
КОЛИ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ГОВОРЯТЬ САМІ ЗА СЕБЕ
230 000,00 м2 черкаських доріг відремонтовано капітально

35 170,00 м2 вулично-дорожньої мережі реконструйовано

28 об’єктів мереж зовнішнього освітлення реконструйовано 

5 об’єктів мереж зовнішнього освітлення побудовано

1010 LED-світильників встановлено на об’єктах мереж зо-
внішнього освітлення

129 пішохідних переходів освітлено

100 люків та решіток мереж зливової каналізації замінено

114 млн грн спрямовано на розвиток освіти та спорту

12 845 школярам забезпечено безкоштовне харчування 

1110 панкунків малюка отримали черкаські батьки 

65,3 млн грн виділено на придбання медичного обладнання 

5,8 млн грн витрачено на лікування невідкладно хворих у ста-
ціонарі протягом першої доби

13,0 млн грн виділено на проведення капітальних ремонтів і 
реконструкцій закладів охорони здоров’я 

10 млн грн спрямовано на реалізацію програми «Громад-
ський бюджет»

13 проєктів від громади реалізовано в рамках «Громадського 
бюджету»

36 ОСББ створено протягом року

26 одиниць техніки придбано для комунальних підприємств 
міста 

29 незаконних тимчасових споруд демонтовано

23 незаконні рекламні засоби демонтовано

50 щомісячних стипендій міської ради та міського голови 
отримують провідні спортсмени та тренери Черкас 

48% ЧЕРКАЩАН СХВАЛЮЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ МЕРА ЧЕРКАС

9 грудня Соціологічна група «Рейтинг» 
оприлюднила дані п’ятого щорічного 
муніципального опитування: 19200 
респондентів у 24 обласних центрах 
України.

Згідно з даними опитування, Черкаси уві-
йшли в десятку міст України, що вважаються 
найкращими для життя. За оцінкою якості по-
слуг у гуманітарній, медичній та комунальній 
сферах, за інфраструктурою та станом екології 
Черкаси випереджають 14 інших обласних цен-
трів, включаючи Київ. Мешканці Черкас відзна-
чають покращення стану інфраструктури: доріг, 
тротуарів, дворів та прибудинкових територій, 
парків та скверів.

Близько половини мешканців Черкас конста-
тують покращення можливостей міста та вважа-
ють, що його розвиток відбувається у вірному 

напрямку. При цьому 48% черкащан схвалюють 
діяльність міського голови Анатолія Бондаренка 
і 36% діяльність міської ради.

– Ми випереджаємо 14 обласних центрів, в 
тому числі і столицю, за рівнем якості послуг у 
гуманітарній, медичній та комунальній сферах, 
за інфраструктурою та станом екології. Містяни 
відзначають покращення стану доріг, тротуарів, 
дворів та прибудинкових територій, парків та 
скверів. Майже половина черкащан вважають, 
що справи в нашому місті рухаються в правиль-
ному напрямку. Ми завжди працюємо над тим, 
щоб зробити наше місто красивішим і комфорт-
нішим, а якість життя в ньому вищою. А тому 
для мене особисто, як для міського голови, і для 
всієї нашої команди, дуже важлива позитивна 
оцінка нашої роботи мешканцями міста, – від-
значив міський голова Черкас Анатолій Бонда-
ренко.

ЧЕРКАСИ УВІЙШЛИ 
ДО 10-КИ МІСТ 
УКРАЇНИ,
«ДЕ ЖИТИ ДОБРЕ»
ЗА РЕЙТИНГОМ ЖУРНАЛУ «ФОКУС» 
ЧЕРКАСИ ПОСІЛИ 9-ТЕ МІСЦЕ СЕРЕД 
МІСТ УКРАЇНИ, «ДЕ ЖИТИ ДОБРЕ». 
ПРИЧОМУ ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ, ЯКИЙ 
ТРИМАЛО НАШЕ МІСТО ЗА 17-МА 
ПОКАЗНИКАМИ, — 45,2. 
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ЧЕРКАСЬКІ ВОЛОНТЕРИ
ВІДПРАВИЛИ НА ПЕРЕДОВУ
НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ
ДЛЯ БІЙЦІВ

Дизельний генератор, 
рукавички, бензопила, 
предмети гігієни, солодощі, 
маскувальні сітки, 
продукти харчування та 
інші необхідні військовим 
речі поїхали перед Новим 
роком на передову у зону 
АТО. Їх туди повезли 
черкаські волонтери. Для 
підтримки бойового духу 
передадуть бійцям і дитячі 
малюнки-привітання із 
новорічними святами.

Збирали цей вантаж, як і 
зазвичай, усім миром. До до-
помоги долучилися і пенсіоне-
ри, і школярі, і підприємці, і 
просто небайдужі громадяни. 
Члени організації «Всеукра-
їнське об’єднання ветеранів» 
зібрали гроші і придбали для 
військових бензопилу і додат-
кові запчастини до неї. Попро-
сили передати цю техніку у до-
бровольчий батальйон Дмитра 
Яроша.

– Ми розуміємо, як важко на-
шим захисникам на передовій. 
Тому ми і передали бійцям бен-
зопилу, щоб вони могли напи-
ляти дров і загрітися у холоди, 
– розповів голова Черкаського 
відділення «Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів» Петро 

Кривдик.  
Волонтери розповіли, чого 

найбільше потребують наші за-
хисники. Узимку бійці дуже 
потерпають від застудних за-
хворювань. Тому потрібні ліки 
від застуди і профілактичні за-
соби.

– Потрібні лимони і імбир. 
Ми робимо спеціальний засіб 
від застуди з меду, лимонів в 
імбиру. Мед нам передали па-
січники, а інші компоненти 
доводиться купувати,  – роз-
повідає голова ГО «Центр за-
безпечення військових у зоні 
АТО» Інеса Плащенкова.

Також військові потребують 

сердечних ліків і протигрибко-
вих засобів. Необхідні бинти, 
індивідуальні перев’язочні па-
кети. Потрібні на фронті бен-
зопили, машинне мастило, за-
пчастини, рідина для омивання 
скла, сухий спирт, свічки, ка-
струлі, чайники, ложки, паль-
чикові акумулятори та підза-
рядні пристрої до них.

– Нині є гостра необхідність 
у поліетиленовій плівці (120 
мкм), яку бійці використову-
ють для накриття бліндажів. 
Потрібні мішки у будь-якій 
кількості, сітки та біла ткани-
на для плетіння маскувальних 
сіток. Будуть раді бійці матра-

цам, теплим ковдрам, спідній 
білизні. Завжди потрібні чай та 
кава. А от солодощам солдати 
завжди радіють, як діти, – го-
ворить Інеса Плащенкова.

– Коли я задав запитання: 
«Що вам потрібно?», боєць 
повернувся до мене і, ні се-
кунди не вагаючись, відповів: 
«Миру!», – каже волонтер Сер-
гій.  

Якщо ви хочете допомогти україн-
ським бійцям, які воюють на Сході 
України, звертайтеся до волонтерів:

БО «Центр допомоги армії»: 
м.Черкаси, вул. Благовісна, 170, 
1-й поверх.

ГО «Центр забезпечення вій-
ськових у зоні АТО»: м. Черка-
си, бул. Шевченка, 245, каб.108. 
Контактні телефони: 0936044565,  
0679923680.

Шановні черкасці!
Щиро вітаємо 

вас з Новим роком 
та Різдвом! 

Нехай прийдешній рік буде
успішним та щасливим для кожної 

черкаської родини. Бажаємо, щоб усі
негаразди залишилися позаду, а 

усе хороше – примножилося в рази. 
Нехай у

2018 році у нашій країні запанує 
мир, а наше місто стане ще більш 

квітучим
та затишним.

Депутатський корпус 
Черкаської міської ради

Міський голова перевірив хід
виконання робіт по вул. Героїв Дніпра

У Черкасах тривають 
активні роботи 
з реконструкції третьої черги 
вулиці Героїв Дніпра від вул. 
Сержанта Смірнова до вул. 
Козацької. 
Темпи і якість зробленого 
цього тижня перевірив
міський голова 
Анатолій Бондаренко,  
який тримає це питання 
на особистому контролі. 
Зокрема, оглянув зазначену 
ділянку 
вул. Героїв Дніпра та провів 
виїзну нараду з керівництвом 
ПП «Дорстрой», 
що виграло тендер на 
проведення 
цих робіт.

Варто відзначити, що це підпри-
ємство під керівництвом генераль-
ного директора Роберта Григоряна, 
також виконувало реконструкцію 
першої та другої черг вулиці Геро-
їв Дніпра, забезпечивши належну 
якість зробленого.

Заступник ПП «Дорстрой» Ігор 

Віблий  розповів, що зараз на від-
різку вулиці Героїв Дніпра від 
вул. Сержанта Смірнова до вул. 
Козацької здійснюються підго-
товчі роботи: вирубка дерев, які 
потрапляють у зону майбутніх 
тротуарів та велодоріжок. Також 
триває розробка корита під поши-
рення.

– Наше підприємство вже розпо-
чало монтаж зливової і побутової 
каналізації на вказаній ділянці. 
Зараз ми готуємось до перенесення 
водогону, що потребує додаткових 
попередніх робіт. Частково про-
ведено монтаж зливової каналіза-
ції та здійснено врізку у міський 
колектор діаметром 1200 мілі-
метрів. Також працівниками ПП 
«Дорстрой» спільно з КП «Черка-
сиводоканал» та КП «ЧЕЛУАШ»  
облаштовано колодязь зливової 
каналізації поблизу будинку по 
вул. Героїв Дніпра,5. Це забезпе-
чить витік дощових потоків з про-
їжджої частини, що мало місце на 
цій ділянці раніше, – повідомив 
Ігор Володимирович.

За його словами, до кінця року 

будуть завершені всі земельні ро-
боти на проїжджій частині вул. 
Героїв Дніпра від вул. Сержанта 
Смірнова до вул. Козацької. Тож 
на новорічні свята жителі нашого 
міста матимуть змогу вільно пере-
суватися на вказаному відрізку до-
роги.

Ігор Віблий наголошує, що зараз 
роботи ведуться максимальними 
темпами, аби встигнути заверши-
ти запланований обсяг до Нового 
року. А вже з 8-9 січня підприєм-
ство працюватиме в цьому напрям-
ку  й надалі.

– Єдине, що може спричинити 
відхилення від графіку виконання 
робіт - це  несприятливі погодні 
умови.  А технікою, матеріалами 
та виробничими засобами під-
приємство забезпечено повністю. 
Адже ПП «Дорстрой» чітко дотри-
мується взятих на себе зобов’язань 
щодо темпів і якості проведення 
робіт. Оскільки це – репутація та 
обличчя нашого підприємства, що 
є ключовими у професійній сфе-
рі і загалом у житті, – наголосив 
Ігор Володимирович.

АНАТОЛІЙ БОНДАРЕНКО:
2019 РІК МОВОЮ ЦИФР

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ



2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

АНАТОЛІЙ БОНДАРЕНКО:
«ПЛАН ПО РЕМОНТУ ДОРІГ
У ЧЕРКАСАХ ПЕРЕВИКОНАНО:
ЗАМІСТЬ 200 ТИС М2 
ВІДРЕМОНТУВАЛИ 230 ТИС М2»

Цього року завдяки спільним 
зусиллям міської влади та 
підрядників, а також завдяки 
сприятливим погоднім 
умовам, план із капітального 
ремонту доріг у Черкасах 
вдалося перевиконати на  
30 000 м2. І цього річ Черкаси 
завершують капремонт доріг 
на відмітці 230 000 м2.

Зокрема ЗДІЙСНЕНО МАСШТАБ-
НЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ З РЕКОН-
СТРУКЦІЇ вулиці Героїв Дніпра на 
ділянках:

від вул. Сержанта Жужоми до вул. 
Б. Хмельницького;

від вул. Б. Хмельницького до вул. 
Сержанта Смірнова;

від вул. Сержанта Смірнова до вул. 
Козацька.

ПРОВЕДЕНО РОБОТИ З КАПІ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА РЕКОН-
СТРУКЦІЇ центральної вулиці міста 
Черкаси, а саме бульвару Шевченка 
на ділянках:

від вул. Лазарєва до вул. Небесної 
Сотні;

від вул. Небесної Сотні до вул. Геро-
їв Сталінграду (Припортова);

від вул. Героїв Сталінграду до вул. 
Різдвяної;

від вул. Різдвяної до вул. Доброволь-
ського;

від Університетської до вул. Можай-
ського.

У 2019 році РОЗПОЧАТО МАСШ-
ТАБНИЙ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
вул. Сумгаїтської від вул. Одеська до 
вул. 30-річчя Перемоги, а також вико-
нання робіт з реконструкції вул. Ільїна 
(Надпільна) від вул. Чорновола до вул. 
Пацаєва (1 черга). Виконано близько 
90% робіт з капітального ремонт вул. 
Благовісна від вул. В’ячеслава Чорно-
вола до вул. Добровольського та завер-
шено виконання робіт з капітального 
ремонту вул. Ільїна (Надпільна) від 
вул. Можайського до вул. М. Грушев-
ського.

Крім того, протягом 2019 року 
управлінням вуличної інфраструктури 

департаменту житлово-комунального 
комплексу Черкаської міської ради 
здійснювалось координування робіт 
з будівництва, ремонту та утримання 
об’єктів вулично-дорожньої мережі 
міста. За вказаний період, підрядними 
організаціями на замовлення депар-
таменту та підпорядкованим підпри-
ємством «Черкаське експлуатацій-
но-лінійне управління автомобільних 
шляхів» виконано:

поточний ремонт вулично-дорож-
ньої мережі на 221 000,00 м2;

капітальний ремонт (реконструк-
ція) вулично-дорожньої мережі на 
35170,00 м2;

спільно з комунальним підприєм-
ством «МІіськсвітло» завершено бу-
дівництво більше 5 об’єктів мереж 
зовнішнього освітлення та реконструк-
цію 28 об’єктів;

освітлено 129 пішохідних переходів;
встановлено 1010 LED-світильників 

на об’єктах мереж зовнішнього освіт-
лення;

замінено 100 люків та решіток ме-
реж зливової каналізації.
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У ЧЕРКАСАХ ОСВІТИЛИ 
129 ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДИ
Додаткове освітлення пішохідних переходів 

забезпечили на 16-ти вулицях Черкас. Для цьо-
го в місті було встановлено 146 світильників 
«Ampera Mini\24L» потужністю 55 Вт. Особли-
вістю такої підсвітки є те, що промінь світиль-
ника чітко спрямований на пішохідний перехід. 
Таким чином во-
дій може здалеку 
побачити люди-
ну, яка перехо-
дить дорогу. За-
галом у Черкасах 
освітленими та 
більш безпечни-
ми буде 129 пішо-
хідних переходи.

НОВІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ З ПІДСВІТКОЮ –
БЕЗПЕКА ПІШОХОДІВ 
На пішохідних переходах Черкас у темну пору доби стало без-

печніше. Посприяли цьому нові дорожні знаки з підсвіткою, які 
закупили для Черкас у кількості 40 штук: 
20 світлодіодних і 20 із внутрішньою під-
світкою дорожних знаків. Їх встановили 
біля пішохідних переходів, щоб водії кра-
ще могли бачити наближення ділянки, 
де необхідно зменшити швидкість та про-
пустити містян, які переходять дорогу.

Таким чином, комунальники сподіва-
ються, що цей крок дасть можливість 
зменшити кількість ДТП у нічний час, 
коли водії автівок збивали людей, які 
переходять дорогу у встановленому для 
цього місці.
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У 2019-МУ МІСЬКА ВЛАДА СПРЯМУВАЛА НА РОЗВИТОК
ОСВІТИ ТА СПОРТУ ПОНАД 114 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

Загалом у Черкасах близько 150 дошкільних 
і загальноосвітніх закладів, тож одним із 
пріоритетних напрямків діяльності міської влади 
Черкас є приведення їх до належного стану та 
вигляду. 

– Якщо ми не вкладатимемо кошти в освіту, то не ма-
тимемо майбутнього. Саме в школі і дитячому садочку у 
дитини формується уявлення про світ, що її оточує. Тому 
обстановка, в якій вони навчаються, починаючи від павіль-
йону, спортивної зали, і до туалету, має бути в ідеальному 
стані. Зрозуміло, що коштів на все не вистачає. Не можна 
за 4 роки привести все до належного зовнішнього вигляду, 

якщо в нічого не робилося десятки років. Але практика по-
казує: якщо директор навчального закладу на своєму місці, 
результат не примусить себе чекати. Саме тому найбільше 
я ціную керівників у освітній галузі, тому що на ці посади 
потрібно підбирати людей не тільки фахових, але й таких, 
щоб серцем уболівали за дітей, свою школу чи садочок, – 
відзначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. 

У 2019-му міська влада спрямувала на розвиток освіти 
та спорту понад 114 млн грн, що значно перебільшує 
суму коштів, яка виділялася на цю галузь ще кілька 
років тому. Це дає можливість навчальним закладам 
проводити капітальні ремонти, здійснювати заміну об-
ладнання, створювати для дітей більш комфорті умови.

БАСЕЙНИ

ГРУПИ В ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ

САНВУЗЛИ У ШКОЛАХ
ТА САДОЧКАХ

СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ

ФАСАДИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

до

до

до

до

до

після

після

після

після

після

ОСВІТА
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У САДОЧКАХ
У 2019 році безкоштовно в закла-

дах дошкільної освіти харчуються 
2178 дітей пільгових категорій.

ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ 
У Черкасах за кошти міського 

бюджету харчується 12 846 шко-
лярів.

БЕЗОПЛАТНИЙ ПРОЇЗД 
ДЛЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ
У Черкасах школярів та студен-

тів за ініціативи міського голови 
Анатолія Бондаренка безкоштовно 
перевозять у тролейбусах за наяв-
ності учнівського або студентсько-
го квитка. 

СТИМУЛЮВАННЯ
ТАЛАНОВИТИХ УЧНІВ
У 3 рази збільшено розмір пре-

мій учням - переможцям Міжна-
родних та Всеукраїнських олімпі-
ад, конкурсів та турнірів:

за І місце з 400 грн. до 1200 грн.;
за ІІ місце з 300 грн. до 900 грн.;
за ІІІ місце з 200 грн. до 600 грн.
Впровадження нового Держав-

ного стандарту початкової освіти 
- Нової української школи.

У 2019 році з державного бю-
джету виділено 4936, 734 тис. 

грн. освітньої субвенції (70% від 
загальної суми) для придбання 
меблів, комп’ютерного обладнан-
ня, дидактичних матеріалів. Ще 
2 115, 743 тис. грн. (30%) профі-
нансовано на ці потреби з міського 
бюджету.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
ТА СПОРТ
МУНІЦИПАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ
КЛУБ 
У 2018 році при КП «Централь-

ний стадіон» Черкаської міської 
ради було створено муніципаль-
ний спортивний клуб для ігрових 
видів спорту (футбол, футзал, во-
лейбол, хокей на траві та ін.), що 
дасть змогу представляти збірні 
міста з даних видів спорту у Все-
українських змаганнях. У 2019 р. 
рішенням Черкаської міської ради 
виділено кошти на фінансування 
спортивного клубу. 

ПРЕМІЇ ДЛЯ 
ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
З 2019 року вперше запроваджені 

премії для стимулювання роботи ад-
міністративного персоналу, тренер-
сько-викладацького складу та фа-
хівців дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл шляхом виплати премій у роз-

мірі до 50% від посадового окладу 
штатним працівникам. 

СТИПЕНДІЇ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
50 щомісячних стипендій місь-

кої ради та міського голови при-
суджується щомісяця провідним 
спортсменам та тренерам Черкас

ВІДКРИТТЯ НОВИХ 
СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ
У 2019 році відкрито зал дзюдо 

для КДЮСШ «Вікторія» Черкась-
кої міської ради (вул. Благовісна, 
170). З 2016 р. до 2019 р. у дитя-
чо-юнацьких спортивних школах 
Черкаської міської ради відкри-
то відділення з футзалу, кінного 
спорту та хокею з шайбою.  

КУЛЬТУРА
24 серпня 2019 року встановле-

но Національний рекорд України 
«Наймасовіша естафета танцю-
вального фрістайлу протягом 12 
годин»

15 вересня 2019 року відкрито 
новий комплекс у Черкаському 
міському зоопарку «Олені і зубри»

1 вересня 2019 року відкрито фі-
лію Дитячої музичної школи №5 
(район залізничного вокзалу).

25 вересня 2019 року на базі ди-
тячої бібліотеки-філії №2 Інформа-
ційного Інтелект-центру «Півден-
но-західний»

ВИКОНАНi РЕМОНТНi 
РОБОТИ

САДОЧ-
КИ 

ШКОЛИ ЗАКЛАДИ
КУЛЬТУРИ

утеплення фасадів 13 7 4
заміна віконних блоків 5 7
приміщення 6 8 4
павільйони 7
прилеглі території 9 6 1
санітарні вузли 6 7 1
інженерні мережі 12 5 2
покрівлі 6 3
групові осередки 3
харчоблоки 4
пральні 1
мережі освітлення 2 3
басейни 1
їдальні 2
спортивні майданчики 12
вентиляція 1
спортивні зали 5
центральні входи 1
пожежна сигналізація 1
опалення

ТАРИФИ НА ТЕПЛОЕНЕРГІЮ
ДЛЯ ЧЕРКАЩАН
БУДЕ ЗНИЖЕНО

З Нового року черкащани отримають 
платіжки за теплоенергію зменшені на 40-150 
грн. За дорученням Анатолія Бондаренка  
КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» провело  
відповідну роботу над корегуванням тарифів 
на теплоенергію.
Майже рік спеціалісти КПТМ «Черкаситепло-

комуненерго» працювали над детальними розра-
хунками, що стосувались кожної одиниці облад-
нання, проводили відкриті обговорення проекту 
тарифів, і 25 листопада 2019 р. звернулись до На-
ціональної комісії з регулювання у сфері енерге-
тики та комунальних послуг.

 Згоди дійшли не одразу, проте шляхом важких 
переговорів врешті-решт досягли компромісу і на 
нещодавньому засіданні НКРЕКП було ухвалено 
відповідний тарифний проект.

«Ми робили і будемо робити все від нас залежне, 
щоб тарифи на теплову енергію були адекватні. 
У порівнянні із попередніми розмірами тарифів 
відбулось їх зниження, і вже після Нового року 
черкащани отримають оновлені платіжки. Споді-
ваюсь, що це дозволить людям відчути хоча б не-
велике полегшення фінансового навантаження на 
бюджети їхніх родин», - зазначив міський голова 
Черкас Анатолій Бондаренко.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

ЗДОРОВ’Я ЖИТЕЛІВ ЧЕРКАС ТА ЯКІСНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА –
У ПРІОРИТЕТІ КОМАНДИ АНАТОЛІЯ БОНДАРЕНКА

За останні роки, 
відколи місто очолив 
Анатолій Бондаренко, 
Третя Черкаська міська 
лікарня швидкої медичної 
допомоги отримала новий 
поштовх до життя – в 
буквальному розумінні 
цього слова. Зараз важко 
порахувати скільки вдалось 
витягнути «з того світу» 
людей, завдяки сучасному 
обладнанню, яке придбала 
для закладу міська влада.

Особлива гордість лікарні – 
такі довгоочікувані і вкрай необ-
хідні: цифровий рентгенапарат 
(вартістю 1,8 мільйона гривень), 
сучасний високоточний томо-
граф американського виробни-
цтва ANKE ANATOM16, апарат 
ультразвукової діагностики, апа-

рати штучної вентиляції легень, 
інфузомати, монітори, сучасне 
лабораторне обладнання та бага-
то іншого.

Директор КНП «Третя Чер-
каська міська лікарня швидкої 
медичної допомоги» Олександр 
Федорук акцентує, що саме за-
вдяки такій допомозі міської 
влади та особисто міському го-
лові Анатолію Бондаренко па-
цієнти лікарні мають змогу без-
коштовно пройти обстеження на 
томографі.

Унікальне сучасне обладнан-
ня за останні два роки також 
з’явилось у блоці інтенсивної 
терапії, яке повністю оновили, 
зробили капітальні ремонти та 
встановили нові меблі й все необ-
хідне для порятунку хворих. А 
це – дефібрилятори, інфузомати, 
нові дихальні апарати, детекто-

ри життєвих функцій організму, 
лабораторне обладнання. Біля 
ліжка кожного хворого встанов-
лені монітори та спеціальне об-
ладнання, за допомогою яких в 
режимі реального часу відобра-
жається стан пацієнта.

Окремо варто торкнутись онов-
лень у лабораторному відділенні, 
де за бюджетні кошти були при-
дбані сучаcний автоматичний біо-
хімічний аналізатор японського 
виробництва Cobas-311, напівавто-
матичний біохімічний аналізатор 
BTS-350 (Іспанія), коагулометр 
для вимірювання згортання кро-
ві, електролітнік Easylate (США) 
та автоматичний гематологічний 
аналізатор угорського виробни-
цтва. Вкрай необхідне обладнання 
також було придбано для опера-
ційної. Це, зокрема, операційні 
столи, сучасні наркозні апарати, 

мобільна рентген-установка та 
рентгенопрозорий стіл. Без таких 
очевидних речей прогрес хірургіч-
ного лікування неможливий.

Крім того, за бюджетні кошти 
вперше зроблено ремонти в кар-
діологічному, терапевтичному, 
урологічному, неврологічному 
відділеннях, палаті інтенсивної 
терапії, лабораторії тощо, з пер-
шого по сьомий поверхи – замі-

нені усі вікна на сучасні пласти-
кові. А от що точно вже помітили 
більшість пацієнтів лікарень, так 
це – нові функціональні ліжка, 
матраци та приліжкові тумбоч-
ки, сучасні ремонти у палатах, 
санвузлах, коридорах. Поки 
ця робота ще триває. Оскільки 
складно за рік-два здійснити те, 
що не робилось з часів відкриття 
лікарні.

БЕЗ НОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЧИ РЕМОНТУ ЦЬОГО РОКУ 
НЕ ЗАЛИШИВСЯ ЖОДЕН МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД ЧЕРКАС

У Черкасах працюють 16 медичних 
комунальних закладів вторинного 
рівня. Усі вони з однаковим минулим 
— без ремонтів, із застарілим 
обладнанням і дефіцитом 
медперсоналу. Розуміючи складність 
ситуації, міська влада Черкас не 
чекає вказівок згори, а постійно 
працює над удосконаленням роботи 
лікувальних установ.
На краще змінюються умови функціону-

вання медичних закладів. У приміщеннях 
центрів ПМСД проводять ремонти, оновлені 
вестибюлі всіх Центрів та педіатричних ам-
булаторій, відремонтована будівля Центру 
сімейної медицини №2 за принципом рено-
вації будівлі із енергозбереженням.

Зокрема, для КНП «Перша Черкаська 
міська лікарня» цього року запланова-
но понад 30 млн грн, лише на придбання 
ультразвукового літотриптера – 14 млн. Це 
унікальне високотехнологічне обладнан-
ня, якого немає в жодному медзакладі об-
ласті, що дасть змогу на базі урологічного 
відділення організувати сучасний центр 
лікування сечокам’яної хвороби. Тут та-
кож буде створено потужний діагностичний 
центр для обстеження пацієнтів у стаціо-
нарних умовах. Для цього придбають по-

вний набір обладнання для ендоскопічного 
дослідження. Монтують і сучасний цифро-
вий рентгенапарат, який дасть змогу якіс-
но діагностувати інші патології, крім того, 
триває ремонт операційного блоку. 

КНП «Черкаська міська реабілітаційно-
оздоровча поліклініка «Астра», на дум-
ку місцевих чиновників, повинна стати 
передовою поліклінікою з впровадження 
реабілітаційних технологій. Тому сюди 
минулого року закупили реабілітаційне об-
ладнання на суму майже 800 тис. грн, а за-
раз поліпшують умови енергоефективності 
будівлі.

До речі, значну частину коштів місцевого 
бюджету спрямовують саме на енергозбе-
реження та енергоефективність споруд ме-
дзакладів. Адже це дасть змогу витрачати 
надалі менше бюджетних коштів на енерго-
носії та спрямувати їх на поліпшення мате-
ріально-технічної бази. Тож нині тривають 
реконструкція частини будівель КНП «Дру-
га Черкаська міська лікарня відновного лі-
кування», ремонт КНП «Черкаська міська 
інфекційна лікарня».

У єдиному в регіоні КНП «Черкаська 
міська дитяча стоматологічна поліклініка» 
нині облаштоване місце для надання орто-
донтичної допомоги. Тут працюють елек-

тронні реєстратура та картка пацієнта. Це 
вже сучасна медична структура, куди при-
возять дітей з усієї області.

Наявність малоконкурентних полого-
вих відділень у районах, де народжується 
близько 200 малюків на рік, обумовила те, 
що нині в КНП «Черкаський міський по-
логовий будинок «Центр матері та дитини» 
приймають пологи у майже 20% іногород-
ніх. Фахівці переконані, що боротьба ліку-
вальних установ за вагітну й роділлю буде 
серйозною, тому для цього закладу закупле-
но обладнання для виходжування новона-
роджених на суму 6 млн грн та обладнання 
для операційних — лапароскопічний комп-
лекс, нові операційні столи (на це витраче-
но майже на 3 млн грн).

Міська влада зайняла чітку позицію щодо 
розвитку медичної галузі міста: медики по-
винні працювати, а пацієнти лікуватися в 
належних умовах. Тому однин із ключових 
розділів у Програмі соціально-економічного 
розвитку міста Черкаси у 2019 році присвя-
чено саме охороні здоров’я. Цього року на 
охорону здоров’я міста з коштів бюджету 
розвитку спрямовано 79 млн грн. У 2018 
році ця сума складала 50 млн грн; у 2017 
– 28 млн грн, – відзначив міський голова 
Черкас Анатолій Бондаренко.

ЗА 2019 РІК У ЧЕРКАСАХ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ РЕАЛІЗОВАНО
13 ПРОЕКТІВ, ЗАПРОПОНОВАНИХ ГРОМАДОЮ
Минулого року з першого 

листопада черкасці почали го-
лосувати за проєкти Громад-
ського бюджету на 2019 рік. 
Нині «Громадський бюджет» 

має 14 переможців на загаль-
ну суму 9 млн. 950 тисяч 929 
гривень. 13 проєктів уже реалі-
зовані. Однакстадія стадія реа-
лізації проєкту «Громадського 

бюджету» на 2015-2019 роки 
закінчилася. Тому в серпні на 
розгляд міської ради було по-
дано новий проєкт рішення. 
Цього року депутатам запро-
поновано збільшити бюджет 
проєкту до 20-ти мільйонів. А 
також розділити запропонова-
ні заявки на дві категорії. Це 
будуть так звані громадські 
бюджетні проєкти: школи, бі-
бліотеки, палаци молоді, му-
зичні школи, – усі комунальні 
об’єкти, де є загальна доступ-
ність. Вони поділятимуться на 
великі і малі. Великі можуть 
отримати від 300-тисяч до 2-х 
мільйонів гривень, малі – від 
50-ти тисяч до 299 тисяч 99 
гривень. Друга категорія – гро-
мадські проєкти. Як, напри-
клад, минулими роками пода-
вали ГайдаFest, скейт-парки, 
динамічний павільйон. Відпо-
відно бюджет буде поділено 
80% на 20%. 80% отримають 
великі проєкти, а 20% – малі. 

З БЮДЖЕТУ МІСТА
НА МЕДИЦИНУ 
ЦЬОГОРІЧ СПРЯМУВАЛИ
79 МЛН ГРН 
ПРОТИ 50 МЛН ГРН,
СПРЯМОВАНИХ ТОРІК

5,8 МЛН ГРН – НА ПЕРШИЙ ДЕНЬ ЛІКУ-
ВАННЯ НЕВІДКЛАДНИХ ХВОРИХ У СТАЦІО-
НАРІ ЗА КОШТИ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

17,3 МЛН ГРН – НА ФІНАНСУВАННЯ 7 
МЕДИЧНИХ ЦІЛЬОВИХ 

65 МЛН ГРН – НА ЗАКУПІВЛЮ НОВОГО 
МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

13,0 МЛН ГРН – НА РЕМОНТИ МЕДИЧНИХ 
ЗАКЛАДІВ ЧЕРКАС

«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – ЦЕ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ПРОЦЕС, ЯКИЙ НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ 
КОЖНОМУ ЖИТЕЛЮ ДОЛУЧИТИСЯ ДО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, 
СТВОРЮЮЧИ ПРОЄКТИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ МІСТА ТА/АБО ГОЛОСУЮЧИ ЗА НИХ»


