі міського
господарства, які відчули на собі чернівчани, довелося відмовитися від окремих проектів, шукати
інші шляхи для реалізації запланованого.
В найтяжчі хвилини, коли було нестерпно боляче за несправедливість, за наше місто, відчував
підтримку чернівчан, яка давала віру, що здолаємо всі негаразди, все у нас буде добре, будемо
рухатися вперед та робити Чернівці сучасним, комфортним, відкритим, безпечним та цікавим світу
містом.
Звіт
Чернівецького
міського голови

Завдяки децентралізації з 2014 року бюджет розвитку міста зріс майже у 10 разів – з 46 до 450
мільйонів гривень. Це значні інвестиції у розвиток міста, можливість ремонтувати дороги і
міжбудинкові проїзди, будувати і ремонтувати дитсадки і школи, купувати нове сучасне
обладнання для лікарень, нову техніку для комунальних підприємств, підвищувати
енергоефективність житлового фонду, підтримувати цікаві гуманітарні проекти, робити Чернівці
привабливими для туристів.
Головним завданням минулого року було дати старт масштабним інфраструктурним проектам із
модернізації систем водо- та теплопостачання Чернівців, зовнішнього освітлення, підвищення
енергоефективності закладів освіти та охорони здоров’я. З цим ми впоралися. На жаль, депутати
не підтримали проект з модернізації електротранспорту за кошти ЄББР. Однак ми знайшли
інші можливості для оновлення тролейбусного парку. Вдячний чернівчанам, що так палко
підтримують наші наміри закупити нові тролейбуси, продукують багато цікавих ідей
реформування системи громадського транспорту, підвищення якості пасажирських перевезень.
З шаною ставлюся до підприємців Чернівців, які розвивають бізнес, створюють нові робочі
місця, інвестують у розвиток міста, надають чернівчанам якісні послуги, підтримують і
продукують багато суспільно важливих проектів. Намагалися створити їм рівні умови для
розвитку бізнесу, максимально спростити усі дозвільні процедури, приймати рішення прозоро.

Звіт
Чернівецького
міського голови

Пишаюся, що чернівецька громада є турботливою, не залишає без підтримки тих, хто її
потребує, що ми маємо можливість з міської скарбниці збільшувати фінансування соціальних
потреб чернівчан, виконувати обов’язок перед нашими вояками, які боронять мир в Україні, їх
родинами.
У 2017 році плануємо відремонтувати сотні доріг та міжбудинкових проїздів, добудувати 3
дитсадка, у рамках проекту підвищення енергоефективності якісно оновити десятки будівель
шкіл та дитсадків, продовжувати роботи з модернізації найбільших комунальних підприємств водоканалу, теплокомуненерго, тролейбусного управління, аеропорту, зробити їх роботу більш
прозорою для громади шляхом створення наглядових рад, підвищити ефективність та
прозорість використання комунального майна та бюджетних коштів, активно втілювати реформу
охорони здоров’я, закуповувати нове медичне обладнання, підвищувати рівень та якість освіти,
дбати про здоров’я наших дітей, підтримувати цікаві культурні ініціативи, будувати нові
спортивні майданчики та інші об’єкти спортивної інфраструктури, якісно змінити роботу
громадського транспорту, обслуговування житлового фонду, створювати нові, креативні
громадські простори, робити Чернівці більш доступним, зеленим, охайним, екологічно чистим
містом.
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Очікуємо на креативні проекти чернівчан, які будуть реалізовані завдяки Бюджету участі.
Розраховуємо, що у цьому році відбудеться перезавантаження системи управління містом
шляхом проведення позачергових виборів міської ради та міського голови. Вірю, що іспит
позачерговими виборами наша громада гідно витримає і обере достойних представників, які
берегтимуть засади місцевого самоврядування, забезпечать демократичне
муніципальне
управління та розвиток Чернівців.
Разом формуємо сучасний бренд Чернівців – успішного міста, де втілюються мрії, ідеї стають
реальними справами, народжуються таланти, бізнес приносить задоволення і завжди перемагає
добро. Це місто талановитих, справедливих, мужніх, мирних, щирих і добрих людей. Такими
ми потрібні і цікаві світу. Толерантність, відкритість, демократичність – ресурс, який
працюватиме на гарне майбутнє Чернівців і чернівчан.
Ми це зробимо спільними зусиллями!

З повагою,
Ваш міський голова

Олексій Каспрук
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Чернівці-2016: цифри та тенденції
Чернівці – комфортне місто
Пріоритетом у 2016 році був ремонт доріг та міжбудинкових проїздів, оновлення техніки
комунальних підприємств, прокладання водопровідних та каналізаційних мереж, підвищення
енергоефективності житлового фонду.
Ремонтуємо і оновлюємо дорожню інфраструктуру
90 мільйонів гривень спрямовано на утримання та ремонт доріг і міжбудинкових проїздів. Це
в 2,3 рази більше, ніж у 2012- 2013 роках.
•За ці кошти капітально відремонтовано 11 доріг та 33 міжбудинкові проїзди, тротуари на 4
вулицях, замінено 13,5 км бортових каменів та поребриків

•На вул. Б. Хмельницького виконано робіт на 9,8 млн. грн. Для завершення цього об’єкту у
2017 році потрібно 5,3 млн. грн.
•Встановлено зовнішнє освітлення на вул. Воробкевича – 2,2 млн. грн.
•16 світильників встановлено для освітлювання пішохідних переходів
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Оновлюємо парк комунальної техніки
Комунальні підприємства вперше отримали 150 одиниць нової техніки та обладнання на суму
50,6 млн. грн.
Техніку та обладнання оновили 10 комунальних підприємств:
•КП “Чернівціводоканал”

47 одиниць

6,2 млн. грн.

•КП “Чернівцітеплокомуненерго”

25 одиниць

1,14 млн. грн.

•КП “Міжнародний аеропорт “Чернівці”

35 одиниць

8,3 млн. грн.

•КП “Чернівецьке тролейбусне управління”

12 тролейбусів 11,2 млн. грн.

•КП “МіськШЕП”

25 одиниць

17,1 млн. грн.

•КП “Міськсвітло”

1 одиниця

1,2 млн. грн.

•Трест зеленого господарства та ПР

3 одиниці

2,2 млн. грн.

•КП “Чернівціспецкомунтранс”

1 одиниця

2,3 млн. грн.

•АДС 0-80

1 одиниця

1,0 млн. грн.

•КП “Чернівціліфт”

1 одиниця

0,4 млн. грн.
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Чернівці без занедбаних будинків та дворів!
У житловому фонді вперше виконано ремонтних робіт на 36,2 мільйона гривень, з них 21
млн. грн. – це капітальні ремонти.
Капітально відремонтовано:
•Мережі водо- та теплопостачання у 20 будинках
•Електричні мережі у 16 будинках
•28 покрівель та 31 фасад

Поточні ремонти виконано на 15,2 мільйона гривень. Відремонтовано :
•Покрівлі у 979 будинках ( 10 тис. кв. м)
•Фасади у 39 будинках
•Мережі водопостачання у 479 будинках
•Каналізаційні мережі у 314 будинках
•Мережі теплопостачання у 481 будинку
•Жолоби і водостічні труби протяжністю 2 км
•250 оголовків димовентиляційних каналів , обстежено понад 23 тисячі димовентиляційних
каналів в 17 тисячах квартир.
•132 електрощитових
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На ремонт і обстеження ліфтів спрямовано 3,2 млн. грн. :
•Капітальний ремонт - 32 ліфта
•експертно-технічне обстеження - 46 ліфтів

Створено 17 ОСББ, у т. ч. 4 - в новозбудованих будинках, решту в будинках які визначили
форму управління будинком. В 37 багатоквартирних будинках обрано Управителя.
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Робимо житло енергоефективним !
•Заходи з енергозбереження (модернізація систем освітлення та опалення, облаштування ІТП,
утеплення фасадів, заміна вікон) на умовах співфінансування виконано в 152 будинках на 8,8
млн.грн.
•Встановлено 188 приладів обліку тепла у 133 будинках на 7,3 млн. грн. Забезпеченість
житлового фонду лічильниками тепла склала 52%, що дозволило

чернівчанам перейти на

оплату теплоносія за середньозваженими показниками лічильників.
•517 позичальникам (фізичним особам, ОСББ, ЖБК, ЖБТ) відшкодовано з міського бюджету
частку відсоткової ставки (15%) за залучення кредитів на заходи з енергозбереження.
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Чернівці розбудовуються
•Бюджет розвитку міста зріс за 2 роки майже у 10 разів. У 2014 році Бюджет розвитку
становив 46,2 млн. грн. В 2015 він був вже у 4 рази більше – 184,9 млн. грн., у 2016 році – 450
млн. грн.
•У розвиток інфраструктури міста залучено понад 22 мільйони гривень пайової участі. Це у 5
разів більше, ніж у попередні роки.

•На об’єктах освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, комунального господарства виконано
будівельно-ремонтні робіт на суму 89,6 млн. грн., що у 5-6 разів більше, ніж було у 2012-2014
роках.
•Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт проводився на 133 об’єктах освіти, охорони
здоров’я, комунального господарства, житла, культури, фізкультури та спорту, поточний ремонт на 30-ти об’єктах в історичній частині міста.
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Обсяги виконаних будівельних робіт:
•в освіті – 35,5 млн. грн. – 38 об’єктів ( дитсадки, дахи, харчоблоки, спортзали, тир, котельні,
системи опалення, благоустрій території)
•у комунальному господарстві - 32 млн. грн. – 25 об’єктів (будівництво водопровідних,
каналізаційних, зливових та інших інженерних мереж, котелень, колекторів)
•у культурі – 8,8 млн. грн. – 6 об’єктів (кіно мистецький центр Миколайчука, «Роша»,
Центральний палац, музична школа №1, “Рогізна”)
в охороні здоров’я – 4 млн. грн. – 5 об’єктів (педіатричий корпус дитячої лікарні, ЦПМСД,
«Роша», міська лікарня №1)
• у сфері фізичної культури та спорту - 1,3 млн. грн. - 5 об’єктів (у т. ч. стадіон «Буковина»,
нвий стадіон, стадіон в Ленківцях)
•у житловому будівництві – 4 млн. грн.
•в інших 14 об’єктах – 6,6 млн. Грн.
Торік збудовано і введено в експлуатацію 141,1 тис. кв. м. житла, в т. ч. багатоповерхових
будинків - 98,8 тис. кв м., індивідуальних – 42,3 тис. кв. м. Це на 10 тис. кв. м. більше, ніж у
2015 році. Питома вага багатоквартирного житла зросла з 67,9 до 98,8 тис. кв. м.

Посилено протидію самовільному будівництву, контроль за дотриманням будівельних норм та
правил на будівельних об’єктах. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
торік провела 55 перевірок, в ході яких виявлено 43 правопорушення. На недобросовісних
забудовників накладено 46 штрафних санкцій на суму 1,2 млн. грн.
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Чернівці – зручне і відкрите світу місто!
•Збережено від банкрутства Міжнародний аеропорт «Чернівці»

та відновлено регулярне

авіасполучення.

•Виконано капітальний ремонт злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Чернівці"
на 17,7 млн.грн.
•Запроваджено два регулярних авіарейси на Київ, створено умови для виконання авіарейсів на
Турцію, Італію, Єгипет, Ізраїль.
•Проведено

два Міжнародних авіаційних форуми, що дозволило активізувати співпрацю

аеропорту з міжнародними авіаперевізниками.
•Збудовано і запущено новий сучасний автовокзал на Гравітоні. Розпочато будівництво нової
автостанції на МТК «Калинівський ринок».
•Запроваджено електронний
маршруток,

моніторинг за дотриманням графіків руху тролейбусів та

штрафні санкції до перевізників за порушення договорів. На 19

маршрутах

розірвано угоди за недотримання їх умов. Розроблено нові умови конкурсу та Типовий договір
на обслуговування маршруту для проведення конкурсу серед перевізників. Розпочато підготовку
до впровадження електронного квитка та нової транспортної схеми.
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•

Розпочато впорядкування дорожнього руху, оновлено дорожню розмітку, дорожні знаки,
встановлено світлофори з відліком часу, у центральній частині міста для полегшення
паркування на окремих вулицях запроваджено односторонній рух. Вперше дорожню розмітку
нанесено двокомпонентною фарбою, виготовленою на основі холодного пластика з
використанням на пішохідних переходах світлоповертальних мікрокульок.

•

Закуплено 12 тролейбусів. Виконано всі підготовчі процедури для підписання угоди з ЄБРР
на отримання 8 мільйонів євро кредиту та 1 млн. євро гранту на оновлення тролейбусного
парку та модернізацію мереж, початку тендерних процедур. Однак депутатський корпус
відмовився надати місцеву гарантію банку для реалізації цього проекту.

•

У рамках програми територіальної співпраці східного партнерства та транскордонної
програми співпраці «Республіка Молдова – Україна» спільно з міською радою м. Єдинець
(Республіка Молдова) та ГО “Буковинська агенція регіонального розвитку” розпочато
реалізацію проекту «Через сталий транспорт до чистого довкілля», який дозволить
облаштувати в місті 15 км велодоріжок.

•

Запрацювали перші електрозаправки , встановлено ліхтарі на сонячних батареях в рамках
реалізації спільного з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)
демонстраційного проекту «Капітальний ремонт вуличного освітлення використанням
інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ м.Чернівці».

Звіт
Чернівецького
міського голови

Європейські гроші працюють на Чернівці
Основним завданням було залучити фінансові ресурси для
модернізації міської
інфраструктури. З цією метою підготовлено і розпочато реалізацію шести проектів. Залучено:

•20 мільйонів євро для модернізації системи водопостачання – це чиста питна вода,
зменшення понаднормових втрат, ліквідація витоків, крадіжок, прозорий тариф, якісний сервіс
(Уряд ФРН через банк KfW ). Розробку ТЕО проекту реконструкції системи водопостачання
Чернівців за грантові кошти виконав консорціум COWI (Данія). У листопаді 2016 року GFA
Consulting Group (м. Гамбург, Німеччина) та Інститут місцевого розвитку (м. Київ, Україна)
розпочали надання консультаційних послуг, які спрямовані на зміцнення управлінського та
технічного потенціалу КП «Чернівціводоканал». Виконання основних технічних заходів
проекту розпочнеться у 2017 році. Окрім реконструкції водозаборів, насосних станцій,
резервуарів,станції водоочищення, аварійних ділянок магістрального водогону, буде замінено
понад 37 км водопровідних мереж на 64-х вулицях міста.
•16 мільйонів євро для модернізації системи теплопостачання – це скорочення споживання
газу при виробництві тепла, здешевлення тепла, якісне теплопостачання (Європейський банк
реконструкції та розвитку). Підписано угоди, підготовлено ТЕО та проектно-кошторисну
документацію. Тендерні процедури та виконання робіт розпочнуться у 2017 році.

Звіт
Чернівецького
міського голови

•

9 мільйонів євро для впровадження енергоефективних заходів в 33 будівлях освіти та
медицини – це теплі і світлі класи в школах, групи в дитсадках, палати в лікарнях, кабінети в
поліклініках (Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО). У 2016 році виготовлено
ТЕО для кожної будівлі, проектно-кошторисну документацію для оголошення тендерів на
виконання робіт. Впродовж 2017-2018 років планується модернізувати 15 садків, 16 шкіл,
гімназій та ліцеїв та 2 медичних заклади.

•

800 тисяч євро для реалізації проекту «DemoUkrainaDH у місті Чернівці» Північна
Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО). Проектом передбачено ліквідацію аварійної
котельні «Салтикова-Щедріна», модернізацію з облаштування біокотла на пелетах котельні
«Залозецького», заміна у цьому районі мереж теплопостачання на попередньо ізольовані,
облаштування 17 ІТП. Усі підготовчі роботи за цим проектом виконано. Проект буде
реалізовано до жовтня 2017 року.

•

18 мільйонів гривень для будівництва сучасних піскоуловлювачів на очисних спорудах із
залученням коштів ЄС . Будівництво піскоуловювачів завершено, об’єкт здано в
експлуатацію.

•

5 мільйонів гривень для капітального ремонту та технічного переоснащення вуличного
освітлення (Німецьке товариство з міжнародного співробітництва -GIZ) – це нові технології
освітлення на вулицях міста. В червні 2016 року почалася процедура закупівлі обладнання.
Через оскарження тендерної процедури реалізацію проекту перенесено на 2017 рік.
Звіт
Чернівецького
міського голови

Дітям – комфортні умови навчання
Основні зусилля були спрямовані на забезпечення комфортних умов для навчання та виховання
школярів і дошкільнят, збереження їх здоров’я, надання якісних освітніх послуг, розширення
мережі дошкільних закладів.
Фінансування галузі освіти у 2016 році збільшено майже на 15% або на 40 млн.грн. Видатки
на придбання обладнання та матеріалів зросли удвічі – з 3,2 до 7,5 млн. грн. Бюджет розвитку
освіти зріс в 4,5 рази - з 3,4 млн. грн. до 15,2 млн. грн. Видатки на капітальні ремонти в освіті
зросли у 5 разів від 1,9 до 9,2 млн. грн.
Відкрито 6 нових груп у дитсадках на 150 місць:
•ДНЗ № 17 (вул. Коперника, 19)
– 1 група (25 місць)
•ДНЗ № 45 (вул. Героїв Майдану, 85А) – 1 група (25 місць)
•НВК «Лідер» (вул. Бережанська, 25А) - 4 дошкільних групи (100 місць)
•Ведеться будівництво трьох нових ДНЗ – у Ленківцях, на вул.Вірменській та Авангардній. Нові
дитсадки запрацюють у 2017 році.
•Будівельно-ремонтні роботи виконано у 38 закладах освіти на 35,5 млн.грн.
•За бюджетні кошти профінансовано капітальні ремонти будівель (НВК «Лідер»), підлоги та стін
(ЗОШ №10), дахів (гімназія №3, ЗОШ №2, 31), харчоблоків (СЗОШ №6, 20, 33, 38, СЗОШ №41),
спортивних зал (СЗОШ №6, ЗОШ №39), систем опалення та водопостачання (ВСЛІ, СЗОШ №6,
ЗОШ №30, НВК «Берегиня»), тиру (ЗОШ №4). Профінансовано придбання шкільних меблів
(гімназія №2, №7, ЗОШ №27) та комп’ютерних класів (гімназії №3,4,5,7, ліцей №4, НВК
«Берегиня»).
Звіт
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•
•

•
•

•
•

Капітально відремонтовано 6 харчоблоків, приміщення, інженерні мережі, системи
водопостачання, огорожі та території у 26-ти ДНЗ. Оновлено меблі та м’який інвентар у 70
% дошкільних закладах міста.
З метою запровадження енергозберігаючих технологій здійснено реконструкцію системи
опалення та гарячого водопостачання з встановленням пласких сонячних колекторів в ДНЗ
№41 ЦРД «Пізнайко», №23 «Калинонька». Замінено вікна та двері на енергозберігаючі в 11ти ДНЗ.
На підготовку шкіл до навчального року міста було використано понад 10 млн. грн.,
батьківських коштів залучено у сумі понад 3,5 млн. грн.
До 30 збільшено кількість ЗНЗ з інклюзивною та індивідуальною формою навчання. У 13
ЗНЗ із інклюзивною освітою створено 36 інклюзивних класів, де навчається 41особлива
дитина. В 28-ми ЗНЗ з індивідуальною освітою навчається 88 особливих дітей. В 2013 році у
місті було лише 5 таких ЗНЗ,де навчалося 7 особливих дітей.
Було збережені безкоштовні сніданки для 12,3 тисячі учнів молодших класів. На оплату
харчування школярів було виділено 7,6 млн.грн.
У стаціонарних дитячих таборах оздоровлено 514 дітей ( 1,56 млн. грн.), в 37-ми
пришкільних таборах – 3,7 тисячі дітей ( 977 тис.грн.) , пересувному таборі « Стежинка» - 60
дітей ( 30 тис.грн.) , у таборі «Гославіц» м. Конін (Польща) - 23 дитини із родин учасників
АТО.
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•

В навчальних закладах міста введено 42,5 ставки медичних сестер, на закупівлю обладнання
та ліків для шкільних медичних кабінетів виділено понад 77 тис. грн.

•

Започатковано проведення загальноміської військово-патріотичної гри «Захисник», у двох
школах обладнано смуги перешкод, відремонтовано тири, для шкіл закуплено пневматичну
зброю та макети автоматів

•

У кожній школі працює громадська організація батьків, яка звітує перед батьками про

залучені

кошти та їх витрачання. Ця інформація висвітлюється на сайтах навчальних

закладів.
•

Запроваджено міські програми навчання школярів плаванню , вивчення та популяризації
англійської мови.

•

Розроблено та затверджено Програму розвитку освіти міста Чернівців на

2017-2020 роки,

обсяг фінансування якої заплановано у розмірі 465,5 млн. грн.

Звіт
Чернівецького
міського голови

Чернівчанам - новий рівень медичного обслуговування
Головною метою було забезпечити заклади охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням,
що дозволить надавати якісні медичні послуги, створити в медичних закладах комфортні умови
для лікування пацієнтів, розпочати інформатизацію та реформування галузі.
Фінансування охорони здоров’я збільшено до 236,5 млн. грн. Медицина додатково
отримала з бюджету міста 24 млн. грн. Капітальні вкладення зросли з 3,2 млн. грн. до 20,9 млн.
грн. Показник фінансового забезпечення галузі з розрахунку на 1 мешканця міста за рік виріс з
804 до 890 грн.
•Капітальних ремонтів в лікувальних закладах міста виконано на 4 млн. грн., поточних ремонтів
– на 1,4 млн. грн. Капітально відремонтовано педіатричний корпус міської дитячої лікарні,
баклабораторію в міській лікарні №1, ЦПМСД “Роша”, утеплено фасади поліклініки №2 та
лікарні №4. В медичних установах облаштовано 8 пандусів.
•За рахунок бюджету розвитку міста в лікувальні заклади вперше закуплено 97 одиниць
сучасного нового медичного обладнання на 20,7 млн. грн. Це кисневі концентратори, апарати
ШВЛ, електрокардіографи КАРД-100, гінекологічні крісла з електроприводом, ультразвукова
діагностична система MyLab 40 GP, електричні аквадистилятори, реєстратор добового ЕКГ по
Холтеру, фізіотерапевтичні комплекси, гастроскоп, напівавтоматичний біохімічний аналізатор,
ехоенцефалограф та інші. Все обладнання 2016 року випуску, вироблено в
Японії,
Великобританії, Польщі, Нідерландах.

Звіт
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•

•
•
•

•

15 родин, в яких діти страждають на важкі захворювання та потребують дороговартісного
лікування, отримали 920 тис. грн. допомоги. 50 дітей спрямовано на лікування за межі
області, 16 родин отримали відшкодування витрат на це лікування, що вдвічі більше, ніж у
попередньому році.
Для хворих на цукровий діабет у 2016 році закуплено інсулінів на суму 10,1 млн. грн. проти
5,4 млн. грн. у 2015 році. На таблетовані препарати у 2016 році витрачено коштів місцевого
бюджету 2,7 млн. грн.
На імуносупресорну терапією 16 хворим з пересадженими органами виплачено 2,7 млн.
грн.
Для підвищення рівня інформатизації галузі охорони здоров’я у всіх медичних закладах
забезпечено доступ до Інтернету, закуплено 33 комп’ютери, в дев’ятьох лікувальнопрофілактичних закладах створено сайти, усіх поліклініках та жіночих консультаціях міста
запроваджено електронні реєстратури - сервіс електронного запису на прийом до лікаря.
В грудні 2016 року місто Чернівці стало одним із чотирьох фіналістів, які обиралися з 18
міст України, для участі у проекті “Партнерство з модернізації: енергоефективність у
лікарнях”, що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за
дорученням Федерального Уряду Німеччини. Однак через негативну оцінку депутатського
корпусу участі в таких проектах м. Чернівці відмовлено у подальшій співпраці в цьому
напрямку.
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•

Розпочато співробітництво з госпіталем ургентної допомоги «Sf. IOAN CEL NOU» м.Сучава
(Румунія), в рамках Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020 років за
пріоритетом «Підтримка розвитку послуг охорони здоров’я та доступу до сфери охорони
здоров’я».

•

Чернівці беруть участь у проекті, який реалізується Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України та німецькою урядовою
компанією «Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» з метою
підготовки українських міст ( у проект, обсяг фінансування якого становить 5,85 млн. євро,
увійшли 4 міста України) до впровадження європейських методів розвитку.

•

В рамках проекту «Швидкі для України» отримано автомобіль швидкої допомоги за сприяння
Канадсько-українського фонду від міста- побратима Саскатун. За сприяння відділу
благодійної організації «Суспільна служба українців Канади» отримано гуманітарну
допомогу: багатофункціональні медичні ліжка, постільну білизну, перев'язувальні матеріали
та інші засоби медичного призначення. Від міської організації «Товариство червоного хреста
України» отримано ліжка - трансформери для пологів, дитячі пеленальні столики та інші
медичні меблі, що значно покращили умови для породіль та новонароджених.

•

Розроблено і затверджено галузеву Програми розвитку "Охорона здоров'я" м. Чернівців на
2017-2019 роки» з обсягом фінансування 611,2 млн. грн.

Звіт
Чернівецького
міського голови

Чернівці – спортивне місто, де зростають чемпіони!
Вживалися заходи для розвитку і розбудови спортивної інфраструктури, залучення чернівчан до
занять фізкультурою і спортом, підвищення спортивного іміджу міста.
•38,5 тисяч чернівчан систематично займалися фізкультурою та спортом, у тому числі -18 тисяч
дітей, 13 тисяч – студентів.
•Проведено 250 фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у тому числі вперше міський
юнацький турнір з плавання, екстремальний міжнародний фестиваль авто-, мото- перегонів
«CEPSA DRIVE FEST – 2016», перегони на позашляховиках, один з етапів Кубку центральної
Європи зі стронгмену та турнір серед богатирів – аматорів, чемпіонат України з баскетболу 3х3,
чемпіонати України з рукопашного та універсального бою, а також ІІ Спортивний ярмарок, в
рамках якого відбулися прем’єрні на Буковині змагання з ударного спорту, II шаховий фестиваль
«Chernivtsi Open 2016», ІІ Чернівецький півмарафон «CrossHill 2016», в якому взяли участь
понад 1500 бігунів, та інші.
•До складу збірних команд України з олімпійських видів спорту з м. Чернівців у 20016 році
зараховано 44 спортсмени, з неолімпійських видів спорту – 76 спортсменів. У 2016 році
спортсмени м. Чернівців - Лідія Січенікова (стрільба з лука), Наталія Лупу, Руслана Цихоцька
(легка атлетика) взяли участь в Олімпійських іграх 2016 та отримали 300 тис. грн. винагороди
від громади.

Звіт
Чернівецького
міського голови

•

У 2016 році в місті Чернівцях відкритий новий сучасний найбільший фітнес – клуб «Sport
Life» (3 басейни: 25м басейн на 6 доріжок, басейн для дітей та басейн для немовлят), введені
в експлуатацію два нові майданчики для міні - футболу із синтетичним покриттям 42х22м на
вул. Ткачука,20 та вул. Героїв Майдану, 152-А(ЗОШ № 33), Встановлені нові сучасні вуличні
тренажери на території ДЮСШ № 4 (вул. І. Підкови, 18-А) та на території КП «Парк
Жовтневий» (вул. П. Орлика, 4), відкрито новий багатофункціональний спортивний
майданчик з поліуретановим покриттям на території ЧНУ ім. Ю. Федьковича (вул. Небесної
Сотні, 4-Д).

•

На умовах співфінансування за кошти міського бюджету та кошти федерації футболу України
розпочато будівництво нового стадіону із штучним покриттям, трибунами на 400 місць,
роздягальнями, освітленням, електронним табло за програмою УЄФА «Хет Трік».

•

Запроваджена Програма розвитку інфраструктури плавання в м. Чернівцях на 2016 – 2020
роки, в рамках якої виконуються заходи щодо відновлення плавальних басейнів міста та
реалізовується Програма з навчання плаванню в загальноосвітніх навчальних закладах м.
Чернівців на 2016 – 2020 роки. В рамках програми НЕФКО розроблено проект з
реконструкції басейну в ЗОШ№27, завершити яку заплановано у 2017 році.

•

Вперше розроблена та затверджена міська Програма розвитку фізичної культури і спорту в
м. Чернівцях на 2017 – 2020 роки.

Звіт
Чернівецького
міського голови

Чернівці – місто без відчаю
Максимальні зусилля докладалися для забезпечення соціальної спрямованості міського
бюджету, захисту соціальних прав громадян та надання адресної допомоги тим чернівчанам, які
потребують підтримку громади.
•Запрацювала «Картка чернівчанина» для отримання державних та місцевих пільг, а також
знижок на оплату різних соціальних, медичних, побутових послуг, товарів в аптечній та
торгівельній мережах. Понад 10 тисяч чернівчан вже користуються «Карткою чернівчанина».
•Розроблено механізм компенсації перевізникам та забезпечено пільговикам безоплатний проїзд
без обмежень у тролейбусах та на 17 автобусних маршрутах,а учасникам бойових дій, членам
родин загиблих в АТО – на всіх маршрутах. Студенти та школярі оплачують за проїзд у
тролейбусах 50% вартості, решта – компенсує міський бюджет.
•Розроблено порядок виплати грошової компенсації на придбання житла учасникам АТО. 4
родини загиблих в АТО отримали 3 млн. грн. компенсації на придбання житла.
•У трьох земельних масивах на вул. Лукіяновича, Коломийській та Александрі учасники АТО
отримали 754 земельні ділянки для будівництва житла. У зазначених масивах виконано роботи
з водопониження та облаштування зовнішніх інженерних комунікацій на суму 10,5 млн. грн. 24
земельні ділянки для будівництва житла отримали родини загиблих в АТО. Розпочато
підготовку земельної ділянки на провул. Смотрицького для будівництва доступного
багатоквартирного житла учасникам АТО, переселенцям.

Звіт
Чернівецького
міського голови

•

•
•
•
•

•
•

Майже 2 тисячі родин учасників АТО отримали з міського бюджету цільову допомогу на
оплату 25% вартості комунальних послуг в межах норм споживання. На виплату цієї
допомоги спрямовано 2,5 млн. грн. 374 учасника АТО отримали адресну матеріальну
допомогу.
800 дітей учасників АТО та переселенців отримують безкоштовне харчування в школі та
безкоштовний проїзд в громадському транспорті, 380 дітей безкоштовно відвідують
дитсадки.
Щомісячну матеріальну адресну допомогу від громади отримують батьки, дружини, діти,
загиблих в АТО, матері і дружини, загиблих в Афганістані, учасники бойових дій ІІ світової
війни.
443 інваліда І групи ( підгрупа А) отримали понад 0,5 млн. грн. на часткове покриття витрат
на оплату житлово-комунальних послуг.
176 осіб, які мають статус жертв політичних репресій, отримали 0,5 млн. грн. на
компенсацію 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм споживання.
Понад 2,5 тисячі чернівчан, які опинилися в складних життєвих умовах, отримали адресну
допомогу від громади, у середньому – по 600 грн. кожен.
Забезпечено виплату субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг 42 тисячам
чернівецьких родин. Їм компенсовано 282 млн. грн. У зв’язку із збільшенням тарифів на
житлово-комунальні послуги кількість отримувачів субсидій зросла в 2,5 рази, сума
компенсації – у 3,5 рази.
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Чернівці – чисте, зелене та безпечне місто!
•Висаджено 107 тисяч штук квітів, 400 дерев, 7,6 тисяч кущів,
дерев, облаштовано понад 11 тисяч кв. м газонів.

сформовано крони 4,3 тисяч і

•Встановлено 43 нових пластикових контейнери для збору ТПВ.
•За участю громадськості, активістів Наглядової ради розроблено та затверджено концепції
розвитку парків «Жовтневий» та парку ім. Шевченка, проведено низку громадських обговорень
за участю експертів щодо перспектив розвитку парку ім. Шіллера, ім. Федьковича, інших
паркових зон та скверів міста.
•У парку «Жовтневий» за підтримки клубу Soroptimist International міста Беллінцола
(Швейцарія), жіночих клубів Soroptimist International Чернівців (Україна) та Глюкштадт
(Німеччина) облаштовано перший в Україні Вітапаркур.
•Створено міську Інспекцію з благоустрою, яка у співпраці з громадськими інспекторами склала
550 протоколів про адміністративне правопорушення на загальну суму 441 тис. грн.
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•

Посилено контроль за дотриманням термінів відновлення розкопок після прокладання та
ремонту інженерних мереж. Відновлено покриття на 979 адресах із 1376, що складає 71,1%,
у 2015 році показник відновлення розкопок становив 57,8% (з 1117 розкопок було
відновлено 646). За проведення земляних робіт без дозволів складено 37 протоколів про
адміністративне правопорушення.

•

Демонтовано 47 малих архітектурних форм, розміщених без відповідних дозвільних
документів.

•

За порушення розміщення зовнішньої реклами (вивісок, банерів, малогабаритної виносної
реклами та розміщення реклами у не відведених для цього місцях) складено 181 протокол
про адміністративне правопорушення, демонтовано 150 вивісок та інших рекламних
конструкцій, майже 100 технічних пристроїв (кондиціонерів).

•

Запущено роботу МКП «Притулок для тварин», внесено зміни в Правила утримання
домашніх тварин у Чернівцях, якими передбачено можливість встановлення опіки над
безпритульними тваринами, запроваджено інститут громадського інспектора з дотримання
правил поводження з тваринами, укладено Меморандум про запровадження у Чернівцях
реєстрації тварин на базі міжнародної платформи Аnimal-id.info .

Звіт
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Бізнесу – рівні умови і можливості для розвитку
•

Місто Чернівці другим в Україні приєдналося до системи електронних закупівель
PROZORRO, постійно ведеться моніторинг використання системи PROZORRO
розпорядниками коштів.

•

Запроваджено механізм протидії самовільним МАФАм, самобудам, прозорий порядок
отримання дозволів на розміщення тимчасових споруд та літніх торгових майданчиків.
Розроблено перелік місць та затверджено схему розміщення кавомобілів, ПТС з
торгівлі морозивом, квасом та
прохолоджуючими напоями, баштанними культурами,
а також Положення про конкурсний комітет і умови проведення конкурсів з надання
права на користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для
розміщення ПТС для провадження підприємницької діяльності. Проведено 6 конкурсів з
розміщення ПТС: кава та кавові напої (16 місць, 580 тис. грн.), морозиво (10 місць, 21
тис. грн.), квас та прохолоджувальні напої (18 місць, 21 тис. грн. ), баштанні культури
(8 місць, 157 тис. грн.).

•

Розроблено та затверджено Положення про порядок проведення конкурсу з відведення
новостворених торговельних місць для встановлення пунктів продажу на території КП
МТК «Калинівський ринок».
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Спільно із ЧНУ ім. Ю. Федьковича та Громадською організацією «Товариство науковців та
інтелектуальної молоді» проведено Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнесідей» та Буковинський інноваційний форум молодих вчених, де представлено понад 160
потенційних проектів з розвитку власного бізнесу.
Вперше в Чернівцях проведено Міжнародну конференцію Бізнес-ідей «TEDx Chernivtsi», де
основними спікерами були ідейні новатори та лідери бізнесу, бізнес - форум «Взаємна
співпраця - шлях до розвитку польських та українських підприємств», комунікативну
платформу «Іdea Day- BukStartUP», де презентовано чернівецькі IT- стартами, другу
Міжнародну бізнес-конференцію «Afaceri.ro Чернівці -2016» за участю представників малого
та середнього бізнесу Румунії, V Фестиваль перукарського мистецтва «Коронація краси»,
Міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва «BEST Cook Fest Jnior 2016», Західноукраїнський економічний бізнес-форум «Економічна платформа: Бізнес –
Влада – Суспільство та Наука»;
Запрацював Кластер Буковинських інноваційних технологій ім. Й.Шумпетера «Сluster bit»,
де створено умови для реалізації інноваційних проектів, розвитку ІТ-технологій.
Розроблено умови інвестиційного конкурсу із створення першого соціального підприємста.
В рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020», підготовлені та
подані проектні пропозиції за пріоритетними напрямками економічного розвитку, зокрема:
«Створення Центру ділових зв’язків в м. Чернівцях – сприяння розвитку підприємництва в
транскордонному просторі», «Створення Центру виставково-ярмаркової діяльності в м.
Чернівцях як інтегрованої комунікативної функції»,
«Петрівський ярмарок» як
маркетингова комунікація»
Звіт
Чернівецького
міського голови

Історичний і новий бренди Чернівців – гарантія нашого успіху!
•У рамках програми «Інтегрований розвиток міст в Україні», яка впроваджується за підтримки
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Державного секретаріату з економічних питань Швейцарської конфедерації, триває робота над
розробкою Концепції інтегрованого розвитку Чернівців, до участі у якій залучено чернівчан,
громадські організації, незалежних експертів.
•На виконання Інтегрованої концепції розвитку середмістя Чернівців розпочато реставрацію
вхідних брам та дверей, огородження балконів, ліпного декору та фасадів в історичному ареалі
на умовах співфінансування, де 70% - кошти міського бюджету, 30% - кошти мешканців.
•Завершено реставрацію та відкрито резиденцію цадика Ісраеля Фрідмана у Садгорі,
підготовлено необхідний пакет документів для розгляду Урядом питання про утворення
історико-культурного заповідника державного значення «Чернівецькі некрополі по вул. Зеленій в
м. Чернівцях», здійснено порядкування та музеєфікацію історичних поховань польських
легіонерів у підвальних приміщеннях костелу «Серце Ісуса».
•Запроваджено інститут громадських інспекторів з охорони культурної спадщини. Громадські
інспектора здійснили фотофіксацію будинків на 15 вулицях міста історичного ареалу. Загалом
проведено фотофіксацію 428 об’єктів культурної спадщини, обстежено технічний стан 61
пам’ятки, підготовлено 59 паспортів оздоблення фасадів, укладено 45 охоронних договорів на
пам’ятки культурної спадщини, складено 26 протоколів про адміністративні правопорушення.
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Місто Чернівці у 2016 році було представлене на 4-х міжнародних та всеукраїнських
туристичних виставках:
ITB Berlin
(м. Берлін, ФРН), «IFTM TOP RESA» (
м.Париж,Франція); UITT’2016: «Україна – Подорожі та Туризм» ( м. Київ) ; Travel Show TT
Warsaw ( м.Варшава, Польща).
З метою підвищення фахового рівня суб’єктів туристичного та готельного бізнесу,
туристичної промоції міста проведено семінар для готельєрів «Три стратегії на шляху до
успішних продажів», семінар-тренінг для працівників туристичної галузі «Підвищення
якості надання екскурсійних послуг», прес-тур для представників всеукраїнських засобів
масової інформації та промо-тур для українських туристичних компаній.
Туристично-інформаційний центр міста обслужив понад 10 тисяч туристів, що на 37%
більше,ніж у 2015 році. Для мешканців та гостей міста проведено 92 безкоштовні екскурсії.
Для зручності паркування туристичних автобусів визначено три місця паркування (на вул.
Горького, Шиллера, Гакмана), що забезпечує одночасну зупинку у центрі міста п’яти –
шести туристичних автобусів.
З метою розвитку подієвого туризму за підтримки міської ради проведено наступні
туристично-привабливих
святкові
заходи:
“Різдвяний ярмарок”, V Фольклорно-етнографічний Фестиваль Маланок, «XI Буковинський
туристичний
ярмарок», щорічний Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN
CZERNOWITZ, День вуличної музики та інші.
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Для популяризації туристичних можливостей міста виготовлено презентаційно-інформаційні
матеріали про місто Чернівці: подарункові календарі «Чернівці»,; туристичні картипутівники «Чернівці» на 4-х мовах (українська, англійська, німецька, польська), путівник
“Чернівці. В ритмі міжкультурної гармонії ”, каталоги «Чернівці. На перехресті епох та
культурних традицій» українською та англійською мовами, “Календар святкових подій на
2017рік”, виставковий каталог «Настінні розписи синагог Буковини», а також подарункові
блокноти та сувенірні ручки з туристичним логотипом «Чернівці – унікальність в розмаїтті».

•

На реалізацію міської програми підтримки книговидання імені бургомістра Антона
Кохановського з міського бюджету було виділено 250 тисяч гривень, що дозволило видати
каталог «Група Чотирьох», книги Н. Брянської «Загиблі воїни АТО (Янголи Букового краю)»,
Марти Блюм «Горіхове дерево», Анатолія Добрянського «Система координат», Костянтина
Тимощука «Повернення у славі в Чернівці», Сергія Воронцова «Книга з повітря Chernowits »,
Христини Венгринюк «Легенди Чернівців від Чорної Вівці».
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Місто належить людям! Владу – під контроль громади!
•Запроваджено “Бюджет ініціатив Чернівчан”, переможцями якого стали 25 малих та 6 великих
проектів, з яких 8 проектів – це інновації в сфері освіти, 4 – проекти щодо поліпшення
медичного обслуговування, 9 – облаштування спортивних майданчиків та 10 - облаштування
громадських просторів. Обсяг фінансування Бюджету ініціатив чернівчан у 2016 році склав
понад 10 млн.грн.,що є одним із вищих показників у державі. У голосуванні за проекти
Бюджету ініціатив взяли участь понад 11 тисяч чернівчан.
•Проведено Конкурс соціальних проектів громадських неприбуткових організацій, переможцями
якого стали 10 проектів, на виконання яких спрямовано понад 200 тисяч гривень: «Здорові діти
– щасливе майбутнє України»,, «Соціальна адаптація дітей з родин переселенців у м.
Чернівцях», «Міс Екостиль», «Розширення експозиції Чернівецького музею ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та учасників антитерористичної операції», «Люди для
людей», «Сучасна молодь = Бажання жити і мислити», «Єдність у розмаїтті. Естетичне
виховання молоді – пріоритет майбутнього», «Чуємо серцем», «Свідома, знаюча молодь м.
Чернівці», «Встановлення тренажерної площадки в ліцеї №3».
•Успішно працював сервіс «Електронних петицій», який став дієвим інструментом участі
чернівчан в управлінні містом. Було подано 868 електронних петицій, з яких 177 набрали понад
250 голосів та розглянуті відповідно до Статуту територіальної громади м. Чернівців.
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•
•

•
•

•
•

На особистому прийомі у міського голови побувало 442 чернівчанина, розпорядженням
міського голови було створено і забезпечено роботу 490 робочих груп для розгляду
колективних, особистих звернень громадян, проблемних питань.
У 2016 році міський голова провів 25 засідань виконавчого комітету міської ради, на яких
прийнято 861 рішення. У ході засідань виконавчого комітету міської ради було також
прийнято 6 протокольних рішень та 19 протокольних доручень, внесено 206 змін до рішень,
прийнятих у попередні роки. Міським головою було скликано та проведено 21 пленарне
засідання міської ради VIІ скликання, на яких прийнято 451 рішення, 253 протокольних
рішень та 36 протокольних доручень, внесено 374 зміни до раніше прийнятих у 2014-2016
роках міською радою рішень. Міський голова у 2016 році видав 703 розпорядження з
основної діяльності,що на 150 більше, ніж у 2015 році.
Незалежні експерти,громадські активісти залучалися до розробки стратегічних програм,
аудиту управлінських рішень. З цією метою проводилися Громадський форуму, Майстерня
міста та інші комунікативні панелі.
З найбільших важливих питань розвитку та життєдіяльності міста проводилися громадські
слухання, громадські обговорення, консультації з громадськістю. Обов’язковими стали
бюджетні слухання, резолюція яких береться до виконання під час затвердження міського
бюджету.
Громадські активісти використовували право на підготовку альтернативних проектів рішень,
які виносилися на розгляд міської ради відповідно до Регламенту ради.
Запроваджено публічне звітування виконавчих органів влади перед громадою.
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•

Забезпечено роботу комунікаційної платформи «Відкрите місто», муніципального Єдиного
контактного центру, що забезпечує
взаємодію влади і громадян в усіх питаннях
життєдіяльності міста.

•

Працювали Громадські наглядові ради при комунальних підприємствах МТК «Калинівський
ринок», парк «Жовтневий», Громадська рада при виконавчому комітеті міської ради,
науково-консультативна ради з охорони культурної спадщини, із залученням громадськості
підготовлено та внесено на розгляд міської ради проект рішення про порядок створення та
організацію роботи Наглядових рад на комунальних підприємствах містах, у складі
Наглядових рад передбачено більшість незалежних членів.

•

У 2016 році реалізовано проект «Підвищення цілісності управління у Чернівецькій міській
раді» за підтримки Партнерської Європейської Програми MATRA. Основна мета проекту
полягала у підвищенні цілісності управління службовців Чернівецької міської ради шляхом
впровадження методів, які підвищують їхню підзвітність громаді, прозорість діяльності.
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Далі буде…
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