
Додаток 1  

до листа Мінрегіону від 31.12.2021 р.  

№7/36.4/20294-21  

 

Звіт про діяльність  

Установи «Черкаська агенція регіонального розвитку» 

за 2021 рік 

1. Інформація про результати діяльності агенції у відповідному періоді  2021 року 
(реалізовані заходи, проєкти тощо). 

У звіті відобразити зведену інформацію про діяльність агенції за такими 

напрямами: 

1) участь у забезпеченні реалізації регіональної стратегії розвитку та 

виконанні плану заходів з її реалізації: 
- реалізація проєкту за назвою «Розвиток підприємницького потенціалу в мешканців 

сільської місцевості через запуск громадських майстерень в 9-ти громадах Черкаської 

області», загальна вартість дворічного проєкту 6 577 300,00 грн. 

- реалізація у партнерстві з БО «БФ «МХП-Громаді» за фінансової підтримки ПРООН 

проєкту «Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого 

та мікро підприємництва», загальна вартість проєкту по Черкаській області 

847 000,00 грн. З яких 100 000,00 грн. обов’язкове співфінансування з боку 

Черкаської АРР як партнера проєкту. 

- розроблено у співпраці з Департаментом регіонального розвитку Черкаської ОДА 

(далі ДРР Черкаської ОДА) проєкт Програми та Положення про обласний конкурс 

розвиткових проєктів територіальних громад Черкаської області. Подано на 

профільний Департамент ОДА. Проєкти пройшли необхідну експертизу і зупинився в 

Голови ОДА. Наразі вже майже півроку без руху. 

- розроблено у співпраці з ДРР Черкаської ОДА проєкт Положення про організацію 

щорічного конкурсу  молодіжних стартапів у галузі креативної економіки, ІТ, 

цифрових технологій  і крафтової продукції. Проєкт пройшов необхідну експертизу 

(юридичну, фінанси, антимонопольне). 

2) розробка та надання допомоги у розробці стратегій розвитку 

територіальних громад: 
Супровід в розробці Стратегій розвитку громад наданий Звенигородській та Христинівській 

громадам. Звенигородська міська рада в грудні 2021 р. прийняла розроблювану Агенцією 

Стратегію. Христинівська громада зупинила співпрацю на етапі формування СЕА, SWOT, 

стратегічного бачення розвитку громади та проєкту стратегічних цілей. Агенцією для цієї 

громади також проведено три засідання робочої групи та надано понад 5 розгорнутих 

консультацій фахівцям місцевої ради з питань стратегічного і оперативного планування 

розвитку громади. 

Протягом року допомога та консультації щодо розробки Стратегій розвитку громад були 

надані наступним громадам: Ватутінська, Уманська, Паланська, Буцька, Зорівська, 

Драбівська, Смілянська. 

В грудні 2021 р. розпочали співпрацю на договірних засадах з Буцькою та Смілянською 

громадами щодо розробки Стратегій розвитку цих громад. 

Протягом року були укладені Меморандуми про співпрацю з наступними громадами: 

Ватутінська, Золотоніська, Руськополянська, Чигиринська, Буцька. 

Загалом станом на 01.01.2021 р. укладено Меморандумів про співпрацю з 14 громадами 

Черкаської області. 



3) підготовка та реалізація проєктів регіонального розвитку, у тому 

числі за рахунок бюджетних коштів (підготовлених/реалізованих, назва 

проекту, обсяг і джерела фінансування): 
- реалізація проєкту «Розвиток підприємницького потенціалу в мешканців сільської 

місцевості через запуск громадських майстерень в 9-ти громадах Черкаської області» 

Договір з Мінрегіоном № 36-288/2021 від 06.08.2021 року в рамках виконання 

бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політки України». 

Загальний бюджет проєкту - 6 577 300,00 грн. Проєкт дворічний. 

- реалізація у партнерстві з БО «БФ «МХП-Громаді» за фінансової підтримки ПРООН 

проєкту «Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого 

та мікро підприємництва» в Черкаській та Вінницькій областях. Загальний бюджет 

проєкту - по Черкаській області 847 000,00 грн., з яких 100 000,00 грн. обов’язкове 

співфінансування з боку Черкаської АРР як партнера проєкту. 

- реалізація у партнерстві з МБФ «Український Жіночий Фонд» та за фінансової 

підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта в 3-х громадах Черкаської області: 

Золотоніській, Руськополянській, Чигиринській проєкту «ВПО та приймаючі 

громади: розбудова толерантності через діалог». Загальний бюджет проєкту по 

Черкаській області 583 800,00 грн. 

- реалізація партнерського проєкту «Успішні локальні громади, 2020» від Фонду 

«Освіта для демократії» (Варшава, Польща). Загальний бюджет підтриманих 

громадських ініціатив в Леськівській та Чигиринській громадах 2 000,00 дол. США. 

- розроблений та поданий на конкурс проектів від УКФ за Програмою «Культура. 

Туризм. Регіони», Лот 3. «Локальний фестиваль» проєкт «Формування туристичної 

привабливості Черкаської області в Україні через популяризацію локальних 

фестивалів». Загальний бюджет проєкту – 758 000,00 грн. Проект пройшов технічний 

та експертний відбір, проте не був серед переможців. 

- розроблений та поданий проєкт «Навчальний курс для підприємців» на Конкурс 

малих грантів на 2021 від Посольства Словацької республіки в Україні. Загальний 

бюджет проєкту 5 000,00 євро 

- розроблений та поданий проєкт «Стартап школа для студентів» на Конкурс малих 

грантів на 2021 від Посольства Словацької республіки в Україні. Загальний бюджет 

проєкту 5 000,00 євро 

4) співпраця з інвесторами, залучення інвестицій: 
Експертна підтримка в рамках регіонального конкурсу «Індустріальна ділянка Черкащини. 

2021». Надання консультацій громадам в т.ч. і щодо умов конкурсу, здійснювали 

конкурсний відбір громад, участь в робочих візитах до громад потенційних переможців 

конкурсу. 

Участь та залучення громад до проєкту «Підтримка розвитку підприємництва та 

конкурентоспроможності українських регіонів» за підтримки Polish AID у співпраці з 

Міністерством Фондів і Регіональної Політики, Польською Агенцією Інвестицій і Торгівлі 

(PAIH), Польською Агенцією з Розвитку Підприємництва (PARP) за напрямом інвестиційна 

привабливість та стандарти супроводу інвесторів. 

5) сприяння розвитку підприємництва: 
- реалізація у партнерстві з БО «БФ «МХП-Громаді» за фінансової підтримки ПРООН 

проєкту «Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого 

та мікро підприємництва» в Черкаській та Вінницькій областях. Загальний бюджет 

проєкту - по Черкаській області 847 000,00 грн., з яких 100 000,00 грн. 

співфінансування з боку Черкаської АРР як партнера проєкту. 

- розроблено проєкт Положення про організацію щорічного конкурсу  молодіжних 

стартапів у галузі креативної економіки, ІТ, цифрових технологій  і крафтової 

продукції. 



- організували та провели три денну Школу стартапів для школярів Кам’янської та 

Чигиринської громад за фінансової підтримки норвезької енергетичної компанії 

Scatec. Витрати на Школу склали близько 100 000,00 грн. 

- регулярні консультації мікро-, малих підприємців щодо бізнес планування, 

інструментів підтримки й розвитку підприємців/бізнесу, новел законодавства тощо. 

6) проведення навчальних/тренінгових заходів, надання 

консультацій; 
Навчальні/тренінгові заходи в т.ч. онлайн  - 15, в т.ч. 3-денна Школа стартапів для школярів 

(вересень 2021) та 8-ми денна Онлайн-школа проєктного менеджменту для громад 

Черкащини (грудень 2021) 

Консультації з питань розробки стратегій, проєктів, фандрайзингу близько 100. 

7) проведення форумів/конференцій/круглих столів тощо; 
В рамках реалізації проєкту «ВПО та приймаючі громади: розбудова толерантності через 

діалог» три фокус групові зустрічі зі стейкхолдерами проєкту та один 2-денний 

міжрегіональний (підсумковий) форум в м. Харків (24-25.09.2021 р.). 

В рамках ініціативи проєкту SURGe спів організація та участь в понад 20 фокус групових 

зустрічах 8-ми громад області. 

8) міжнародне співробітництво (підписані меморандуми, угоди тощо); 
- відсутні 

9) робота Наглядової ради агенції (проведені засідання, прийняті 

рішення, тощо) 

– протягом 2021 р. Наглядова рада не збиралась, рішень не приймала. 

10) інші заходи 
Сертифікати: 

«Проведення нарад та публічні виступи» - директорка установи 

Про проходження навчальної програми від МОП для тренерів «Розпочни та вдосконалюй 

свій бізнес» - менеджерка з питань регіонального розвитку 

Навчання менеджерів Агенції в рамках заходів проєкту «Підтримка розвитку 

підприємництва та конкурентоспроможності українських регіонів» за підтримки Polish AID 

у співпраці з Міністерством Фондів і Регіональної Політики, Польською Агенцією 

Інвестицій і Торгівлі (PAIH), Польською Агенцією з Розвитку Підприємництва (PARP) за 

наступними напрямами підтримка й розвиток МСП, стартапів, інвестиційна привабливість 

та стандарти, формування інноваційної екосистеми, ревіталізація міст. 

В цілому, 39 громад Черкаської області були охоплені заходами/послугами/проєктами 

Агенції та її партнерів. Також Агенція протягом року реалізовувала/адмініструвала 9 

проєктів. 

2. Матеріально-технічне забезпечення агенції (наявність та умови експлуатації 

приміщення, наявність офісного обладнання та офісної техніки). 
Агенція орендує приміщення (колишній хол перетворений під офіс в будівлі Черкаської 

обласної ради) загальною площею 85 м2 з низ корисної площі 53,8 м2 у КП «Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності». 

На балансі Агенції з офісного обладнання перебувають: 8 ноутбуків, 1 ТВ-плазма, 1 МФУ, 3 

принтери, 1 проектор, 2 роутери, комплект офісних меблів. 

3. Штат (організаційна структура агенції із зазначенням назв підрозділів, штатна 

чисельність працівників, фактична чисельність працівників із зазначенням назв посад 

станом на 1 січня та поточну дату). 

Через малу чисельність штату розподіл на структурні підрозділи в Агенції відсутній. 

Штатна чисельність працівників, як правило, відповідає фактичній та не є сталою з огляду 

на доступні фінансові ресурси та строковість реалізації проєктів. 

Станом на 01.01.2022 р. фактична чисельність працівників – 4: директор, бухгалтер, 

менеджер зі зв’язків з громадськістю, менеджер з питань регіонального розвитку.  



Станом на 01.12.2021 р. фактична чисельність працівників була 6: директор, бухгалтер, 

менеджер зі зв’язків з громадськістю, 2 менеджери з питань регіонального розвитку та 

юрисконсульт. 

Також установа під час реалізації грантового проєкту від МБФ «Український Жіночий 

Фонд» за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта залучала на договірних 

засадах ряд ФОПів та фахівців на умовах договору ЦПХ. 

В рамках реалізації ініціативи «Управління публічним інвестуванням» проєкту SURGe 

«Супровід Урядових реформ в Україні» за підтримки Canada в команду Агенції долучена 

регіональна координаторка. Координаторка забезпечує комунікацію та співпрацю команди 

консультантів проєкту SURGe з 8-ма громадами області: Буцька, Драбівська, Жашківська, 

Золотоніська, Зорівська, Іваньківська, Уманська, Шрамківська. Гонорар долученої фахівчині 

сплачується в рамках проєкту SURGe. Сума гонорару є конфіденційною згідно умов 

договору між сторонами. 

4. Бюджет (заповнити таблицю) 

 2021 (план) 12 місяців 2021 

(факт) 

2022 (план) 

Надходження – всього,  

у тому числі: 

5 458 100,00  

 

5 539 269,00 

 

4 453 300,00 

- обласний бюджет –  

фінансова підтримка Агенції  

на виконання заходів з 

Програми розвитку малого та 

середнього підприємництва 

Черкаської області на 2021 – 

2025 роки 

 

- інші місцеві бюджети 

 

- державний бюджет – на 

реалізацію проєкту-

переможця конкурсу 

бюджетної секторальної 

підтримки «Розвиток 

підприємницького потенціалу 

в мешканців сільської 

місцевості через  

запуск громадських 

майстерень  

в 9-ти громадах Черкаської 

області» Договір з 

Мінрегіоном № 36-288/2021 

від 06.08.2021 р. 

 

- кошти міжнародної 

технічної допомоги:  

Міжнародний благодійний 

фонд «Український Жіночий 

Фонд» в рамках реалізації 

партнерського грантового 

проєкту «ВПО та приймаючі 

громади: розбудова 

толерантності через діалог» 

за фінансової підтримки 

Фонду Чарльза Стюарта 

 

1 717 000,00 

 

 

 

 

 

 

- 

 

3 018 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583 800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 620 227,00 

 

 

 

 

 

 

- 

 

3 018 300,00 
(переходять в 2022 

р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

583 800,00 
(проєкт завершено) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 295 000,00 

 

 

 

 

 

 

- 

 

3 018 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мотта, Договір № М_0420 

від 03.08.2020 р. 

 

- надання платних послуг: 

види: послуги з письмового 

перекладу, консультаційні 

послуги щодо залучення 

джерел фінансування та 

розробки внутрішніх політик, 

за послуги з проведення 

тренінгів, за інформаційні 

послуги з проведення 

навчальних модулів, послуги 

з розробки Стратегії розвитку 

Звенигородської, 

Христинівської, Смілянської, 

Буцької громад, 

консультаційні послуги з 

підготовки концепцій 

проектування заявок 

 

суб’єкти: 

ТОВ, БО, ФОП, ГО, 

Шполянська міська рада 

ОТГ, виконком 

Звенигородської міської ради, 

виконком Христинівської 

міської ради, Управління 

економічного розвитку 

виконкому Смілянської 

міської ради, виконком 

Буцької селищної ради 

 

 

 

 

139 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 942,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 000,00  
(станом на 
01.01.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки – всього,  

у тому числі: 

2 531 154,00 

 

2 483 427,00 

 

 

1 345 000,00 

- заробітна плата:  

обласний бюджет 

 

з власних надходжень 

 

1  144 152,00 

 

74 880,00 

 

1 205 074,00 

 

74 880,00 

 

975 311,00 

- нарахування на оплату 

праці: 

обласний бюджет 

 

з власних надходжень 

 

 

251 715,00 

 

16 474,00 

 

 

265 116,00 (ЄСВ) 

 

16 474,00 (ЄСВ)  

 

 

214 569,00 

- оренда і оплата 

комунальних послуг та 

енергоносіїв: 

обласний бюджет 

 

 

 

з власних надходжень 

 

 

 

321 133,00 

 

 

 

39 000,00  

 

 

 

120 037,00 

 

 

 

37 721,00 

 

 

 

105 120,00 (тільки 

оренда, на 

комунальні платежі 

ще немає) 

- предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар;  

408 000,00 
в рамках грантового 

409 556,00  
в рамках  

- 



 проєкту від МБФ 

«Український 
Жіночий Фонд». За 

умовами Договору 

№ М_0420 від 

03.08.2020 р. буде 
передано на баланс 

місцевих рад 

громад: 
Золотоніська, 

Чигиринська,  

Руськополянська. 

 

 грантового  

проєкту від МБФ 
«Український 

Жіночий Фонд». 

Згідно умов 

Договору № М_0420 
від 03.08.2020 р. по 

завершенні проєкту 

закуплене майно 
передано на баланс 

місцевих рад 

громад: 

Золотоніська, 
Чигиринська,  

Руськополянська. 

- оплата послуг (крім 

комунальних): 

 

з коштів міжнародної 

технічної допомоги 

 

 

 

 

 

з власних надходжень 

175 800,00 

 

 

142 853,00 грн. в 
рамках 

грантового 

проєкту від МБФ 

«Український 

Жіночий Фонд»  

 

32 947,00  

175 105,00 

 

 

142 853,00 
в рамках 

 грантового  

проєкту від МБФ 

«Український 

Жіночий Фонд» 

 

32 252,00 

Залежить від 
реалізації проєктів 

та на час подання 

звіту в стані 

планування 

- видатки на відрядження - - - 

- інші (плата за інтернет, 

оплата сайту, домену, зв’язок, 

банківська комісія, канцтовари, 

заправлення картриджів, проїзд 
у відрядження, послуги Нова 

пошта): 
обласний бюджет 

 

з власних надходжень 

 

 

*  

 

 

 

 

 

30 000,00 

 

49 464,00 

50 000,00 

- інші (співфінансування в 

рамках проєктів)  

 

з власних надходжень 

 

 

 

100 000,00 в рамках 

партнерського 

проєкту «Розвиток 

села та протидія 
пандемії COVID-19 

через сприяння 

росту малого та 

мікро 
підприємництва» за 

фінансової 

підтримки ПРООН в 
Україні 

 

 

 

100 000,00 в рамках 

партнерського 

проєкту «Розвиток 

села та протидія 
пандемії COVID-19 

через сприяння 

росту малого та 

мікро 
підприємництва» за 

фінансової 

підтримки ПРООН в 
Україні. 

Проєкт завершено. 

- 

* оскільки Агенція не має стабільних джерел фінансування, остаточна інформація відсутня 

 



Зважаючи, що установа має різні надходження цільових коштів, з метою 

повного розуміння руху коштів установи «Черкаська АРР» пропонуємо 

наступну таблицю: 
Назва Обласний 

бюджет 2021 

З надання 

платних послуг 

у 2021 р. 

Цільові кошти в рамках 

реалізації проєктів 

(гранти, держбюджет) 

для громад 

Надходження 1 620 227,00 316 942,00 3 602 100,00  

з них 3 018 300,00 

перехідні (секторалка) 

Фінансова підтримка 

Агенції: 

заробітна плата 

 

нарахування на оплату праці 

 

 

оренда та комунальні  

 

інше (плата за інтернет, 

оплата сайту, домену, зв’язок, 

банківська комісія, 

канцтовари, заправлення 
картриджів, проїзд у 

відрядження, послуги Нова 

пошта) 

 

Всього: 

 

 

1 205 074,00 

 

265 116,00 

(ЄСВ) 

 

120 037,00 

 

 

30 000,00 

 

 

 

 

 

1 620 227,00 

 

 

74 880,00 

 

16 474,00 (ЄСВ) 

 

 

37 721,00 

 

 

49 464,00 

 

 

 

 

 

178 547,00 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

- Передано на баланс 

громад в рамках 

реалізованих проєктів 

предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентар, 

послуги 

0 0 851 661,00  

в т.ч. 409 556,00 грн. 
передано на баланс громад 

Співфінансування 

проєктів 

0 127 000,00 0 

Станом на 01.01.2022 р. на р/р установи залишок коштів отриманих за надання 

платних послуг = 140 000,00 грн. 

5. Проблемні питання, що перешкоджають ефективному функціонуванню 

агенції та пропозиції щодо їх вирішення. 

- Функціонал (завдання) Агенції згідно Положення про установу 

передбачає 21 пункт на виконання яких, з року в рік, зберігається 

ситуація за якою відсутній гарантований, необхідний, базовий, 

мінімальний рівень забезпечення діяльності Агенції фінансовими 

ресурсами. 

- Обмеженість ресурсів на залучення необхідних кадрів задля 

забезпечення функціонування та спроможності Агенції. 

- Через критичну обмеженість ресурсів на утримання Агенції та величезні 

очікування від установи має місце функціональне перевантаження 

штатних профільних працівників в т.ч. виконання ними різнорівневих 

функціональних завдань а саме, планування, виконання завдань, 

моніторинг і оцінка в поєднанні з загальним керівництвом установою або 



поєднання функцій розробника проєктів, з керівництвом проєкту, 

виконання заходів за проєктами, фінансовий менеджмент тощо.  

- Невключеність, відстороненість та не зацікавленість головних 

стейкхолдерів регіонального розвитку в управлінні і діяльності АРР в т.ч. 

певної частини засновників у складі Наглядової ради Агенції. 

6. Надати копію Плану діяльності агенції регіонального розвитку у 2022 році. 

Станом на 10.01.2022 р. План діяльності Черкаської АРР у 2022 р. в стадії 

розробки. Причина: погодження річного планування проєктів/заходів з боку 

партнерів Агенції. 

Надаємо проєкт такого Плану в якому викладені проєкти/напрями, які Агенція 

буде реалізовувати/виконувати в 2022 році. 

 

 



ЗВІТ
установи «Черкаська АРР»

Любов РОПАЛО, директор установи

2021 
(станом на 16.12.2021 р.)














