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історична довідка
про регіон:

доля Північної Буковини та частини Бессарабії. Утворена область 7
серпня 1940 року возз’єднанням північної частини Буковини і
Хотинського повіту Бессарабії. Розташований на перехресті
магістральних шляхів Центральної, Південної та Східної Європи, цей
клаптик української землі, в силу свого геополітичного становища
тривалий час перебував у складі інших держав. Після розпаду Галицької
держави землі сучасної Чернівецької області потрапили під владу
Угорської корони. Згодом, (середина XIV ст.) тут виникло Молдовське
князівство, яке невдовзі потрапило у васальну залежність від Туреччини.
У кінці XVIII на початку XIX ст. ці землі входили до складу — АвстроУгорської (Буковина) та Російської (Бессарабія) імперій.
Якщо австрійський уряд був дещо поміркованішим і розсудливішим
щодо долі народів своєї поліетнічної держави, то царський режим
здійснював жорстку русифікацію, спрямовану на нищення історичної та
національної пам'яті. Певні австрійські кола навіть виношували ідею
створення Сполучених Штатів Великої Австрії, побудованої за
федеральним національно-територіальним принципом (передбачався й
український "штат"). Але крах імперії у першій світовій війні не дав
здійснитися цьому задумові. За мирним договором Австрія змушена була
відмовитися від своїх володінь на користь Румунії. Буковинські та
бессарабські українці внаслідок цього більш, ніж двадцять років
перебували у складі Румунії.
Процес національно-державного самовизначення буковинських
українців зростав і міцнів, на всю силу заявивши про себе на
багатотисячному Буковинському вічі 3 листопада 1918 року, на якому
конституційним шляхом було проголошено природне право українців
Буковини на своє державне самовизначення і "прилучення австрійської
частини української землі до України". Це фактично була перша вимога
народу про створення єдиної соборної Української держави. Бессарабські
українці, як відомо, своє право на національно-державне самовизначення
здобували збройною боротьбою у Хотинському повстанні у січні 1919
року.
У скарбницю не лише національної, а й європейської культури
зробили помітний внесок письменники Юрій Федькович та Ольга
Кобилянська, Богдан П.Хаждеу та МихайЕмінеску, початок творчості
якого прийшовся на Чернівці, Карл Францоз та Пауль Целан,
композитори Сидір Воробкевич, ЧипріанПорумбеску, Єузебій
Мандичевський,
художники
Епамінандос
Бучевський,
Євген
Максимович і Микола Івасюк, оперні співаки Орест Руснак (більш
відомий світові як Герлах), Йосип Шмідт, вчені Ганс Гросс, Омелян
Калужняцький, Раймунд-ФрідріхКайндль, Іон Сбієра, Степан СмальСтоцький та багато інших діячів.
Історично усталені традиції продовжуються і розвиваються у наші
дні. Досить назвати імена співаків Дмитра Гнатюка і Софії Ротару, Павла
Дворського, ІвоБобула та Лілії Сандулеси, письменників Михайла
Івасюка і Михайла Ткача, Йосипа Бурга, МірчіЛютика, Віталія Колодія,
Галини Тарасюк, вчених — академіків Корнія Товстюка, Лук’яна
Анатичука, Василя Пішака. У розвитку науки і висококваліфікованих
фахівців значну роль відіграють Чернівецький національний університет
імені Ю.Федьковича та Буковинський державний медичний університет.
Область займає провідне місце в Україні щодо організації медикоекологічної допомоги населенню. У Чернівцях функціонує Інститут
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медико-екологічних проблем, створено дитячий радіаційно-екологічний
диспансер, спеціалізовані кабінети в лікувально-профілактичних
закладах, налагоджена система організації медичної допомоги, виходячи
із стану довкілля.
Географічні дані
та ресурсний
потенціал

Чернівецька область розташована в західній частині України на кордоні з
Молдовою та Румунією в передгір’ї Карпат, площа 809,6 тис. га, що
складає 1,3 % території держави.
У краї виражені, переважно, два типи рельєфу: гірський - в Карпатах, і
рівнинний - у Прутсько - Дністровському межиріччі. Перехідною зоною
між цими головними типами рельєфу є горбисте передгір’я. Фізикогеографічні умови області великою мірою визначають різноманітність
його природних ресурсів.
На території Чернівецької області обліковується 114 родовищ, з них 7
комплексних, 196 ділянок та 46 об’єктів обліку (з урахуванням
комплексності) різноманітних корисних копалин, з яких 79 родовищ
ліцензовані та експлуатуються. З них 69 – видобування в т.ч. 8 ДПР, 10 –
геологічне вивчення.
Мінерально-сировинна база області переважно складається із сировини
для виробництва будівельних матеріалів: глини, суглинків, супісків,
вапняку, каменю, гіпсу та ангідриту, піску, піщано-гравійної суміші.
Майже 17% припадає на підземні прісні та мінеральні води. Всього
нараховується 49 родовищ. На території області знаходиться 11 родовищ
вуглеводнів, з них 3 - нафтових, 7 – газових, 1 родовище – конденсатне.
Одне родовище нафти експлуатується, на стадії геологічного вивчення –
2 родовища газу та 5 – ліцензовані і експлуатуються.
Грунти у Чернівецькій області можна об'єднати в такі основні типи та
підтипи:
1) дерново-підзолисті (поверхнево-оглеєні і сильноглейові);
2) сірі опідзолені (ясно-сірі, сірі та темно-сірі);
3) чорноземи (опідзолені, глибокі та неглибокі малогумусні);
4) гідроморфні (лучні, лучно-болотні та болотні);
5) дернові;
6) гірські (буроземно-підзолисті, бурі та дерново-буроземні).
Географічне розміщення окремих ґрунтових типів і підтипів зумовлене
природними ландшафтами, які на території Чернівецької області
утворюють три добре виявлені провінції: Карпатську гірсько-лісову,
Передкарпатську височинну лісолучну і Прут-Дністровську височинну
лісостепову. Кожна зі згаданих провінцій відзначається своїм специфічним спектром ґрунтів. Наприклад, у Карпатах поширені ґрунти буроземного типу у Передкарпатті – переважно ґрунти підзолистого типу,
на Прут-Дністровській височині — здебільшого ґрунти чорноземного
типу.
Загальна площа лісів Чернівецької області становить близько 260 тис.
га, це 31,7 % усієї території області, з яких ліси I групи - 98,3 тис. га,
або 38,1 %, в тому числі: 40,7 тис. га – ліси зелених зон навколо
населених пунктів, 10,7 тис. га – ліси, що виконують переважно
водоохоронні функції, 15,2 тис. га - ліси, що виконують захисні функції.
До експлуатаційних лісів ІІ групи відноситься 158,6 тис. га, головним
завданням яких є вирощування насаджень для задоволення потреб
народного господарства в деревині. Площа держкомлісгоспу становить
176,6 тис. га лісів, агропромислового комплексу – 67,6 тис. га,
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Чернівецького військового лісгоспу – 6,2 тис. га., національного
природного парку «Вижницький» – 7,9 тис. га.
Запас деревини в лісах області становить 66,57 млн. м3, у тому
числістиглих і перестиглих насаджень – 16,9 млн. м3, що створює
можливість рівномірного користування на перспективу.
Територія області покрита густою сіткою річок, струмків та малих
водотоків. В її межах протікає 4494 річок та струмків загальною
довжиною 13 тис. кілометрів. Область має значні запаси водних
ресурсів, які разом з транзитним стоком складають біля 10 куб км. В
області побудовано 5439 ставків площею понад 7532,2 га та
Дністровське водосховище площею 142 кв.км. Водозабезпеченість
області з розрахунку на 1 км.кв. і на 1 жителя більша, ніж у цілому по
Україні (4 місце) по водозабезпеченості, відповідно, в 2 і 1,5 раза.
Найбільші річки:
Дністер (довж. 272 км)
Прут (довж. 128 км)
Сірет (довж. 90 км)
Черемош (довж. 80 км)
В області досліджено понад 500 джерел мінеральних вод, з них 20
активно
використовуються для споживання.
Розсоли хлориднонатрієвого типу (соляні
джерела) поширені у
підгірній смузі
(Красноїльськ, Стара Красношора, Банилів-Підгірний, Мигове,
Черешенька, Вижниця) і відрізняються високою мінералізацією – до 300
– 400 г/л. Сірководневі води, приурочені до відкладів гіпсо-ангідритів і
поширені у Припрутті (Брусниця, Чернівці, Новоселиця, Щербинці).
Динамічні запаси їх значні, а тому здавна використовуються для
санаторно-бальнеологічних потреб. Край багатий на залізисті води й
інші різні типи та підтипи. Особливий інтерес становлять
залізистосульфатноалюмінієві води джерела “Лужки”, хлоридні води
високої мінералізації типу “Моршин”, а також аналоги типу “Нафтуся”,
“Єсентуки”, “Мацеста” тощо.
Демографічні
дані

Адміністративнотериторіальний
устрій

На 1 вересня 2017 року в області проживало 906,6 тис. осіб, з них 389,9
тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 517,0 тис. осіб – у сільській
місцевості. У січні–серпні 2017 року. чисельність наявного населення
області зменшилась на 1473 особи, що в розрахунку на 1000 жителів
становило 2,4 особи.
Національний склад населення: 75% - українці; 12,5% - румуни; 7,3% молдавани; 4,1% - росіяни; 0,3% - поляки; 0,2% - білоруси; 0,2% - євреї;
0,4% - інші національності.
Межує з Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою,
Вінницькою областями, Румунією та Республікою Молдова.
Територією області проходить державний кордон протяжністю 373,2 км,
у тому числі: з Румунією – 203,2 км, з Республікою Молдова – 170 км.
Обласний центр - м. Чернівці
Кількість районів – 11: Вижницький, Герцаївський, Глибоцький,
Заставнівський,
Кельменецький,
Кіцманський,
Новоселицький,
Путильський, Сокирянський, Сторожинецький, Хотинський.
Міст обласного значення – 2: м. Чернівці та м. Новодністровськ.
Кількість населених пунктів: 417, у тому числі: міста - 11, селища
міського типу - 8, села – 398.
Область включає в себе 1 обласну та 11 районних адміністрацій.
У Чернівецькій області створено 26 об’єднаних територіальних
громад, до яких увійшло 95 місцевих рад та 147 населених пунктів. У 22-х
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Органи місцевого
самоврядування

ОТГ перші вибори вже відбулись. Ще у 4-х ОТГ – Новоселицькій,
Кострижівській, Юрковецькій та Вікнянській вибори призначено на 24
грудня 2017 року.
Обласна рада
1
Кількість депутатів - 104 чол.
районні ради
14
кількість депутатів - 676 чол.
міські ради
11
кількість депутатів - 358 чол.
селищні ради
8
кількість депутатів - 224 чол.
сільські ради
- 252
кількість депутатів - 4399 чол.
ПОТЕНЦІАЛ ОБЛАСТІ

Питома вага
Валовий регіональний продукт за 2015 рік становить 18506 млн. грн.
регіону в економіці або 0,9% від загального обсягу по Україні. Порівняно з 2014 роком
України за обсягом зменшився на 5,3%.
Промисловий
Промисловий потенціал області представлений 334 підприємствами
потенціал:
основного кола.
Відповідно до галузевої структури, основу промислового комплексу
області формують підприємства з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності (64 підприємства),
виробництва харчових продуктів та напоїв (58), гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (58), меблів, іншої
продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування (31), текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів (22), металургійного виробництва, виробництва готових
металевих виробів, крім машин і устаткування (22), машинобудування
(21), водопостачання, каналізації, поводження з відходами (21), добувної
промисловості і розроблення кар’єрів (17), постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря (10), виробництва хімічних
речовин і хімічної продукції (8), основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів (2).
За підсумками роботи промислового комплексу області за січень –
вересень 2017 року індекс виробництва промислової продукції склав
106,5% (по Україні – 99,7%), у тому числі у постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 106,9%, добувній та переробній
промисловості – 106,3%.
У вересні 2017 року, порівняно з серпнем 2017 року, обсяг виробництва
промислової продукції збільшився на 18%, порівняно з вереснем 2016
року – на 16,1%.
За індексом промислової продукції за січень – вересень 2017 року
область посіла 10 місце серед регіонів України.
У січні – вересні 2017 року збільшились обсяги продукції у
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів (на 23,8%), машинобудуванні (на 23,7%),
виробництві меблів, іншої продукції; ремонті і монтажу машин і
устаткування (на 18,9%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів
(на 11,6%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря (на 6,9%).
Зменшились обсяги продукції у металургійному виробництві,
виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (на
19,7%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 16,3%),
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності (на 8,1%), виробництві харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (на 2%), гумових і пластмасових виробів, іншої
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Агропромисловий
потенціал:

Зовнішньоекономі
чна діяльність:

Залучення
інвестицій:

неметалевої мінеральної продукції (на 0,6%).
За січень – вересень 2017 року промисловими підприємствами області
реалізовано продукції на 7264,9 млн.грн., що на 24,3% більше, ніж за
січень – вересень 2016 року.
Підприємства добувної та переробної промисловості реалізували
промислової продукції на суму 3258 млн.грн. або 44,9% від
загальнообласного обсягу реалізованої промислової продукції, в тому
числі добувної – на 64,8 млн.грн., переробної – на 3193,2 млн.грн.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
обсяги реалізованої продукції становили 3868,7 млн.грн. або 53,2% від
загальнообласного обсягу реалізованої промислової продукції.
Підприємствами, що здійснюють діяльність в галузі водопостачання,
каналізації, поводження з відходами реалізовано послуг на суму 138,1
млн.грн., що становить 1,9% від загальнообласного обсягу реалізації
продукції (робіт, послуг).
Станом на 01.01.2017 земельний фонд - 809,6 тис. га, з них 469,7 тис.га сільськогосподарські угіддя, в тому числі: 330,8 тис. га - рілля, 40,9 тис.
га - сіножаті, 67,8 тис. га - пасовища, 30,2тис.га - багаторічні
насадження.
Основними власниками та користувачами землі є господарства
населення, у яких зосереджено 72,6% сільгоспугідь.
Сільськогосподарський
комплекс
області
налічує
227
сільськогосподарських підприємств різних форм власності та
господарювання, 670 фермерських господарств та 176,3 тис. особистих
селянських господарств. Частка господарств населення у виробництві
валової продукції сільського господарства склала 73,1%.
У січні-вересні 2017 року обсяг експорту товарів становив 94,7 млн.
дол. США і зріс на 4,2%, імпорту – 82,1 млн. дол. США і зріс на 25,0%.
Сальдо зовнішньоторговельного балансу було позитивним і становило
12,6 млн. дол. США.
Зростання обсягів експорту товарів у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року відбулось за рахунок:
- збільшення обсягу експортних поставок продукції до основних країнпартнерів: до Словаччини (у 4,5 рази), Румунії (на 27,6%), Республіки
Молдова (на 24,3%), Польщі (на 19,2%), Білорусі (на 15,9%), Італії (на
12,6%);
- зростання обсягів експорту машин, обладнання та механізмів,
електротехнічного обладнання – на 65,3%, готових харчових продуктів –
на 23,1%, меблів – на 17,2%, текстильних матеріалів та текстильних
виробів – на 12,8%, продуктів рослинного походження – на 10,3%.
Збільшення обсягів імпорту товарів у порівнянні з аналогічним
періодом 2016 року спричинено:
- збільшенням обсягу імпортних поставок продукції від основних країнпартнерів – з Білорусі (у 2,9 рази), Німеччини (на 74,7%), Італії (на
40,2%), Китаю (на 34,3%), Туреччини (на 20,9%), Румунії (на 19,0%);
- зростанням обсягів імпорту різних промислових товарів – на 67,1%,
машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання – на
54,4%, засобів наземного транспорту – на 53,1%, текстильних матеріалів
та текстильних виробів – на 22,1%, недорогоцінних матеріалів та
виробів з них – на 9,3%, готових харчових продуктів – на 5,4%.
Загальний обсяг внесених з початку інвестування в область прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 01 жовтня 2017
року становить 63,7 млн. дол. США, що на 11,5% (4,3 млн. дол. США)
більше обсягів інвестицій на початок 2017 року.
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Розвиток
підприємництва:

У січні-вересні 2017 року в економіку області іноземними інвесторами
вкладено 1774,7 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) у формі грошових внесків. Протягом січнявересня поточного року відбулося збільшення вартості акціонерного
капіталу на 4829,5 тис. дол. США (за рахунок курсової різниці).
Найбільше коштів спрямовано у промисловість (46,6% від загального
обсягу інвестицій або 29,7 млн. дол. США), сільського, лісового та
рибного господарства - 11,2 млн. дол. США або 17,6%, оптової та
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –
7,6 млн. дол. США або 11,9%, у сфері операцій з нерухомим майном –
6,7 млн. дол. США або 10,5%.
У сферу сільського, лісового та рибного господарство, вкладено 11,2
млн. дол. США (17,6%); оптову та роздрібну торгівля, ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,6 млн. дол. США (11,9%);
операції з нерухомим майном – 6,7 млн. дол. США (10,5%); транспорт,
складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 3,3 млн.
дол. США (5,2%); будівництво – 2,3 млн. дол. США (3,7%); сферу
адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,1 млн. дол. США
(1,7%); тимчасового розміщення й організації харчування – 835,1 тис.
дол. США (1,3%).
Сьогодні на Буковині працюють іноземні інвестиції з 41 країни світу.
Найбільші обсяги іноземного капіталу в економіку області вкладені
інвесторами з Нідерландів, Великої Британії, Кіпру, Туреччини, Румунії,
Італії, Ізраїлю, на які припало 81,7% від загального обсягу прямих
іноземних інвестицій.
З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні,
рішенням XII сесії VII скликання Чернівецької обласної ради від
24.03.2017 №8-12/17 затверджено Регіональну програму розвитку
малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 20172018 роки, на виконання заходів якої з обласного бюджету у 2017 році
передбачено 230 тис.грн.
З метою забезпечення виконання заходів районних (міських) програм
розвитку малого та середнього підприємництва, у місцевих бюджетах на
2017 рік передбачено 958,4 тис. грн. Станом на 01.10.2017
профінансовано 428,3 тис.грн. або 44,7% від запланованої суми.
Станом на 01.10.2017 cуб’єктам господарської діяльності видано
2294 документи дозвільного характеру, що на 33,1% більше, ніж станом
на 01.10.2016. Зареєстровано 562 декларації, що на 25,5% менше, ніж
станом на 01.10.2016.
Кількість звернень cуб’єктів господарської діяльності щодо видачі
документів дозвільного характеру збільшилася, порівняно з відповідним
періодом 2016 року, на 7,7% та становила 2509. За січень-вересень 2017
року надано 3015 консультацій, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний
період 2016 року.
Станом на 01.10.2017 в області функціонує 17 Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП): 2 міські центри надання
адміністративних послуг, 11 районних та 4 ЦНАП, утворених в
об’єднаних територіальних громадах: Глибоцькій, Сокирянській,
Недобоївській
(Хотинський
район),
Великокучурівській
(Сторожинецький район), роботу яких забезпечують 73 адміністратори.
Також з метою наближення надавачів послуг до потенційних заявників,
функціонують віддалені робочі місця ЦНАП Чернівецької міської ради в
Першотравневому та Садгірському районах м.Чернівці.
Триває робота щодо створення ЦНАП в інших об’єднаних
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Розвиток
будівництва:

Розвиток торгівлі:

територіальних громадах області.
Станом на 01.10.2017 Центрами надання адміністративних послуг
надано 98,8 тис. послуг, що на 21,7% більше, ніж на 01.10.2016, в т.ч.
об’єднаними територіальними громадами – 17,9 тис. послуг.
Всі Центри надання адміністративних послуг підключені до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
На кожну адміністративну послугу затверджено інформаційну та
технологічну картки, які розміщено у місцях здійснення прийому
суб’єктів звернень та на офіційних веб-сайтах.
Станом на 01.10.2017 на податковому обліку перебувало 63,1 тис.
суб’єктів господарської діяльності - платників податків, що 7,1 тис.
суб’єктів або 10,1% менше, ніж станом на 01.10.2016.
Сума коштів сплачених суб’єктами господарювання малого та
середнього бізнесу до бюджетів усіх рівнів та державних цільових
фондів за січень-вересень 2017 року, порівняно з відповідним періодом
2016 року, збільшилась на 24,1% та склала 1933,1 млн.грн.
У січні – вересні 2017 року підприємствами області виконано
будівельних робіт на суму 672,0 млн. грн., що на 0,3% більше,
порівняно з січнем – вереснем 2016 року. За індексом продукції
будівництва область знаходиться на 23 місці серед інших регіонів
України.
У січні – червні 2017 році введено в експлуатацію 105,2 тис. м2 житла,
що на 26,1% більше, порівняно з січнем – червнем 2016 року (по Україні
– на 56,2%). За темпом змін введення в експлуатацію житла область
знаходиться на 14-15 місці серед інших регіонів України.
За рахунок будівництва нових житлових будинків прийнято в
експлуатацію 98,7 тис.м2, за рахунок розширення та реконструкції
існуючих – 6,5 тис.м2 загальної площі житла.
У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 69,4 тис.м2 загальної
площі житла (70,0% від загального обсягу), у сільській місцевості – 29,8
тис.м2 (30,0%).
Найбільший обсяг житла прийнято в експлуатацію в м.Чернівцях (60,2%
від загального обсягу), частка районів коливалась від 12,3% у
Сторожинецькому до 0,1% у Кельменецькому.
Обсяги прийнятого житла збільшились у м.Чернівці (на 10,4%) та у
Новоселицькому (у 4,5 раза), Герцаївському (у 3,6 раза),
Заставнівському
(у 3,4 раза), Хотинському (у 2,4 раза), Глибоцькому (на 54,0%),
Кіцманському (на 30,3%) і Сторожинецькому (на 30,2%) районах.
Площа введеного в експлуатацію житла скоротилася у Сокирянському
(на 10,6%), Вижницькому (на 14,4%) Путильському (на 24,3%) та
Кельменецькому (на 83%) районах.
У січні – вересні 2017 року в області введено в експлуатацію 152 об’єкти
торгівлі.
Оборот роздрібної торгівлі за січень – вересень 2017 року збільшився на
4,3% (по Україні – на 8,8%) і становив 9564,5 млн. грн. За темпом зміни
обороту роздрібної торгівлі область посіла 18 місце серед інших регіонів
України.
Протягом січня – вересня 2017 року в області проведено 1859 ярмарків з
продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на
яких реалізовано 13,8 тис. тонн сільськогосподарської продукції на суму
237,5 млн.грн.
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Розвиток
транспорту

Бюджет:

У січні – вересні 2017 року підприємствами автомобільного транспорту
перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями – фізичними
особами) 1397,0 тис. тонн вантажів, що на 11,9% менше, ніж у січні –
вересні 2016 року. Обсяг вантажообороту збільшився на 10,1% і склав
804,5 млн. ткм.
Збільшення обсягів перевезених вантажів автомобільним транспортом
відбулося майже у всіх районах та містах області, крім
м.Новодністровська, де обсяг зменшився на 64,2%. Обсяг
вантажообороту збільшився майже у всіх районах та містах області, крім
Заставнівського району, де обсяг зменшився на 30,8%.
Пасажирським автомобільним транспортом перевезено 24,1 млн.
пасажирів, що на 10,6% більше, ніж у січні – вересні 2016 року. Обсяг
пасажирообороту збільшився на 1,1% і становив 513,7 млн. пас. км.
За січень – вересень 2017 року до державного бюджету надійшло
податків, зборів і обов’язкових платежів у сумі 2691,4 млн. грн., у тому
числі до загального фонду – 2646,2 млн. грн., спеціального –45,2 млн.
грн.
До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області
надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 2098,4 млн. грн., що на
407,8 млн. грн. або на 24,1% більше, ніж у січні – вересні 2016 року.
До загального фонду місцевих бюджетів мобілізовано 1769,1 млн. грн.
Порівняно з січнем – вереснем 2016 року, збільшились надходження до
загального фонду бюджетів м. Чернівці, м. Новодністровськ, всіх
районів, об’єднаних територіальних громад та обласного бюджету на
загальну суму 426,5 млн. грн. або на 31,8%.
В розрізі основних доходних джерел до загального фонду місцевих
бюджетів за січень – вересень 2017 року надійшло:
– податку на доходи фізичних осіб – у сумі 959,5 млн. грн. (54%
надходжень загального фонду), що на 318,4 млн. грн. (49,7%) більше,
ніж за січень – вересень 2016 року;
– єдиного податку – 224,2 млн. грн. (13% надходжень загального фонду),
що на 78,2 млн. грн. або в 1,5 рази більше, ніж за січень – вересень 2016
року;
– плати за землю – 215,9 млн. грн. (12% надходжень загального фонду),
що на 26,3 млн. грн. (на 13,9%) більше, ніж за січень – вересень 2016
року;
– акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 172,5 млн. грн. (10% надходжень
загального фонду), що на 28,8 млн. грн. або на 14,3% менше, ніж за
січень – вересень 2016 року;
– плати за надання адміністративних послуг – 48,1 млн. грн., що на 18,1
млн. грн. (у 1,6 рази) більше, ніж за січень – вересень 2016 року;
– орендної плати за користування майном комунальної власності –
25,0 млн. грн., що на 1,2 млн. грн. (на 5,2%) більше, ніж за січень –
вересень 2016 року.
До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 329,3 млн. грн., що
на 18,7 млн. грн. або на 5,4% менше, ніж у січні – вересень 2016 року.
Виконання видаткової частини місцевих бюджетів за січень – вересень
2017 року становить 7002,6 млн. грн., у тому числі загального фонду –
6245,9 млн. грн., спеціального фонду – 756,7 млн. грн.
Станом на 01 жовтня 2017 року прострочена заборгованість із заробітної
плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих
бюджетів області, відсутня.
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Соціальна та гуманітарна сфера

Освіта:

Охорона здоров’я:

У 2017/2018 навчальному році в області функціонує 384 дошкільних (у
т.ч. 142 – навчально-виховний коплексів), 420 загальноосвітніх (2
заклади призупинили функціонування у зв’язку з відсутністю набору
дітей), 34 позашкільних навчальних заклади (з них 3 сезонні), 16 дитячоюнацьких спортивних шкіл, 16 професійно-технічних навчальних
закладів різних типів, 30 вищих навчальних закладів І–IV рівнів
акредитації. У зв’язку з створенням опорних шкіл з філіями відбулось
зменшення закладів загальної середньої освіти.
Станом на 20.10.2017 в області функціонують 7 опорних шкіл з 11
філіями.
У 2016/2017 навчальному році в області органами місцевого
самоврядування було прийнято рішення про створення 3-х опорних
навчальних закладів з 6-ма філіями у Вижницькому - Мигівський НВК
(1 філія), Кельменецькому - Кельменецький ліцей (2 філії) та
Мамалигівській ОТГ – Мамалигівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (3 філії).
Станом на 05.09.2017 створено 3 опорні школи з 4 філіями: Волоцький
НВК І ступеня став філією опорного закладу - Вашківецької ЗОШ І-ІІІ
ст. Вашківецької міської ради Вижницького району; Крупянський НВК І
ст. та Малобудський НВК І ст. стали філіями опорного навчального
закладу НВК «Великобудського загальноосвітнього навчального
закладу-дошкільного навчального закладу» Герцаївського району
Чернівецької області; Борівецький ЗНЗ І-ІІ ст. став філією опорної
школи Киселівського ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського району.
У Кіцманському районі прийнято рішення про створення опорного
закладу на базі Драчинецького ЗНЗ І-ІІІ ст. з філією Новодрачинецький
ЗНЗ І-ІІ ст., проте в даний час тривають судові процеси, тому даний
заклад ще не функціонує як опорний.
У 2017 році за кошти освітньої субвенції закуплено 9 автобусів. До
кінця 2017 року планується закупити ще 3 автобуси: тривають тендерні
процедури по закупівлі 1 автобуса у Сторожинецькій ОТГ та 2 автобуси
планується закупити для Путильського району.
Безперешкодний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями
забезпечено на 100% до усіх загальноосвітніх закладів та шкілінтернатів.
Дві третини учнів ПТНЗ одночасно з професією здобувають повну
загальну середню освіту. Кожен другий учень за час навчання отримує
дві й більше професій, що підвищить їхню мобільність на ринку праці.
На 01.10.2017 в Чернівецькій області функціонує 460 закладів: із них
229 лікувально-профілактичних закладів, будинок дитини, центр служби
крові, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бюро
судмедекспертизи, патологоанатомічне бюро, центр здоров’я, МСЕК,
інформаційно-аналітичний
центр
медичної
статистики,
204
фельдшерсько-акушерських пунктів.
В області налічується 200 самостійних амбулаторно-поліклінічних
закладів, з них 192 амбулаторії загальної практики - сімейної медицини.
Стаціонарну допомогу надають 26 лікарняних закладів та 6 диспансерів
із стаціонарами. Загальна потужність ліжкового фонду становить 6339
(бюджетні та госпрозрахункові), або 70,0 на 10 тисяч населення.
Кількість ліжок за 9 місяців 2017 року зменшилась на 83 за рахунок
оптимізації ліжкового фонду Герцаївської, Путильської, Сокирянської
ЦРЛ та медичних установ обласного підпорядкування.
Станом на 01.10.2017 зареєстровано 4984,0 штатних лікарських посад
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Культура:

Спорт та туризм:

(бюджет, госпрозрахунок та система підготовки кадрів), кількість
зайнятих посад становить 4761,75 на яких працює 4527 осіб.
25.01.2017 відкрито Центр первинної медико-санітарної допомоги
Глибоцької об’єднаної територіальної громади, який отримав ліцензію
на медичну практику. Проведено капітальний ремонт приміщень Центру
первинно медико-санітарної допомоги Глибоцької селищної ради ОТГ
та і приміщення І–го поверху терапевтичного відділення Глибоцької
центральної районної клінічної лікарні, придбано необхідне медичне
обладнання.
Відкрито денний стаціонар КУ «Новоселицький центр первинної
медико-санітарної допомоги». За рахунок додаткових коштів місцевого
бюджету придбано дві одиниці санітарного автотранспорту.
Завершена реконструкція корпусу ОКУ «Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер» та монтаж приточно-витяжної
вентиляції згідно вимог інфекційного контролю (вартість близько 1 млн.
грн.).
Враховуючи географічні особливості області розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 29.03.2017 № 211-р «Про затвердження переліку
та складу госпітальних округів Чернівецької області» затверджено
проект, про створення 3 госпітальних округів, а саме: Західний,
Центральний та Східний госпітальні округи.
В січні 2017 року розпочав роботу єдиний в Україні, бальнеологічний
корпус Центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічними
ураженнями нервової системи, який дозволив впровадити сучасні
методики реабілітації для хворих дітей та дітей інвалідів.
В області функціонують 399 бібліотек, 387 клубних закладів, 47 шкіл
естетичного виховання, 9 кінотеатрів, 10 музеїв, 2 професійні театри, 2
концертних та філармонійних зали, обласне училище мистецтв імені
С.Воробкевича, підприємство «Кіновідеопрокат». При бібліотеках
області функціонує 62 інформаційно-ресурсних центри, створено 38
електронних баз даних.
В області на державному обліку і під охороною держави налічується
1767 об’єктів, із яких 694 - пам’ятки архітектури і містобудування (62 –
національного значення), 530 - пам’яток історії, 467 - пам’яток
археології, 76 - пам’яток монументального мистецтва.
В області працює функціонують 2190 спортивних споруд, у тому числі
31 стадіон, 1540 площинних споруд (375 майданчики з тренажерним
обладнанням, 21 тенісний корт, 259 футбольних полів, 885 інший
майданчик), 240 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять (79 з
тренажерним обладнанням), 347 спортивних залів, 15 стрілецьких тирів,
2 споруди зі штучним льодом, кінноспортивна, веслувальна та лижна
бази тощо.
Працюють 34 спортивних закладів, де займаються 13,9 тис.учнів.
Працюють 459 тренерів-викладачів, з них 228 штатних, вищу категорію
мають 10 тренерів-викладачів, І категорію – 35, ІІ категорію – 62. За
категорійністю спортивних шкіл одна має вищу категорію, 4 ДЮСШ – І
категорію, 8 ДЮСШ – ІІ, 23 – без категорії.
Туристичні послуги надавали 123 суб’єкти туристичної діяльності, з них
33 туроператори і 90 турагентів. Розроблено 70 туристичних маршрутів.

