
 
 
 
ПРІОРИТЕТИ 

 
ЦІЛІ 

ЗАДАЧІ 

 

 

1  КОМФОРТ 
Створення комфортних умов 
проживання  в місті Черкаси.  

Розвиток Черкас як гарного, чистого і 
безпечного міста для його громадян, 

гостей і наступних поколінь. 

1.1 Якісні житлово-комунальні послуги 

1.1.1 Поліпшити якість теплопостачання та гарячого 
водопостачання 

1.2 Привабливий вигляд міста 

1.2.2 Створення місць відпочинку в мікрорайонах 

1.2.4 Забезпечити якісне освітлення вулиць та 
прибудинкових територій житлових будинків 

1.2.3 Упорядкування та утримання в належному стані 
об'єктів соціально-культурного та громадського 
призначення, адміністративних будівель та інших об'єктів 
комунальної власності 

1.2.1 Реконструкція та упорядкування територій міста 

1.3 Безпека життя громадян і гостей міста 1.3.1 Створення матеріального резерву для ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій та рятування людей і 

 

1.4 Комфортні і безпечні умови пересування 
містом 

1.5 Здорове навколишньо - природнє 
середовище міста 

1.6. Комфортні умови  відпочинку громадян 
міста 

1.6.1 Підвищити привабливість міста як міста-парку з 
інфраструктурою культурного, оздоровчого та комфортного 
відпочинку 

1.1.2 Поліпшити якість холодного водопостачання та 
водовідведення 

1.4.1 Покращення стану безпеки руху транспорту і 
пішоходів та комфортності пересування по дорогах  і 
тротуарах міста 

1.5.1 Удосконалення та розвиток системи водовідведення 
та водопониження зливових, талих і ґрунтових вод у місті 

1.1.3 Поліпшити якість послуг з утримання житлових 
будинків 

1.2.5 Приведення стану міста у відповідність до санітарно-
нормативних вимог 

1.1.4 Поліпшити якість послуг з вивезення та утилізації ТПВ 

1.4.2 Розвиток міського електротранспорту та покращення 
якості надання транспортних послуг громадським 
транспортом 

1.5.2 Утримання зелених насаджень на території міста та 
об'єктів природно-заповідного  фонду 
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2  ГРОМАДЯНИН 
 

Всебічний розвиток громади міста 
через культурний розвиток, освіту, 

фізкультуру і спорт, участь громадян в 
управлінні містом. Виховання 

місцевого патріотизму. 

2.1 Виховання національного та місцевого 
патріотизму 

2.1.1 Розвивати почуття гордості за своє місто, його 
історію та досягнення земляків 

2.1.2 Заохочення кращих підприємств, установ, 
організацій, видатних черкасців 

2.2 Активна участь громадян в управлінні 
містом 

2.2.1 Покращити умови перебування відвідувачів в 
адміністративних будівлях 

2.2.2 Розширити доступ громадян до інформації 

2.4.1 Покращення інфраструктури навчально - 
виховних закладів, закладів культури, спортивно - 
оздоровчих закладів і комплексів 

2.4 Організація навчально-виховного процесу 
з метою якісної освіти, розвитку здібності 
дітей, розкриття їх творчого потенціалу 

2.6 Впровадження сучасних новітніх 
технологій 

2.3.1 Відновлення житлового будівництва, придбання 
житла для населення 

2.3 Сприяння забезпеченню житлом 
населення 

2.5.1 Розвиток інфраструктури закладів культури 

2.6.1 Покращення матеріально-технічної бази закладів 
освіти, культури, дошкільних навчальних закладів, та 
позашкільних навчальних закладів 

2.7.1 Залучення до занять фізичною культурою і 
спортом членів міської громади (в першу чергу дітей 
та молоді) 

2.9.1 Мінімізувати зусилля мешканців міста з 
отримання соціальних послуг 

2.5 Культурно-освітній розвиток громадян, 
популяризація мистецтва 

2.7 Організація навчально-тренувального 
процесу з метою якісного надання послуг 
населенню, організаціям, установам, 
підприємствам всіх форм власності, засобами 
фізичної культури  і спорту 

2.8 Організація навчального процесу у вищих 
навчальних, технічних та середньо-спеціальних 
закладах 

2.9 Підвищити  якість надання соціальних 
послуг 

2.8.1 Покращення інфраструктури вищих навчальних, 
технічних та середньо-спеціальних закладів 

2.9.2 Покращити умови перебування відвідувачів у 
закладах  соціальної сфери 

2.9.3 Забезпечити сприятливі умови для без 
перешкодного пересування інвалідів 

2.9.4 Забезпечити умови для проведення дозвілля 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування 
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3.1 Забезпечення збалансованого 
економічного та соціального розвитку міста 

3.1 Забезпечення збалансованого економічного та 
соціального розвитку міста 

3.1.2 Створення умов для активізації процесу 
залучення інвестицій та економічного розвитку міста 

3.1.3 Залучити громадян, які втратили роботу, до 
участі в оплачуваних громадських роботах 

3  РОБОТА 
Зростання добробуту громади 

через розвиток бізнесу, 
залучення інвестицій, створення 

робочих місць. 
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4  ЗДОРОВ’Я 
 

Забезпечення збереження здоров’я 
громади міста Черкаси та надання їй 

якісної медичної допомоги. 

4.1 Забезпечення  своєчасної  та  якісної  
діагностики  захворювань  у  населення  м. 
Черкаси 

4.1.1 Забезпечення  сучасним діагностичним і 
лікувальним обладнанням закладів охорони здоров'я 

4.1.2 Розвиток системи паліативної допомоги для 
забезпечення максимально можливої якості життя 
людей з невиліковними хворобами і обмеженим 

  

4.3.2 Забезпечення   заходів з дотримання вимог щодо 
безпечної   експлуатації  ліфтів 

4.1.3 Створити умови для дотримання вимог обробки 
медичного інструментарію та забезпечення 
стерилізації 

4.1.4 Створити  умови для  виконання належного  
обсягу лабораторних  досліджень 

4.2.2 Впровадити в ЛПЗ міста сучасні технології 
енергозбереження 

4.2 Зменшення  видатків на енергоносії 

4.5.1 Підвищення ефективності використання наявних 
ресурсів поліклінік з метою підвищення якості 
обслуговування пацієнтів (зменшення часу очікування 
за рахунок планування, збільшення ефективного часу  
перебування пацієнта в медичному закладі)   

4.2.1 Впровадити в ЛПЗ міста сучасні технології тепло 
збереження, реновація  будівель з встановленням ІТП  
погодного регулювання 

4.3 Забезпечення  належного  санітарно-
технічного  стану  будівель, охорони  праці та  
пожежної  безпеки 

4.3.1 Створення  умов  для  дотримання належного  
технічного  стану  приміщень,  якісних  і безпечних  
умов  праці,  покращення  умов  перебування  хворих 

4.4.1 Покращення якості надання медичної допомоги 
дітям-інвалідам та зниження показників дитячої 
інвалідності 

4.5.2 Покращення якості надання стоматологічної 
допомоги 

4.5.3 Забезпечення  якісного та своєчасного медичного 
обслуговування населення 

4.6.1 Створити комплексну систему реабілітації для 
осіб з важкими розладами опорно-рухового апарату 

4.4 Надання якісної медичної допомоги 
особам з обмеженими можливостями 

4.5 Розвиток первинної медичної допомоги 

4.6 Надавати якісні соціально- медичні 
послуги  особам з обмеженими 
можливостями 

4.3.3 Забезпечення   заходів з пожежної безпеки  в 
лікувально-профілактичних  закладах 
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5.1 Динамічне зростання доходної частини 
бюджету та розширення податкової бази, 
удосконалення системи адміністрування 
податків і зборів, розмір яких встановлює 
міська рада 

5.1.1 Мінімізувати втрати бюджету 

5.1.2 Збільшити надходження до бюджету внаслідок 
удосконалення системи адміністрування податків і 
зборів 

5.6.1 Упорядкувати стосунки між бюджетами 

5.2.1 Прийняття ефективних управлінських рішень та 
зниження витрат бюджету 

5.2 Підвищення ефективності здійснення 
заходів щодо запобігання і протидії корупції, 
впровадження та постійного вдосконалення 
системи управління якістю, досягнення 
належного рівня економії, ефективності та 
результативності виконання поставлених 
завдань перед розпорядниками бюджетних 
коштів та комунальними підприємствами 

5.4 Забезпечення розвитку інфраструктури 
регіону 

5  РЕСУРСИ 
Ефективне використання 

ресурсів (власних та залучених) 
для диверсифікації та 

збільшення доходної бази 
бюджету. Оптимізація витрат. 

5.3 Забезпечення розвитку галузей та 
інфраструктури міста через економне та 
ефективне використання бюджетних коштів 

5.8.1 Забезпечити зберігання документів в закладах 
надання соціальної допомоги 

5.5.1 Зробити прозорими бюджетні процеси для 
громади міста 

5.7.1 Забезпечити оргтехнікою та комп'ютерами  
заклади надання соціальних послуг 

5.9.1 Збільшити надходження до міського бюджету 

5.5 Підвищити ефективність використання 
бюджетних коштів 

5.10.1 Надання амбулуторного лікування хворим 
нефрологіного профілю мешканців міста Черкаси 
стандартним лікуванням методом гемодіалізу 

5.1.4 Збільшити надходження до бюджету розвитку за 
рахунок надходження коштів пайової участі (внеску) 
замовників  у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної  інфраструктури міста 

5.3.1 Підвищити ефективність  управління 
фінансовими ресурсами та майном комунальних 
підприємств міста 

5.4.1 Фінансове забезпечення соціально важливих 
інвестиційних об'єктів Черкащини 

5.6 Покращення якості послуг, які надаються 
громаді 

5.7 Впровадження сучасних технологій 
надання соціальних послуг 

5.8 Покращити умови праці закладів надання 
соціальної допомоги 

5.10 Оптимізація витрат міського бюджету в 
медичної галузі 

5.1.3 Збільшити надходження до бюджету через 
впровадження нових платежів 

5.7.2 Забезпечити технічними засобами заклади 
надання соціальної допомоги 

5.9 Удосконалити систему управління 
комунальними ресурсами 

5.9.2 Спланувати майбутній розвиток і забудову міста 

5.11 Реформування медичної галузі 5.11.1 Забезпечення доступності амбулаторної 
допомоги для жителів м. Черкаси 
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