
 
 

У К Р А Ї Н А  

 

К О Л Е Г І Я  

Департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

Миколаївської обласної державної адміністрації 

 

П Р О Т О К О Л  № 37 

колегії департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації 

 

 

11 липня 2018 року                                                                    

м. Миколаїв                                                                      велика сесійна зала  

 

Присутні: Васильєва М., Машкова Л., Гордієнко Т., Попова С., 

Бучковська А., Деменнікова Т., Суріна В., керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації,  міські голови (міст обласного значення), голови 

об’єднаних територіальних громад, голови райдержадміністрацій, 

представники головного управління Державної фіскальної служби у 

Миколаївській області, головного управління статистики у Миколаївській 

області, контактного центру Миколаївської області 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки моніторингу та оцінки соціально-економічного 

розвитку міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних 

громад Миколаївської області за січень-травень 2018 року 

запровадженого розпорядженням голови облдержадміністрацїї  від 

16.03.2018 №76-р 

Доповідач:  

Васильєва М.     –    директор департаменту економічного розвитку та  

регіональної політки облдержадміністрації 

 

2. Зміст та методика  розрахунку показників моніторингу та 

оцінки соціально-економічного розвитку міст обласного значення, 

районів, об’єднаних територіальних громад Миколаївської області, 

запровадженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 

16.03.2018 № 76-р. 

Доповідач:  

Васильєва М.     –    директор департаменту економічного розвитку та  

регіональної політки облдержадміністрації 
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До засідання всім структурним підрозділам облдержадміністрації, 

міським (міст обласного значення) головам, головам районів і об’єднаних 

територіальних громад Миколаївської області були розіслані підсумки 

моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку міст обласного 

значення, районів, об’єднаних територіальних громад Миколаївської області 

(далі моніторинг) за підсумками  січня-травня 2018 року, запровадженого 

розпорядженням голови облдержадміністрацїї  від 16.03.2018 №76-р. 

 

 

1. З першого питання: 

 Відкриваючи засідання директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації Васильєва М. 

звернула увагу присутніх щодо актуальності проведення щомісячного 

моніторингу соціально-економічного розвитку територіальних одиниць 

області. 

Присутніх було ознайомлено з підсумками проведеного моніторингу за 

підсумками січня-травня 2018 року, а також зі змінами рейтингових позицій 

за напрямами серед міст, районів і ОТГ. 

У ході розгляду результатів моніторингу, представниками структурних 

підрозділів облдержадміністрації було зауважено, що для розрахунків 

окремих показників необхідна інформація від громад затребувалась 

запитами, але не всі громади області надають відповідні матеріали.  

По суті, такий стан справ, не дає можливості отримувати достовірні 

результати рейтингових розрахунків.  

 
 

2. З другого питання порядку денного: 

Головуючий запропонувала представникам громад висловити свої 

думки та пропозиції щодо питань до змісту, періодичності, оцінювання 

показників, які входять до моніторингу соціально-економічного розвитку 

міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад 

Миколаївської області та викликають спірні питання. 

Представники громад окреслили коло питань, які на їх думку, є 

спірними і потребують змін, а саме:  

зменшити кількість показників, за якими оцінюються об’єднані 

територіальні громади за аналогом оцінювання розвитку ОТГ Мінрегіоном; 

спростити вигляд загального рейтингу шляхом відображення 

загального рангу розвитку територіальної одиниці діапазонами;  

здійснювати збір інформації для розрахунку окремих показників без 

залучення органів влади об’єднаних територіальних громад;   

змінити логіку оцінювання показника «Створення інклюзивно-

ресурсного центру для надання комплексної оцінки розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами» та ін. 

Також, головою Новоодеської РДА, було приведено приклад з 

пересувним флюорографічним апаратом та зміною показника по виявленню 
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хворих на туберкульоз і запропоновано скасувати загальний рейтинг за всіма 

напрямами, оскільки він не відображає дійсної ситуації та роботи, яка 

ведеться на території району, а зниження загального місця у рейтингу лише 

дає підґрунтя для усілякої критики. 

У ході обговорень поставлених питань та стосовно ранжування 

показників моніторингу було запропоновано ранжування загального 

рейтингу за всіма напрямами здійснити за підсумками 9 місяців 2018 року, 

залишивши розрахунок рейтингів за напрямами окремо. 

Також представники управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації та департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації висловили пропозиції щодо перегляду переліку 

показників за своїми напрямами у зв’язку зі зміною законодавства України. 

Наприкінці засідання Васильєва М. подякувала  всім присутнім  за 

співпрацю та запропонувала залучитися до роботи щодо внесення змін до 

моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку міст обласного 

значення, районів, об’єднаних територіальних громад Миколаївської області 

 

 

 

У ході та за підсумками наради були надані доручення. 

 

Керівникам структурних  підрозділів облдержадміністрації 

Начальнику головного управління Державної фіскальної 

служби у Миколаївській області 

Начальнику контактного центру Миколаївської  

 

1. Підготувати та надати департаменту економічного розвитку та 

регіональної політики облдержадміністрації переліки міст, районів, ОТГ, які 

систематично не надають інформацію за запитами для розрахунків та 

підготовки результатів по показниках моніторингу соціально-економічного 

розвитку територіальних одиниць у звітних періодах 

 

Строк: до кінця дня 11.07.2018 

 

Міським головам (міст обласного значення) 

Головам об’єднаних територіальних громад 

Головам райдержадміністрацій 

  

2. Проаналізувати результати моніторингу та оцінки соціально-

економічного розвитку за підсумками січня-травня 218 року та вживати 

заходів щодо недопущення погіршення ситуації, яка призведе до зниження 

показників соціально-економічного розвитку відповідних територій 
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Міським головам (міст обласного значення) 

Головам об’єднаних територіальних громад 

Головам райдержадміністрацій 

Керівникам структурних  підрозділів облдержадміністрації 

Начальнику головного управління Державної фіскальної 

служби у Миколаївській області 

Начальнику контактного центру Миколаївської області 

 

3. Надати пропозиції з обґрунтуванням щодо внесення змін до 

моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку міст обласного 

значення, районів, об’єднаних територіальних громад Миколаївської області, 

запровадженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.03.2018 

№76-р. 

 Інформацію про стан виконання цього пункту надати департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Строк: до 18.07.2018 

 

 

 

 

Директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації                                                                  М. ВАСИЛЬЄВА 

 

Протокол вела: 

Начальник відділу макроекономічного 

аналізу та прогнозування        Т. ГОРДІЄНКО 

 


