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ІV. СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

4.1.  Модернізація існуючих галузей економіки  

4.1.1. Програма розвитку промислового комплексу області  

 Здійснення сертифікації продукції промислових підприємств 

області (перш за все харчової промисловості) згідно з вимогами 

Європейського Союзу 

ДП «Миколаївстандартметрологія» веде активну просвітницьку 

роботу серед громадськості щодо Євроінтеграційних намірів 

України та процесу гармонізації українського законодавства з 

нормами та правилами Європейського Союзу, що є одним з 

рушійних стимулів до запровадження відповідних систем 

сертифікації в Україні.  

В області проводиться робота по виконанню плану заходів щодо 

впровадження, сертифікації та функціонування систем управління 

якістю на вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях 

відповідно до національних (міжнародних) стандартів. 

На даний час сертифіковано 77 підприємств Миколаївської області. 

На 33 підприємствах області з виробництва та обігу харчових 

продуктів запроваджено постійно діючі процедури, засновані на 

принципах системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) в 

критичних точках (НАССП). 

В Миколаївській області на 22 підприємствах, що здійснюють 

виробництво харчових продуктів тваринного походження, 

впроваджено системи управління якості, що відповідають ДСТУ ISO 

9001:2009 «Системи управління якістю» та системи управління 

безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи 

управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких 

організацій харчового ланцюга». На підприємствах, що не мають 

системи відомчого контролю, розробляються плани заходів по 

впровадженню системи НАССР, визначено робочі групи спеціалістів 

відповідальних за впровадження. 
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Техніко-технологічна  модернізація  промислового комплексу,  

впровадження прогресивних структурних змін,  збільшення  

кількості впроваджених інноваційних проектів 

В промисловому комплексі області  модернізацію та впровадження 

прогресивних структурних змін здійснили такі промислові 

підприємства: 

TOB СП «Нібулон» продовжує реалізацію другого етапу 

реконструкції суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН», 

який  розпочато 2017 році. 

У рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком іде 

модернізація виробничих потужностей заводу. Так, наразі 

завершується реконструкція комплексу ливарних цехів у збірно-

секційний цех та склад суднового обладнання. У вересні спеціалісти 

розпочали монтаж кранового обладнання. Зокрема в збірно-

секційному цеху буде встановлено чотири  мостових радіокерованих 

крани вантажопідйомністю по 10 т кожний та сучасне зварювальне 

обладнання. У результаті потужності тільки нового цеху 

дозволятимуть виготовляти близько 4000 т металоконструкцій на 

рік. 

На суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон» розроблена та 

успішно реалізується виробнича програма зі 100% завантаженістю 

підприємства на найближчі п’ять років. Протягом 2017 року майже 

кожного місяця на воду спускають нові судна. 

Однак підприємство не зупиняться на досягнутому. Завдяки 

модернізації заводу та співпраці з Європейським інвестиційним 

банком підприємство матиме можливість будувати до 15 одиниць 

вантажного флоту в рік та збільшити в найближчі роки флот до 100 

одиниць.  
ФГ "Органік Сістемс" завершено нове будівництво 

внутрішньогосподарського комплексу по переробці та збереженню 

сільськогосподарської продукції "Східний" потужністю 27000 т/рік у 

Снігурівському районі та реконструкцію внутрішньогосподарського 

тепличного комплексу в об'ємі добудови двох теплиць загальною 

площею 13148кв.м потужністю 66 млн.шт. розсади, резервуара - 

накопичувача для води та допоміжних будівель і приміщень у 

Вітовському районі;  

«ЮГцемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» завершено 

технічне переоснащення системи аспірації холодильника печі №2 та 
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вузлів завантаження клінкерних транспортерів №3, №4; системи 

аспірації холодильника печі №1 та вузлів завантаження клінкерних 

транспортерів №1, №2; побудована подача клінкеру з відкритого 

складу на цементні млини №1,2,3,5, на виробництві №2 (1-а черга 

будівництва) 

Промислові підприємства області активно займаються 

впровадженням різних видів інновацій, та зокрема, слід відмітити 

такі інноваційні проекти реалізовані  2017 року: 

ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» у 2017 році планується 

впровадження нових інвестиційних проектів: 

1.Роботизований комплекс для нанесення плазмових покритів на 

деталі турбін. Це обладнання повинно замінити зношене 

устаткування і додатково збільшити виробництво лопаток турбіни, 

забезпечити необхідний ресурс роботи елементів камери згоряння.  

2.Комплекс обладнання з декількох верстатів для виготовлення і 

контролю деталей з конічним зубчастим зачепленням. Це 

обладнання дозволить відмовитись від виготовлення 

«технологічних» шестірень для налаштування  обладнання, 

одержувати пари зубчастого зачеплення 3-4 ступеня точності замість 

6-7 (на даний момент), підвищити продуктивність праці на 40%, а 

також замінити фізично зношене обладнання 

3.Створення пілотної енергетичної станції на базі двигуна UGT-500. 

Цей проект дозволить створити енергетичну станцію потужністю 5 

МВт на базі виробу UGT-500 та дозволить в майбутньому 

виконувати поставки енергетичних станцій замовнику «під ключ». 

ТДВ «Первомайськдизельмаш» виготовлено нові зразки 

сільськогосподарської техніки: котки – подрібнювачі 08КРН-6П та 

05КРН-6П; борона ротаційна (мотига) РБН-6. Такі котки 

використовуються для обробки полів після вирощування кукурудзи, 

соняшника, рапса, зернових та овочевих культур. При цьому крім 

основної своєї функції — подрібнення рослинних залишків, коток 

08КРН-6П забезпечує розпушування, перемішування та 

вирівнювання грунту.   

Нова розробка підприємства – коток-подрібнювач водоналивний 

08КРН-6П, визвав неабияку зацікавленість, оскільки подібної 
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сільгосптехніки в Україні майже не має, а імпортні аналоги в 2,5 – 3 

рази дорожчі. Основною відмінністю нового котка від існуючих на 

ринку інших подрібнюючих котків є те, що за рахунок своїх вагових 

характеристик (вага котка з водою складає 5,2 т) крім подрібнення 

рослинних залишків забезпечується розпушування, перемішування 

та вирівнювання гранту. 

ПАТ «Завод «Фрегат» освоїв виробництво гідрантів для 

підключення дощувальних машин. Гідранти розроблені з 

урахуванням технічних параметрів підключення ДМФ «Фрегат» 

фронтальної і фронтально-кругової дії, що дає можливість виконати 

постачання комплектного вузла підключення  

ТОВ «Сандора» у  2017 року випущено новий сік «Фітнес», який 

доповнив лінійку «Енергія» і «Імунітет» Sandora Essentials. Сік 

«Фітнес»  містить всього 23 ккал в 100 мл. складається з унікального 

міксу томатів, трав і базиліка. Серія «Енергія» представляє нектар із 

суміші цитрусових фруктів із екстрактом ацероли – тропічної вишні. 

Серія «Імунітет» – це нектар із яблук, гранатів і чорноплідної 

горобини з екстрактом ягід годжі, багатих мінеральними та 

живильними речовинами. 

ПАТ «Коблево» у 2017 році продовжується реалізація проекту з 

виробництва шампанських ігристих вин, виробничою потужністю 

1500 тис./пляшок у місяць. Серед інновацій заводу, за рахунок яких 

було досягнуто нарощення обсягів виробництва - сучасні мембранні 

преси, які дозволяють віджати виноградний сік без попадання в 

нього шкурки та кісточок. Із Франції, Канади та Германії були 

завезені чисті культури виноградних дріжджів. На заводі 

застосовується прогресивна технологія бродіння при низькій 

температурі. Для цього застосовуються французькі ємності із 

нержавіючої сталі «Fabbri-Inox» із спеціальним контролером 

температури бродіння і зберігання. 

ТДВ «Баштанський сирзавод», що входить до Групи компаній 

«Молочний альянс», в травні 2017 року отримав дозвіл на експорт 

своєї продукції в країни арабо-мусульманського світу. Сертифікат 

виданий Центром Дослідження і Сертифікації Халяль «Альраїд» 

терміном на 1 рік. Підприємству вдалося отримати Сертифікат 
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завдяки тому, що в  продукції відсутній сичуг – молокозсідальний 

фермент тваринного походження. В процесі виготовлення продукції 

під брендом "Славія" використовується виключно молокозсідальний 

фермент мікробіального походження. 

ТДВ «Баштанський сирзавод» запустив у виробництво нові 

продукти, а саме:  

сир «Чеддер» з часткою жиру 45%. Цей вид сиру дуже поширений в 

Англії, США та Канаді, а відтепер він буде радувати своїм смаком й 

українських гурманів. Вироблятиметься сир виключно із коров’ячого 

молока у брусках вагою близько 5 кг; 

сир «Пирятин» – виготовляється за аналогією відносно молодого, але 

вже знаного в Європі, датського сиру «Хаварті». Цей сир має ніжну, 

еластичну, однорідну текстуру з наявністю вічок щілеподібної 

форми. Сир дозріває впродовж 30 днів та має виражений сирний 

смак з легкою кислинкою.  

Крім того, тверді сири «Пирятин», «Король сирів», «Грація», 

«Парменталь», «Голандський брусковий» та «Російський класичний» 

від ТМ «Пирятин», а також тверді сири «Король Гурман», 

«Голандський брусковий» та «Російський класичний» від 

ТМ «Славія» вироблятимуться в слайсерному вигляді в упаковці 

150 гр. 

ФГ «Органік Сістемс» у серпні 2017 року введено в дію 1 чергу 

внутрішньогосподарського комплексу по переробці та збереженню 

сільськогосподарської продукції, який запровадить промислове 

виробництво високоякісної томатної пасти та забезпечить 

сировиною підприємства переробної та харчової промисловості 

України, збільшить експорт української продукції до країн Європи та 

країн близького та далекого сходу. 

Розвиток виробничих кластерів (у тому числі міжрегіональних): у 

суднобудуванні та машинобудуванні, харчовій та переробній 

промисловості тощо 

В області створюються передумови для подальшої організації 

кластерів різних напрямів. 

У харчовій та переробній промисловості молокопереробні 

підприємства для отримання необхідної сировинної бази  

співпрацюють з великотоварними господарствами (як приклад,  

співробітництво ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» із СТОВ «Промінь»), 

виробники соків та овочевих консервів - із фермерськими 
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господарствами - виробниками плодоовочевої продукції тощо. 

Ще одним прикладом виробничого кластеру в області є 

співробітництво ПАТ «Радсад» та ТОВ «Миколаївський коньячний 

завод». Останнє використовує сировину ПАТ «Радсад» для 

виробництва коньяку. 

Розвиток промислово-транспортних кластерів, зокрема у харчовій 

та добувній промисловості 

ТОВ "Європейська транспортна стивідорна компанія" завершено 

будівництво  градирні тепловою потужністю 3000 кВт системи 

зворотного водопостачання підготовчого цеху комплексу по 

переробці олійних культур. 

ТОВ "Грінтур-ЕКС" завершено реконструкцію візувальної естакади 

на 14 вагонів довжиною 204,7м.п. 

ПАТ "ДПЗКУ" "Миколаївський портовий елеватор" побудовано 

технологічний проїзд з перенесенням інженерних мереж (район 7-го 

причалу) площею 4050 кв.м та вузол приймання зерна з 

автотранспорту потужністю 250 т/год. 

ТОВ "Юнітранс" завершено технічне переоснащення відкритої 

складської площі №5 шляхом встановлення з'ємних ємностей для 

зберігання фосфатидного концентрату на існуюче зміцнене покриття 

Прискорений   розвиток   виробництв,   здатних   нарощувати 

експортний потенціал 

Миколаївська область є експортоорієнтованим регіоном. Позитивне 

сальдо зовнішньої торгівлі товарами забезпечується, в першу чергу, 

за рахунок стабільного представлення на зовнішніх ринках продукції 

підприємств: машинобудування (ДП НВКГ “Зоря-Машпроект”, 

ПАТ“Завод Екватор”, ТДВ “Первомайськдизельмаш” ПАТ «Завод 

«Фрегат»), харчової та переробної промисловості (ФГ “Органік 

Сістемс” холдингу “Агрофьюжн”, ПрАТ “Лакталіс-Миколаїв”, 

ПАТ “Баштанський сирзавод”, ТОВ «Сандора», ПАТ «Коблево», 

ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані», ПАТ "САН ІнБев Україна"), 

легкої промисловості (ПрАТ «Санта Україна», ТОВ «Фірма 

«Ангела», ПП «Вікторія 8») та ін. 

Збільшення випуску імпортозамінної продукції З метою недопущення згортання виробництв або ліквідації 

підприємств, для забезпечення збереження робочих місць, 

завантаження виробничих потужностей підприємств у 2017 році 

продовжувалась робота щодо переорієнтації на нові ринки збуту 

продукції та поставки комплектуючих і матеріалів.  Однак це доволі 

довготривалий процес.  
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Одним з можливих напрямів  переорієнтації машинобудівних 

підприємств та завантаження їх виробничих потужностей є 

кооперація з підприємствами-учасниками ДК «Укроборонпром» у 

рамках виконання завдань щодо забезпечення Збройних Сил 

України, інших військових формувань і правоохоронних органів 

озброєнням, військовою та спеціальною технікою. 

Реалізація заходів з імпортозаміщення сприятиме розвитку 

промислових підприємств області, покращення їхнього фінансово-

економічного стану, збереження наявних і створення нових робочих 

місць. 

З метою реалізації заходів з імпортозаміщення в оборонній сфері, 

продовжується робота з підприємствами Миколаївської області в 

межах виконання завдань, зазначених в Меморандумі укладеним між 

Державним концерном «Укроборонпром» та Миколаївською 

обласною державною адміністрацією 

Поліпшення   фінансового   стану   підприємств,   створення 

передумов для залучення інвестицій 

Проводиться комплексна та скоординована робота щодо сприяння 

розвитку реального сектора економіки області в цілому та  

виробничої діяльності конкретних підприємств, стабілізації їх 

економічного та фінансового стану з метою збільшення обсягів 

виробництва, зниження собівартості продукції, впровадження 

енергозберігаючих технологій, збереження та створення нових 

робочих місць. 

Здійснюється моніторинг основних показників діяльності більше 

70 найбільш вагомих підприємств області у різних галузях 

промисловості. Підприємства, на яких спостерігається погіршення 

показників фінансово-економічної діяльності заслуховуються на 

засіданнях обласної комісії з питань відновлення безприбуткової 

діяльності підприємств області. 

Формування сприятливого інвестиційного іміджу області 

забезпечується також шляхом співпраці із засобами масової 

інформації, участі у виставково-ярмаркових заходах, інвестиційних 

форумах, конференціях.  

В результаті втілених заходів створюються передумови для 

зростання обсягів інвестицій, в тому числі іноземних. 
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Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій У рамках реалізації розвитку енергетичної галузі, вирішення завдань 

підвищення ефективності використання наявних джерел енергії, 

підвищення екологічної безпеки та з метою сприяння використанню 

альтернативних і відновлювальних джерел енергії в Миколаївській 

області реалізується низка проектів будівництва  вітро- та сонячних 

електростанцій: 

ТОВ "Санлайт Енерджі" за межами смт Воскресенське завершено 

будівництво фотогальванічної електростанції потужністю 

4,95 МВт (ІІ черга); 

ТОВ "Вітряний парк Причорноморський" завершено будівництво 

2-ї черги Тузлівської ВЕС у складі двох вітроенергетичних 

установок потужністю 3 МВт кожна. 

Крім того у 2017 році, ПАТ"Миколаївобленерго" побудовано КЛ-6 

кВ ТП-797 - ТП-325 та реконструйовано КЛ-6 кВ ПС "Вокзальна" - 

РП-26 ф 6108 

4.1.1.1. Виставкова діяльність  

 Сприяння  діяльності  виставково-ярмаркових центрів в області Облдержадміністрація сприяла організації участі підприємств 

області у ХХІІІ міжнародній виставці «Суднобудування – 2017» та  

ХV спеціалізованій виставці «Водний транспорт», які відбулися 24-

26 травня на території заводу «Нібулон». Свої стенди представили 

понад 40 українських і зарубіжних компаній. 

На виставці свої експонати презентували й миколаївські 

підприємства: ТОВ СП «Нібулон», ТОВ МП «Термінал – 

Укрхарчозбутсировина», ТОВ «Артіль» ЛТД, ТОВ «Чорноморська 

яхтова верф», Чорноморський національний університет 

ім. П.Могили, Національний університет ім. Адмірала Макарова, 

Проектне бюро «ПроЛайн» тощо. 

Під час виставки проведено круглий стіл з обговорення проблем 

суднобудування, розвитку внутрішніх водних шляхів і перспектив 

розвитку галузі суднобудування, в роботі якого взяли участь 

Асоціація суднобудівників України «Укрсудпром», народні депутати 

України, підприємці, представники та фахівці морської галузі 

області 

Сприяння участі суб’єктів господарювання та установ області у 

виставково-ярмаркових заходах, зокрема фінансування витрат на 

Протягом звітного періоду здійснювалося інформування організацій, 

установ та підприємств області щодо участі у  виставково-



Продовження додатку  9 

№ Зміст заходу Стан виконання 

оплату виставкових площ 

 

ярмаркових заходах, зокрема: у Другому українському форумі 

Шовкового шляху 16.11.2017 ( м. Київ.), інвестиційного ярмарку в 

Китаї, в XIV Гомельському економічному форумі (Республіка 

Білорусь), у Міжнародній спеціалізованій виставці "Експо-2017", 14-

ій міжнародній виставці по судноплавству, суднобудуванню та 

розвитку портів "Одеса 2017",  VII спеціалізованій виставці 

"ЄвроБудЕкспо-2017" (м. Київ) тощо. 

Фінансування витрат на оплату виставкових площ не здійснювалося 

в зв’язку з припиненням здійснення витрат на проведення виставок, 

ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів 

загального фонду бюджету відповідно до п.14  розпорядження 

голови облдержадміністрації від 16.03.2016 № 80-р «Про заходи 

щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та 

економного використання бюджетних коштів» 

Організація експозицій області, у тому числі виготовлення 

мобільних стендів про область, на національних і регіональних 

виставках, ярмарках, форумах, конференціях та інших заходах, які 

проводяться в Україні 

Фінансування проведення експозицій області на національних і 

регіональних заходах, які проводяться в Україні, не здійснювалася в 

зв’язку з дією п.14 розпорядження голови облдержадміністрації від 

16.03.2016  № 80-р «Про заходи щодо наповнення місцевих 

бюджетів Миколаївської області та економного використання 

бюджетних коштів» 

Організація представлення економічних можливостей області на 

презентаційних заходах, що проводяться в Україні, у тому числі 

експозиції «Нова Україна і світ» (м. Київ) 

З метою організації представлення економічних та інвестиційних 

можливостей області на міжнародних заходах виготовлено 

презентаційну продукцію: буклет «Інвестиційні пропозиції 

Миколаївської області» українською та англійською мовами тощо. 

Забезпечення висвітлення інформації про виставково – ярмаркові 

заходи, зокрема розміщення на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації 

На веб-сайті департаменту економічного розвитку та регіональної 

політики облдержадміністрації (http://www.economy-mk.gov.ua/) для 

установ, організацій та підприємств області розміщено  інформаційні 

матеріали щодо виставок та ярмарків, які проводяться в Україні та з 

кордоном 

Проведення виставково-ярмаркових заходів на території міст і 

районів області 
В районах області за підтримки департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації та відповідних управлінь 

райдержадміністрацій проведено 563 ярмаркових захода, на яких 

було реалізовано 3843,0 т. продукції рослинництва та тваринництва 

місцевих товаровиробників на суму 79,146 млн.грн. 
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4.1.2. Капітальні інвестиції та  розвиток будівництва  

 Створення привабливого інвестиційного клімату для залучення 

коштів іноземних та вітчизняних інвесторів 

З метою забезпечення активізації роботи щодо розвитку та реалізації 

інвестиційного потенціалу, збільшення обсягу іноземних інвестицій, 

підтримки пріоритетних проектів, поліпшення інвестиційного 

клімату, забезпечення захисту прав інвесторів, сприяння ефективної 

взаємодії інвесторів з державними органами та органами місцевого 

самоврядування, в облдержадміністрації створено робочу групу за 

участі представників територіальних органів виконавчої влади та 

крупного бізнесу. 

Підтвердженням сприятливого інвестиційного клімату є створення 

нових та підтримка міжнародними інвесторами вже існуючих 

підприємств, які працюють на Миколаївщині. У 2017 році 

американські компанії «PepsiCo» та «Bunge» продовжували 

інвестувати у розвиток ТОВ «Сандора» та «ТОВ «Грінтур-Екс». 

Під час візитів делегацій Посольств Індії, Франції, США, Молдови, 

Південної Кореї в Україні цього року обговорювались питання 

залучення інвестицій до розвитку аграрного господарства, 

переробної промисловості, машинобудування, альтернативної 

енергетики, ІТ-технологій та туризму. 

Підготовлено 17 інвестиційних пропозицій, кожна з яких потребує  

понад 20 млн.дол.США іноземного капіталу, інформацію щодо 

19 вільних земельних ділянок «Greenfield» та 17 виробничих площ 

«Brownfield», що можуть бути запропоновані зацікавленим 

іноземним інвесторам. 

Соціально-економічному розвитку сприяє участь області в 

програмах, проектах міжнародних організацій. Ці проекти є різними 

за обсягами фінансування та видами робіт: від консультування та 

навчань до реалізації соціально-економічних проектів. 

Наразі в області реалізуються 11 проектів міжнародної технічної 

допомоги, в 4 проектах облдержадміністрація – бенефіціар, який 

координує впровадження проектів, здійснює моніторинг та звітує 

Мінекономрозвитку. 

Облдержадміністрація приділяє увагу розвитку транскордонного 

співробітництва, зокрема участі у програмах ЄІС «Басейн Чорного 

моря 2014-2020 роки» щодо сприяння виходу малого та середнього 
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підприємництва плодоовочівництва на міжнародні ринки 

(конкурсний відбір проектів регіонального розвитку за рахунок 

коштів бюджетної секторальної підтримки). 

Забезпечення умов для збільшення використання альтернативних 

і відновлювальних джерел енергії 

З метою реалізації пріоритетного завдання державної політики у 

сфері енергетичної безпеки України шляхом забезпечення 

безаварійної роботи діючого обладнання, визначені основні напрями 

інвестування та мета реалізації інвестиційної програми ЮУ АЕС у 

2017 році, а саме: 

1. Добудова Ташлицької ГАЕС; 

2. Реконструкція системи технічного водозабезпечення. Робота 

блоків 1-3 на Ташлицькому  водосховищі і бризкальних басейнах 

ЮУАЕС; 

3. Проектування і спорудження нового енергоблоку №4 Южно-

Української АЕС.  

Разом з тим, з метою збільшення використання альтернативних і 

відновлювальних джерел енергії в області вживаються заходи щодо 

активізації процесів з реалізації проектів, направлених на 

будівництво вітро-, гелео- електростанцій, установок з 

використанням біоресурсів та когенераційних.  

2017 року у м.Вознесенськ планується реалізація інвестиційного 

проекту КП "СОМ" (санітарна очистка міста) – комплекс повної 

переробки твердих побутових відходів з отриманням альтернативних 

видів палива (розпочато будівництво першої черги). 

ТДВ «Первомайськдизельмаш» - здійснює виробництво: 

-  когенераційних установок з використанням в якості палива біогазу 

з відходів АПК для агрохолдингів та підприємств АПК України; 

- освоєння виробництва піролізних твердопаливних котлів 

потужністю від 100 кВт для потреб народного господарства України; 

- освоєння та розширення виробництва запасних частин до машин та 

механізмів для потреб підприємств АПК та енергетики. 

Підприємством розроблено інвестиційний проект «Розробка та 

організація виробництва когенераційних установок на базі 

поршневих двигунів з використанням альтернативних видів палива».  

У м.Первомайську у квітні 2017 року проведено засідання круглого 

столу на тему «Виробництво енергоресурсів з екологічно чистих 
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джерел. Захист навколишнього середовища» за участю 

представників обласної та місцевої влади, депутатів міської ради, 

учнів та студентів, громадських організацій. Депутатським корпусом 

підтримано підписання Меморандуму із ТОВ «Сан Пауер 

Первомайськ» про співробітництво з метою реалізації проектів у 

галузі сонячної енергетики. 

2017 року у щорічні Дні сталої енергії в м.Первомайськ проведено 

громадське опитування щодо будівництва сонячної електростанції. 

Будівництво сонячної електростанції призведе до максимально 

ефективного використання відновлювальних джерел енергії та 

виробництва екологічно чистих енергоносіїв, а також виключить 

необхідність відключень електроенергії населенню. Крім того, 

будівництво сонячної електростанції має велике соціальне значення 

для міста, оскільки на території електростанції передбачається 

створення Центру використання енергоефективних технологій для 

навчання, у тому числі дітей, особливостям використання 

відновлювальних джерел енергії та енергоефективних технологій. 

У рамках конкурсу проектних пропозицій щодо підвищення 

енергоефективності і вирішенню проблем зі змінами клімату, який 

організовувався Європейською комісією, направлено проектну 

пропозицію «Реконструкція вуличного освітлення з використанням 

сонячних модулів». Проектом передбачається облаштувати зовнішнє 

освітлення у м.Первомайську, встановивши систему освітлення з 

використанням автономних світильників на основі сонячних 

модулів, що монтуються на існуючих електроопорах.  

У рамках відбору пілотних міст в Україні Міжнародним офісом 

Європейської енергетичної відзнаки направлено заяву-анкету, в якій 

описано досвід міста Первомайськ в реалізації проектів, що 

направлені на скорочення споживання енергії, підвищення 

енергоефективності та підвищення використання відновлювальних 

джерел енергії і які були реалізовані та завершені протягом 

2012-2017 років. 

Відбулася зустріч Первомайського міського голови з представником 

американської кампанії «D4 Eenergy Group», що спеціалізується на 

виробництві теплової електричної енергії з відновлювальних джерел 
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енергії, в тому числі з твердих паливних відходів.  

В Арбузинському районі ТОВ «Братська куряча фабрика» 

реалізовуються інвестиційні проекти  з будівництва біогазової 

установки на біовідходах та   будівництва  цеху з виробництва 

м’ясних продуктів.  

У Березанському районі 2017 року тривають процеси щодо реалізації 

таких інвестиційних проектів: 

Проект сонячної електростанції з піковою потужністю 6 МВт на 

території Української сільської ради з підприємством 

ТОВ «Екоенерго УКР». 

ТОВ „Вітряний парк Очаківський” проведено передпроектні 

розробки по розміщенню 2 вітроелектростанцій загальною 

потужністю до 105 МВт, підстанції ПС „Березань-В” 220/35 кВт; 

погоджено розробку містобудівного обґрунтування розміщення 

вітроелектростанції загальною потужністю не менш як 200 МВт.  

ТОВ «Тилігульська ВЕС» реалізує проект будівництва вітрових 

електростанцій: орієнтовна вартість проекту – 750 млн.євро; 

розроблено, узгоджено з НЕК «Укренерго» і передано на виконання 

технічне завдання на розробку схеми видачі потужності 

Тилігульської ВЕС потужністю 800 МВт; від іноземного інвестора, 

який вже реалізує в Україні ряд вітроенергетичних проектів, 

отримано письмову пропозицію підготувати договір по передачі 

йому підприємства ТОВ «Тилігульська ВЕС» і розробці проекту 

будівництва відповідної ВЕС; виконано будівництво фундаментів, на 

яких встановлено чотири метеорологічні вимірювальні мачти 

висотою до 80 метрів, на ці цілі направлено кошти в сумі 

100 тис.грн. Створено 24 нових робочих місця. 

ТОВ "Вітряний парк Березанський" – рішенням сесії Березанської 

районної ради погоджено розробку містобудівного обґрунтування 

розміщення вітроелектростанції загальною потужністю не менш як 

200 МВт в межах території Коблевської, Рибаківської, Тузлівської, 

Ташинської, Анатолівської та Краснопільської рад та надано дозвіл 

на проведення проектно-вишукувальних  робіт ТОВ "Вітряний парк 

Березанський" на території Ташинської та Тузлівської сільських рад. 

На сьогодні розпочато інженерно - геологічні вишукувальні роботи 
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для розробки конструкцій фундаментів, розробляється робочий 

проект вітроелектростанції. Орієнтовна вартість інвестицій на 

реалізацію всього проекту – близько 3 млрд.грн. Термін окупності – 

7 років.  

На території Березанського району збудовано сонячну 

електростанцію ТОВ "Восход - Солар", яка через вирішення певних 

питань, ще не здійснює діяльність.   

У Новобузькому районі розглядається питання провадження заходів 

по будівництву теплогенеруючих потужностей на альтернативних 

джерелах енергії та суміжних заходів по забезпеченню тепловою 

енергією ТОВ"Баніса Енерджі Юкрейн".  

У Очаківському районі 2017 року завершено будівництво 2-ї черги 

Тузлівської ВЕС у складі двох вітроенергетичних установок 

потужністю 3 МВт кожна (ТОВ "Вітряний парк 

Причорноморський"), основним видом діяльності підприємства є 

виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії, а 

саме енергії вітру.  

ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» здійснює виробництво 

електроенергії з використанням енергії вітру. Виробничі майданчики 

підприємства розміщені у Очаківському та Березанському районах. 

Компанія інвестувала в регіон більше 100 мільйонів гривен для 

реконструкцій підстанцій і мереж, що дозволила поліпшити якість 

електропостачання. Завдяки цим реконструкціям в Очаківському 

районі з використанням сучасних матеріалів побудовано нову 

повітряну лінію 35 кВ.  

З метою подальшого розвитку альтернативної енергетики на 

Очаківщині, затверджено Проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,4339 Га Дмитрівської сільської ради 

ТОВ «Вітряний парк Березанський» для будівництва та експлуатації 

промислової вітроелектростанції. 

Також, затверджено технічну документацію з нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки, що передбачається для передачі в оренду 

ТОВ «Південноукраїнська вітроелектростанція» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування енергогенеруючих 

підприємств в межах території Парутинської сільради площею 0,81 
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Га; та Острівської сільради площею 0,09 Га.  

У Снігурівському районі видано дозвіл на розробку детального 

плану територій в межах Афанасіївської сільської ради для 

розміщення енергогенеруючого об’єкта з використанням енергії 

сонця /сонячні батареї/. Інвестором виступає ТОВ «ІНГУЛЕЦЬ 

ЕНЕРГО-2» . 

Завершення існуючих недобудов з високим ступенем будівельної 

готовності, у тому числі і житлових будинків 

З метою створення комфортного середовища для населення, його 

побутового обслуговування та благоустрою населених пунктів, в тому 

числі завершення існуючих недобудов з високим ступенем 

будівельної готовності у 2017 році за рахунок публічних джерел 

фінансування на соціально-економічний розвиток планувалось 

залучити кошти державного та місцевого бюджетів у сумі 

906,4 млн.грн. для реалізації 632 проектів, в тому числі за рахунок: 

коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 

75,7 млн.грн, для виконання ряду заходів для підвищення стандартів 

життя у сільській місцевості в системі освіти та охорони здоров’я, 

покращення технічного стану та надання якісних житлово-

комунальних послуг в існуючому житловому фонді (14 проекти); 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій у сумі 108,7 млн.грн. - для здійснення енергозберігаючих 

заходів, спрямованих на раціональне використання та 

функціонування системи теплопостачання і енергозбереження (191 

проектів); 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження, у сумі 

27,9 млн.грн. - для фінансування заходів з енергозбереження, 

покращення умов у закладах освіти та охорони здоров'я, тощо (46 

проекти); 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 

90,6 млн.грн. (104 проекти); 

коштів бюджету розвитку обласного бюджету в сумі 

65,3 млн.грн. на виконання реконструкції, капітальних та поточних 

Розвиток соціально-культурної сфери, охорони здоров'я, 

розбудови соціальної інфраструктури населених пунктів області, 

збереження історико-архітектурної спадщини та здійснення інших 

видатків, пов'язаних із погашенням кредиторської заборгованості  

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

субвенцій з державного бюджету на соціально-економічний 

розвиток регіонів, обласного бюджету розвитку в межах наявного 

фінансового ресурсу та місцевих бюджетів (згідно рішення 

обласної ради № 6 від 23.09.2016). 
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ремонтів закладів освіти, культури, охорони здоров'я та об'єктів 

житлово-комунального господарства (25 проектів); 

коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища обласного бюджету в сумі 26,1 млн.грн., 

направлених на реконструкцію системи водоочищення, 

водопостачання та водовідведення населених пунктів області 

(8 проектів); 

коштів місцевих бюджетів (сіл, селищ, міст та районів області) 

в сумі 512 млн.грн на виконання заходів, пов’язаних з виконання 

реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів соціальної 

інфраструктури тощо. 

За рахунок бюджетних коштів 2017 року виконуються заходи з 

будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів 

закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту 

населення, спорту, житла, зовнішнього освітлення вулиць сільських 

населених пунктів, комунальних доріг, мереж водопостачання та 

водовідведення, заходи з охорони навколишнього природного 

середовища, а також проведено капітальні ремонти та роботи із 

теплосанції приміщень та утеплення будівель. Крім того, планується 

придбання спеціалізованої техніки для потреб об'єднаних 

територіальних громад, медичного та мультимедійного обладнання 

для закладів соціальної сфери. 

Крім того, 2017 року з метою проведення у 2018 році робіт з 

реконструкції, будівництва та ремонтних робіт об'єктів соціальної 

сфери передбачено виконання проектно-кошторисної документації 

за 90 проектами. 

4.1.3. Підвищення енергоефективності  

 Сприяння проведенню комплексної модернізації та технічного 

переоснащення на промислових підприємствах, у житлово-

комунальному господарстві, на об’єктах бюджетних установ та в 

побуті через: 

початок  у 2017 році будівництва вітрової електростанції у 

Березанському районі ТОВ «Тилігульська ВЕС»; 

початок  у 2017 році будівництва вітрової електростанції у 

Березанському районі ТОВ «Вітряний парк «Березанський» 

Вітрова енергетика 

На території Очаківського та Березанського районів реалізовуються 

проекти з будівництва вітрових електростанцій.  

Так, ТОВ «Вітряний парк «Очаківський» на території с. Дмитрівка 

Очаківського району та с. Тузли Березанського району в рамках 

будівництва 120 вітроагрегатів потужністю 300 МВт реалізувало 

будівництво 17 вітроагрегатів потужністю 42,5 МВт, у тому числі 

4-х у 2014 році (10 МВт).  
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З квітня 2012 року Очаківською ВЕС вироблено 665,4 млн. кВт. год., 

у тому числі за 9 місяців 2017 року – 101,102 млн. кВт. год.  

ТОВ «Вітряний парк «Причорморський» у травні 2016 року 

розпочаті роботи з будівництва ВЕС потужністю 100 МВт на 

території сільських рад Очаківського та Березанського районів. 

Перша черга будівництва - потужність 11 МВт (2 вітроагрегати 

потужністю по 2,5 МВт кожна у с. Дмитрівка Очаківського району та 

2 вітроагрегати потужністю по 3 МВт кожна у с. Тузли 

Березанського району). Вартість інвестицій 1 черги – 360 млн. грн., 

всього інвестицій – близько 1,5 млрд. грн. У жовтні 2016 року 

введено в експлуатацію 1 вітроагрегат потужністю 2,5 МВт у 

с.Дмитрівка, у грудні 2016 року - 2-й вітроагрегат потужністю 

2,5 МВт. Зазначеними вітроагрегатами вироблено 14,2 млн. кВт. год., 

у тому числі за 9 місяців 2017 року – 11,9 млн. кВт. год. 01 жовтня 

2017 року введено в експлуатацію 1 вітроагрегат потужністю 3 МВт 

у с. Тузли Березанського району..  

ТОВ «Вітряний парк «Благодатний» у вересні 2017 року введено в 

експлуатацію 2 вітроагрегати потужністю 5 МВт (по 2,5 МВт кожна) 

у с. Дмитрівка Очаковськогг району. Зазначеними вітроустановками 

вироблено 1,302 млн. кВт. год. електроенергії.  

Електроенергія, вироблена вітроустановками області у 2017 році, 

становить 16,4 % від обсягу електроенергії, спожитої населенням 

області.  

ТОВ «Тилігульска ВЕС» планує будівництво ВЕС на території 

Анатоліївської, Ташинської та Краснопільської сільських рад 

Березанського району потужністю 500 МВт (162 вітроагрегати по 

3 МВт). Орієнтовна вартість інвестицій – 10 млрд. грн. На даний час 

розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки загальною площею 18 га. Будівництво буде здійснюватися у 

4 черги (по 40 вітроагрегатів у чергу).  

ТОВ «Південно-Українська вітроелектростанція» виготовлено 

проект на будівництво ВЕС потужністю 300 МВт (67 вітроагрегатів 

по 5 МВт кожний). на території Дмитрівської, Парутинської, 

Солончаківської, Островської сільських рад Очаківського району). 

Орієнтовна вартість будівництва – 450 млн. євро. Будівництво I 
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черги (25 МВт) на території Парутинської та Острівської сільських 

рад планується розпочати у I півріччі 2018 року, II черги (80 МВт) - у 

I півріччі 2019 року. 

ТОВ «Повітряний парк Березанський» ведуться передпроектні 

розробки з будівництва ВЕС потужністю 200 МВт на території 

сільських рад Березанського району. Орієнтовна вартість інвестицій 

– 4 млрд. грн. 

 Сонячна енергетика 

Реалізація проекту ПАТ «Нептун Солар» 

ПАТ «Нептун Солар» реалізовано проект будівництва сонячної 

електростанції в межах території Таборівської сільської ради 

Вознесенського району. Встановлена потужність електростанції - 

29,308 МВт, вартість залучених інвестицій – 775 млн. грн. 

З травня 2013 року сонячною електростанцією вироблено 171,8 млн. 

кВт. год., у тому числі за 9 місяців 2017 року – 33,7 млн. кВт. год., 

що становить 4,6 % від обсягу електроенергії, спожитої населенням 

області.  

Реалізація проекту ТОВ «Восход Солар» 

Впровадження проекту здійснюється за межами населених пунктів в 

межах території Березанської селищної ради Березанського району 

Миколаївської області.  

ТОВ «Восход Солар» завершено будівництво сонячної 

електростанції потужністю 52,9 МВт. Виконуються роботи з 

підключення електростанції до об’єднаної енергосистеми. Вартість 

залучених інвестицій оцінюється в 1,3 млрд.грн. 

Реалізація проекту ТОВ «Плутон Солар» 

Впровадження проекту здійснюватиметься в межах Казанківської 

селищної ради Казанківського району Миколаївської області. 

Встановлена потужність зазначеної електростанції становить 

10 МВт, орієнтовна вартість залучених інвестицій – близько 

28 млн.євро. 

Реалізація проекту ТОВ «Інгулець енерго - 1». 

Впровадження проекту здійснюватиметься в межах території 

Афанасіївської сільської ради Снігурівського району Миколаївської 

області. Очікувана встановлена потужність зазначеної електростанції 
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становить близько 30 МВт, орієнтовна вартість залучених інвестицій 

– близько 75 млн. євро. 

Реалізація проекту ТОВ «Інгулець енерго - 2». 

Впровадження проекту здійснюватиметься в межах території 

Афанасіївської сільської ради Снігурівського району Миколаївської 

області. Очікувана встановлена потужність зазначеної електростанції 

становить близько 25 МВт, орієнтовна вартість залучених інвестицій 

– близько 63 млн. євро. 

КП «Альтен» Вознесенської міської ради (створене 15.07.2017 

рішенням Вознесенської міської ради з метою виробництва 

альтернативної «зеленої» енергії з використанням сучасних 

технологій, розвитку «зеленої» енергетики в м. Вознесенську) планує 

реалізувати проект «Будівництво сонячної електростанції у 

м.Вознесенськ по вул. Київській, 283-б, Миколаївська область». 

Очікувана вартість робіт – 68,090 млн. грн. (у тому числі держана 

субвенція – 25 млн. грн., кредитні кошти державного банку 

«Укргазбанк» - 35 млн. грн., кошти міського бюджету – 

1,5 млн.грн.). Площа будівництва – 4,75 га. Потужність сонячної 

електростанції – 2,2 МВт. КП «Альтен» підписано договір з 

ПАТ «Миколаївобленерго» на підключення до електричних мереж 

сонячної електростанції (вартість – 2 млн. грн.). Проект виконує 

ДП «Дніпровський проектний інститут», вартість проектної 

документації – 775,515 тис. грн. За попередніми експертними 

висновками реалізація зазначеного проекту дозволить отримати в 

міський бюджет м. Вознесенська близько 12 млн. грн. щороку від 

продажу виробництва електроенергії по «зеленому тарифу».  

Крім цього, проводяться передпроектні вишукувальні роботи з 

можливої реалізації проектів будівництва ще трьох сонячних 

електростанцій: 

- в Баштанському районі - з очікуваною встановленою потужністю 

електростанції 7 МВт (орієнтовна сума залучених інвестицій – 

18 млн. євро); 

- в Очаківському районі - з очікуваною встановленою потужністю 

електростанції 135 МВт (орієнтовна сума залучених інвестицій – 

340 млн. євро); 
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- в Первомайському районі - з очікуваною встановленою потужністю 

електростанції 50 МВт (орієнтовна сума залучених інвестицій – 

125 млн. євро). 

 створення на конкурсній основі системи управління ресурсами з 

упровадженням енергоменеджменту в бюджетних установах 

області та упровадження автоматизованої системи 

енергомоніторингу, передбачивши фінансування у сумі 

197,0 тис.грн. (згідно рішення обласної ради від 27.04.2017 №9) 

Управлінням інфраструктури облдержадміністрації укладено договір 

з ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА» від 24.07.2017 № 1 про 

створення системи управління ресурсами з впровадженням системи 

енергоменеджменту та енергомоніторінгу. Рішенням обласної ради 

від 27.04.2017 № 9 затверджено фінансування в сумі 197,0 тис.грн. 

Управлінням інфраструктури облдержадміністрації профінансовано: 

1 частина авансування здійснена 07.08.2017 в сумі 59,1 тис. грн.; 

2 частина – 04.09.2017 в сумі 137,9 тис. грн. 

4.1.4. Сприяння впровадженню інвестиційних проектів  

 Оновлення бази даних інвестиційних проектів та пропозицій, 

вільних виробничих площ та земельних ділянок для 

перспективного інвестування 

Для потенційних інвесторів на веб-сайті «Інвестиційні можливості 

Миколаївщини» здійснюється постійне оновлення інвестиційних 

паспортів міст та районів області; актуалізація бази даних 

інвестиційних проектів, пропозицій, вільних виробничих площ та 

земельних ділянок для розширення підприємницької діяльності. 

Інвестиційні проекти та пропозиції підготовлено за такими 

напрямами: промисловість, сільське господарство, транспорт, 

енергозбереження, будівництво, наука та інновації, торгівля, спорт, 

культура, туризм,  соціальні та інфраструктурні проекти. 

 

 

Оновлення інвестиційних паспортів районів та міст обласного 

значення 

 

Інформування потенційних інвесторів, центральних органів 

виконавчої влади про інвестиційні проекти та пропозиції, вільні 

виробничі площі та земельні ділянки для перспективного 

інвестування 

Підготовка пропозицій та надання центральним органам 

виконавчої влади інвестиційних проектів, що реалізовуватимуться 

у пріоритетних галузях економіки, у тому числі на засадах 

державно-приватного партнерства 

З метою формування сталого сприйняття реальними і потенційними 

інвесторами можливостей успішного інвестування в українську 

економіку, облдержадміністрацією здійснюються заходи щодо 

інвестиційних можливостей і переваг Миколаївщини, прикладів 

успішних інвестицій на території регіону та формування 

позитивного міжнародного іміджу області і залучення іноземних 

інвестицій до реалізації проектів, в тому числі на умовах державно-

приватного партнерства. Так наприкінці червня 2017 року 

облдержадміністрацією проведено нараду з питань залучення 

приватних інвестицій для розбудови інфраструктури на засадах 

державно-приватного партнерства за участю заступника Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України та представників 
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підприємств морегосподарського комплексу.  

На разі, ініційована Міністерством інфраструктури України  

процедура передачі ДП «Стивідорна компанія Ольвія» в  концесію і 

початок пошуку крупних потенційних інвесторів, вважається доволі 

актуальною і своєчасною. Вказаний Миколаївський порт стане 

першим в Україні, де буде впроваджена нова форма державно-

приватного партнерства. 

В агропромисловому комплексі облдержадміністрацією спільно з 

сільгосптоваровиробниками області напрацьовано пакет 

інвестиційних пропозицій в галузі рослинництва, тваринництва та 

переробки на загальну суму 1194,2 млн. грн. 

Інвестиційні пропозиції направлено до Міністерства аграрної 

політики та продовольства України для включення до програми 

фінансування в рамках залучення грантових коштів від міжнародних 

донорів. Облдержадміністрацією проводиться постійна робота щодо 

забезпечення належного зворотного зв’язку з цільовими групами 

інвесторів.  

Розв’язання проблем залучення інвестицій можливо шляхом 

вироблення спільних дій інвесторів з державними органами та 

органами місцевого самоврядування, комплексного підходу до 

вирішення проблемних питань як окремих підприємств, так і галузей 

у цілому, приділивши особливу увагу питанням удосконалення 

законодавства для спрощення ведення бізнесу, а також залученню 

приватних інвестицій у розвиток інфраструктури. 

Пропагування позитивного досвіду вкладення інвестицій у 

підприємства області; розміщення матеріалів про інвестиційний 

потенціал області у засобах масової інформації 

Облдержадміністрацією проводиться постійна робота щодо 

забезпечення належного зворотного зв’язку з цільовими групами 

інвесторів.  

2017 року облдержадміністрацією започатковано роботу 

інформаційного онлайн проекту "Розумний регіон", який враховує 

конкурентні переваги Миколаївської області і передбачає тісну 

взаємодію з місцевими органами влади, громадськістю та 

представниками бізнесу. Розраховуючи на максимальне залучення 

до процесу його реалізації представників усіх зацікавлених груп, 

планується модернізувати систему управління регіоном. Напрямом 

розвитку для області є перетворення інвестицій у джерело росту 
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економіки, яке відбуватиметься шляхом запуску масштабних 

процесів модернізації виробництва та інфраструктури, що в свою 

чергу створюватиме передумови для розвитку та широкого 

впровадження інновацій в усіх її галузях. Також в області діє  веб-

сайт «Інвестиційні можливості Миколаївщини», на якому для 

потенційних інвесторів та партнерів розміщується інформація щодо 

стану та перспектив інвестиційного розвитку області. Інвестиційні 

проекти та пропозиції підготовлено за такими напрямами: 

промисловість, сільське господарство, транспорт, енергозбереження, 

будівництво, наука та інновації, торгівля, спорт, культура, туризм. 

Інформаційне супроводження та наповнення матеріалами веб-

сайту «Інвестиційні можливості Миколаївщини» та офіційного 

веб-сайту департаменту економічного розвитку та регіональної 

політики Миколаївської облдержадміністрації 

На постійній основі здійснюється оновлення веб-сайту «Інвестиційні 

можливості Миколаївщини», в тому числі інвестиційних паспортів 

міст та районів області; проводиться актуалізація бази даних 

інвестиційних проектів, пропозицій, вільних виробничих площ та 

земельних ділянок для розширення підприємницької діяльності.  

З метою формування сталого сприйняття реальними і потенційними 

інвесторами можливостей успішного інвестування в українську 

економіку, позитивного міжнародного іміджу області,  поширюється 

інформації щодо інвестиційних можливостей і переваг 

Миколаївщини та прикладів успішних інвестицій в регіоні 

 

Організація інвестиційних форумів, конференцій, семінарів та 

«круглих столів», які стосуються питань залучення інвестицій у 

соціально-економічний розвиток області   

Облдержадміністрацією проводиться постійна робота щодо 

забезпечення належного зворотного зв’язку з цільовими групами 

інвесторів. Інвестиційний потенціал області постійно презентується 

закордонним партнерам під час візитів делегацій іноземних держав, 

міжнародного трейд-клубу, суб'єкти господарювання області 

залучаються до участі в міжнародних інвестиційних форумах, 

виставках та інших заходах щодо представлення інвестиційних 

можливостей підприємств області.  

У травні 2017 року за участі голови облдержадміністрації відбулось 

засідання круглого столу на тему: "Створення сучасної системи 

регулювання морської індустрії,  як одна з головних умов виходу з 

кризи", на якому обговорювались ключові проблеми створення 

системи регулювання морської індустрії, зокрема суднобудування, 

вплив окремих законодавчих актів,  на розвиток судноплавства та 
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суднобудування України та інші важливі питання. Від імені 

учасників засідання підготовлені звернення до Верховної Ради 

України та центральних органів виконавчої влади про внесення змін 

до Податкового і Митного кодексів України та відповідних 

законодавчих актів щодо підтримки суднобудування. 

З метою забезпечення активізації роботи щодо розвитку та реалізації 

інвестиційного потенціалу Миколаївської області, збільшення обсягу 

іноземних інвестицій, підтримки пріоритетних проектів, поліпшення 

інвестиційного клімату в регіоні, забезпечення захисту прав 

інвесторів, сприяння ефективної взаємодії інвесторів з державними 

органами та органами місцевого самоврядування, на виконання 

доручення голови облдержадміністрації від 19.12.2016 №5655/0/05-

60/3-16 підготовлено розпорядження голови облдержадміністрації 

від 06.02.2017 №31-р "Про створення робочої групи з питань 

забезпечення додержання чинного законодавства та вирішення 

проблемних питань, що виникають у діяльності суб’єктів 

господарювання та потребують вирішення на державному і 

місцевому рівнях за участю облдержадміністрації". 

Метою діяльності робочої групи є створення умов для підвищення 

економічної стійкості держави за рахунок розвитку та реалізації 

інвестиційного потенціалу Миколаївської області. 

З метою всебічного розкриття потенціалу регіону та висвітлення 

останніх тенденцій і процесів, що відбуваються в Україні, 12 жовтня 

2017 року в м.Миколаєві проводився інвестиційний Форум 

«Миколаївщина – надійний партнер».  Організатором Форуму 

виступила Миколаївська облдержадміністрація.  

До участі у Форумі було запрошено народних депутатів України, 

депутатів обласної ради, представників центральних, державних та 

місцевих органів влади, дипломатичного корпусу, фінансових 

організацій, банківських установ, українських та зарубіжних 

компаній, громадських організацій, науковців та засоби масової 

інформації.  

Під час роботи Форуму обговорювались питання розвитку 

інфраструктури, днопоглиблення акваторій портів, як за рахунок 

державних інвестицій, так і за рахунок залучення коштів 
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інвестиційних компаній, енергозбереження та кредитування 

енергоефективних проектів, відновлення судноплавства на річках 

Дніпро та Південний Буг,  можливості та проблеми інвестиційної 

діяльності в агропромисловому комплексі та розвиток 

високоефективного інноваційного тваринництва відповідно до 

світових стандартів. 

 Створення, інформаційне супроводження та обслуговування веб-

сервісу «Інвестиційно привабливий регіон»  

Створено веб-платформу «Єдиний інформаційний інвестиційний 

портал Миколаївської ОДА» (http://eiip.mk.gov.ua), яка стане дієвим 

інструментом для залучення інвестиційного капіталу в економіку, 

що поширюватиме інформацію про інвестиційний та економічний 

потенціал, а також слугуватиме електронним майданчиком для 

комунікації влади та бізнесу з питань реалізації інвестиційних 

проектів. 

Веб-портал містить інформацію про регіон, інвестиційну карту 

регіону, інвестиційні проекти та пропозиції, земельні ділянки для 

перспективного інвестування. 

4.1.5. Зовнішньоекономічна діяльність та залучення іноземних 

інвестицій 

 

 Проведення презентацій експортного та інвестиційного 

потенціалу області за кордоном 

Економічний та інвестиційний потенціал області презентовано 

бельгійським партнерам під час візиту делегації 

Миколаївщини на чолі з заступником голови облдержадміністрації 

Кушніром О.В до м. Гент у вересні 2017 року. 

Під час зустрічей з керівництвом порту, представниками Торгово-

промислової палати Східної Фландрії, приватними бельгійськими 

компаніями обговорено перспективи двостороннього 

співробітництва.  

Інвестиційна привабливість регіону також представлена на 

Польсько-Східній конференції  PUIG Lub-Invest в м. Люблін у червні 

2017 року. 

Організація відвідування делегаціями області  іноземних країн з 

метою розвитку співробітництва 

З метою розвитку співробітництва з регіонами іноземних країн 

облдержадміністрацією організовано відвідання делегацією області 

м. Гент. До складу делегації увійшли представники 

облдержадміністрації, Миколаївської міської ради, Регіональної 

торгово-промислової палати області, ДП «Стивідорна компанія 

«Ольвія».  Під час візиту  вивчено бельгійський досвід з 



Продовження додатку  25 

№ Зміст заходу Стан виконання 

впровадження стратегії державно-приватного партнерства у 

портовому господарстві, зокрема взаємодії адміністрації порту Гент 

зі стивідорними компаніями, регіональними та місцевими органами 

влади.  

Членів делегації ознайомлено з особливостями функціонування 

зарубіжного порту, виробничими потужностями підприємств, які 

працюють на його території; обговорено інвестиційні перспективи. 

За підсумками візиту досягнуто домовленості щодо подальшого 

розвитку співпраці між ТПП Миколаївщини та Східної Фландрії, 

налагодження бізнес-контактів, відвідування бельгійською 

делегацією Миколаївської області у 2018 році. 

Організація перебування іноземних делегацій в області на 

запрошення облдержадміністрації 

2017 року організовано прийом 24 іноземних делегацій, а саме 

Посольств Білорусі, Молдови, Швеції, Франції, США, 

Представництва ЄС в Україні, Генерального консульства КНР в 

Одесі, представників ділових кіл Великої Британії,Індії, Канади, 

Литви, Швейцарії, делегації Організації економічного 

співробітництва та розвитку тощо. 

Іноземним гостям презентовано експортний потенціал  та 

інвестиційні проекти підприємств області, організовано двосторонні 

зустрічі з діловими колами Миколаївщини, надавалась інформація 

щодо проектів, які потребують залучення іноземного капіталу та 

міжнародної технічної допомоги 

Участь представників області у міжнародних заходах, 

презентаціях, форумах, виставках за кордоном 

У 2017 році облдержадміністрацією здійснювалися заходи щодо 

сприяння виходу продукції товаровиробників Миколаївщини на 

зовнішні ринки; інформація щодо міжнародних  ярмарково-

виставкових заходів за кордоном доводилась до підприємств регіону 

та розміщувалась на сайті облдержадміністрації.  

Протягом року суб’єкти господарювання взяли участь та 

презентували власну продукцію під час виставки енергетичного 

обладнання у Китаї, яхт та суден у США. Майже 30 підприємств 

харчової галузі презентували продукцію на Міжнародній 

агропромисловій виставці «Агро – 2017».  

Представниками бізнесу також взято участь у Міжнародній 

конференції аграрних міст у Туреччині, виставці China Homelife 

Show, яка проходила у м. Варшава (Польща) 
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Виготовлення іноземними мовами презентаційних матеріалів про 

область, сувенірної продукції із символікою області для 

представлення на міжнародних заходах 

Для презентації економічного та інвестиційного потенціалу 

Миколаївщини на міжнародних заходах в регіоні та за кордоном 

виготовлено буклети «Інвестиційних пропозицій Миколаївської 

області», сувенірні значки із символікою регіону. 

Сприяння проведенню міжнародних заходів в області («круглих 

столів», конференцій, форумів тощо),  заходів з відзначення Дня 

Європи в Україні 

2017 року у місті Миколаєві та області проведено культурно-

мистецькі та освітні заходи з нагоди святкування Дня Європи, серед 

них: концертно-розважальні програми, фотовиставки, присвячені 

країнам ЄС, конкурси дитячої художньої творчості, літературні 

вечори та музейні уроки тощо. 

У травні 2017 року на Соборній площі м. Миколаєва відбулася 

урочиста церемонія підняття Державного Прапора України, Прапора 

Європейського Союзу та Прапора м. Миколаєва за участю 

керівництва області, представників вищих навчальних закладів та 

жителів міста. Такі церемонії пройшли в містах та районних центрах 

області.  

Проведено заходи з нагоди святкування Дня Європи, участь в яких 

взяли представники дипломатичного корпусу: Європейська хода, 

конкурс молодіжного фестивалю презентацій країн Євросоюзу, євро-

артмайданчик з бібліотечними зонами, фотозони з презентацією 

країн-членів ЄС. 

На сторінках районних та міських газет публікувалися відповідні 

повідомлення, присвячені висвітленню проведених заходів. 

У вересні на території області організовано низку заходів 

Представництва ЄС в Україні в рамках інформаційної кампанії 

«Будуймо Європу в Україні»: панельні дискусії з питань безвізового 

режиму, інтерактивні ігри, публічні дискусії для молоді, активістів 

та представників громадських організацій,  вуличні вікторини. 

У жовтні 2017 року організовано Інвестиційний форум 

«Миколаївщина – надійний партнер», який  зібрав майже 300 

представників державних та місцевих органів влади, 

дипломатичного корпусу, ділових кіл, фінансових установ, 

експертів. В рамках Форуму проведено дискусії щодо проблем та 

перспектив роботи вітчизняних та іноземних інвесторів 

Миколаївської області в галузі інфраструктури, агропромислового 

комплексу, відновлювальної енергетики. 
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Надання консультативної та організаційної допомоги 

товаровиробникам області щодо умов доступу української 

продукції на ринки ЄС 

У вересні 2017 року проведено зустріч представників підприємств 

області з експертами Представництва ЄС в Україні, під час якої 

обговорювались перспективи виходу української продукції на ринки 

країн ЄС. 

Для суб’єктів господарювання Миколаївщини за участі РТПП 

області організовано інформаційно-консультативні заходи, під час 

яких обговорювались питання співпраці з країнами ЄС, зокрема 

семінар за підтримки Інституту економічних досліджень і 

політичних консультацій, зустріч з представниками Німецького 

товариства міжнародного співробітництва «GIZ». 

Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги, 

програм Європейського Союзу для соціально-економічного 

розвитку області 

2017 року проводилася робота по залученню потенційних учасників 

до участі в Програмі прикордонного співробітництва ЄІС «Басейн 

Чорного моря 2014-2020», зокрема  

29 березня організовано участь установ та організацій області в 

практичному семінарі з підготовки проектів. 

На І Конкурс Програми 7 установ області подали 17 проектних 

заявок у сферах: туризм, розвиток і підтримка підприємництва, 

сільське господарство, екологія. 

Облдержадміністрацією організовано участь у конкурсному відборі 

проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках Програми 

підтримки секторальної політики.   

Для надання методичної допомоги з підготовки проектів у співпраці 

з  Центром розвитку місцевого самоврядування («U-Lead з 

Європою»)  16 серпня п.р. проведено семінар-навчання.  

Облдержадміністрацією подано 19 проектів за п’ятьма програмами 

регіонального розвитку на загальну суму майже  190 млн.грн. 

Вивчено потреби в сфері охорони здоров’я та надано пропозиції 

Турецькому Агентству зі співробітництва та координації (ТІКА) в 

Україні,  в сфері енергозбереження - Фонду з енергоефективності 

Е5Р тощо. 

У жовтні для представників економічних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій  та виконавчих 

комітетів міських рад проведено тренінг  «Підготовка проектних 

пропозицій для участі в проектах МТД». 
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4.1.6. Розвиток інфраструктурних секторів  

4.1.6.1. Розвиток транспортної інфраструктури  

 Дорожнє господарство  

Забезпечення приведення до існуючих норм та правил техніко-

експлуатаційного стану ділянок автомобільних доріг загального 

користування, які прилягають до залізничних переїздів    

В стадії реалізації 

Оптимізування мережі розташування залізничних переїздів на 

території області з урахуванням найбільш ефективної їх 

експлуатації. Облаштувати залізничні переїзди відповідними 

технічними засобами для забезпечення безпеки руху 

В стадії реалізації 

Приведення норм державного фінансування служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області з державного 

бюджету до існуючої потреби щодо виконання дорожніх робіт та 

передбачення фінансування виконання дорожніх робіт за рахунок 

позабюджетних трансфертів  

В стадії реалізації 

 Здійснення капітального ремонту автомобільної дороги 

державного значення (регіональна дорога) Р-06 Ул’янівка - 

Миколаїв (через Вознесенськ) (від межі Кіровоградської області 

до початку ділянки І категорії  біля м. Нова Одеса) з будівництвом 

обходів міст Первомайськ (з обходом с. Мигія Первомайського 

району), м.Южноукраїнськ (з обходом смт Олександрівка 

Вознесенського району), м. Вознесенськ (з обходом сіл Ракове, 

Новогригорівка, Дорошівка Вознесенського району) та м. Нова 

Одеса  

В стадії реалізації 

 Здійснення капітального ремонту автомобільної дороги 

державного значення (національна дорога) Н-11 Дніпропетровськ-

Миколаїв (через м.Кривий Ріг) (від межі Дніпропетровської області 

до початку ділянки І категорії біля  с. Калинівка Жовтневого 

району) з будівництвом обходу міста Новий Буг 

В стадії реалізації 

 Морегосподарський комплекс  

 Будівництво залізничної колії від ТОВ «Миколаївський 

спеціалізований порт «НІКА-ТЕРА» та об’їзної автодороги з 

обходом м. Миколаєва  

 

Проводяться передпроектні роботи 
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 Розробка проекту та будівництво залізничної колії до м. Очаків  Проводяться предпроектні роботи 

 Здійснення днопоглиблення Бузько-Дніпровського каналу до 

відмітки 13,5 м з метою забезпечення заходження до портів м. 

Миколаєва великих морських суден  

Проводяться предпроектні роботи 

 Створення Бузько-Дніпровського транспортного вузла в межах 

реалізації проектів розбудови діючих портів і терміналів та 

створення нових комплексів морських терміналів  

Проводяться предпроектні роботи 

 Авіаційний транспорт  

 Оновлення виробничих потужностей КП «Міжнародний аеропорт 

«Миколаїв» 

З метою створення сучасного міжнародного аеропорту, як 

невід’ємної частини транспортної галузі, що своєю чергою 

позитивно вплине на розвиток інших галузей економіки області, 

зокрема і туризму, облдержадміністрацією розроблено Програму 

розвитку комунального підприємства «Миколаївський міжнародний 

аеропорт» Миколаївської обласної ради на 2017-2020 роки  

(далі – Програма), яку затверджено рішенням Миколаївської 

обласної ради від 27 квітня 2017 року № 16. Зазначеною Програмою 

передбачено забезпечення стабільної роботи Миколаївського 

аеропорту та його розвиток за рахунок коштів державного, 

обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. Так, за час роботи аеропорту, з різних 

джерел фінансування отримано коштів 65 млн. 563 тис грн. 

На сьогодні аеродром «Миколаїв» внесено до реєстру цивільних 

аеродромів України, а також виготовлено доказову документацію 

для подальшої сертифікації. Проведено комплекс геодезичних робіт 

в системі координат WGS-84 і робіт по вимірюванню 

електромагнітного забруднення та авіаційних шумів. Оголошено 

необхідні торги та в подальшому укладено договори на виконання 

робіт. Також, проведено відновлювальні роботи з: поточного 

ремонту зовнішнього водопроводу аеродрому «Миколаїв»;  

поточного ремонту покриття штучної злітно-посадкової смуги 

(ШЗПС), руліжної доріжки (РД) аеродрому; капітального ремонту 

периметрового огородження; поточного ремонту обладнання 

навігації та зв’язку, що знаходяться в експлуатації КП 

«Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної 

ради; Наразі заплановано і розпочато проведення реконструкції та 
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облаштування: аеровокзального комплексу; приміщень служб 

спеціального транспорту; придбання технічних засобів, щодо 

авіаційної безпеки, аварійно-рятувального обладнання, пожежно-

технічного обладнання та засобів пожежогасіння;  

відновлення світлосигнального обладнання, аеродромної та 

спеціальної техніки; забезпечення функціонування систем 

водопостачання та каналізації службово-технічних будівель, охорони 

аеродрому. На цей день на 100% виконані роботи по поточному 

ремонту ШЗПС та РД з повною заміною верхнього шару. Виконано 

інструментальний вимір PCN (класифікаційне число покриття 

аеродрому) та отримано результат: штучна злітно-посадкова смуга – 

35, руліжна доріжка – 35, перон та місця стоянок повітряних суден - 

32. Здійснено підготовку та навчання персоналу в учбових закладах 

НАУ згідно вимог IKAO. Керівництвом аеропорту проведено 

зустрічі для вирішення питань про подальшу співпрацю з 

авіакомпаніями Pegasus Аirlines, Turkish Airlines, МАУ, Belavia, 

YANAIR, Авіаційний центр «Ротор Україна» та Туроператором Join 

UP. На теперішній час кількість працівників складає 87 осіб. 

Мінімальна необхідна кількість для забезпечення працездатності 

підприємства – 170 осіб. Цільова кількість персоналу 210-230 осіб. 

 Пошук та залучення інвесторів, вирішення питання акціонування 

активів підприємства та зміни їх форми власності 

В стадії реалізації 

 Впровадження в аеропорту зони вільної торгівлі, створення 

засобів вантажного обслуговування для об’єднання перевезень 

повітряним і автомобільним транспортом 

В стадії реалізації 

 Розвиток інфраструктури комерційної діяльності на 

привокзальній площі із залученням бізнес-структур з метою 

створення умов для надання високоякісних непрофільних послуг 

для пасажирів та забезпечення діяльності комерційних структур 

В стадії реалізації 

 Формування конкурентоспроможних тарифів для подальшого 

розвитку неавіаційного та позапрофільного бізнесу по 

відношенню до нових авіакомпаній, які розпочинають свою 

діяльність. 

 

 

В стадії реалізації 
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 Автомобільний транспорт  

 Створення на території області єдиного центрального 

диспетчерського пункту зі здійснення координованої  роботи 

пасажирських автомобільних перевезників та експлуатаційних 

організацій дорожної галузі та передбачення на ці цілі 

фінансування в сумі 500 тис.гривень. Фінансування заходу 

здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством (згідно рішення обласної 

ради від  12.10.2017 №26) 

Розпорядженням облдержадміністрації від 01.11.2017 № 429-р 

затверджено розподіл видатків обласного бюджету, пов’язаних із 

створенням на території області єдиного центрального 

диспетчерського пункту зі здійснення координованої роботи 

пасажирських автомобільних перевізників та експлуатаційних 

організацій дорожньої галузі. Визначено комунальне підприємство 

«Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» замовником 

робіт, пов’язаних із створенням на території області єдиного 

центрального диспетчерського пункту зі здійснення координованої 

роботи пасажирських автомобільних перевізників та 

експлуатаційних організацій дорожньої галузі. Запропоновано 

комунальному підприємству «Дирекція з капітального будівництва 

та реконструкції»: забезпечити своєчасне і цільове використання 

коштів обласного бюджету, визначених відповідно до розподілу 

видатків на створення на території області єдиного центрального 

диспетчерського пункту зі здійснення координованої роботи 

пасажирських автомобільних перевізників та експлуатаційних 

організацій дорожньої галузі 

4.1.7. Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу  

 Підготовка рішення обласної ради щодо оголошення природних 

територій с. Коблеве, с. Рибаківка Березанського району, 

с. Чорноморка Очаківського району та м. Очакова курортними 

зонами з подальшим наданням їм відповідного статусу 

З метою оголошення природних територій Коблівської сільської 

ради курортними на замовлення Коблівської сільської ради 

розроблено концепцію стійкого розвитку курорту Коблеве за 

статусом курорт місцевого значення та підготовлено і направлено 

для участі конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від Європейського Союзу проект регіонального розвитку 

«Створення курорту місцевого значення на території Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади Березанського району 

Миколаївської області» 

Проведення інвентаризації та паспортизації туристично-

рекреаційних ресурсів, привабливих для використання у сфері 

туризму, об’єктів туристично-рекреаційної діяльності, 

туристичної інфраструктури та санаторно-курортного потенціалу 

області 

Проведено паспортизацію 158 туристичних об’єкта, з них: музеїв – 

20, об’єктів природно-заповідного фонду – 56, пам’яток архітектури 

– 33, пам’ятників історії та пам’яток монументального мистецтва – 

16, санаторно-курортних закладів – 14, готелів – 12, культурно-

розважальних закладів – 3, об’єктів сільського туризму – 2, закладів 
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харчування – 2. 

 Оптимізація мережі туристичних інформаційних центрів області 

шляхом створення та підтримки туристично-інформаційних 

центрів у містах Миколаєві та Очакові, селі Коблеве 

Березанського району та туристичного візит-центру на базі 

національного природного парку «Бузький Гард» в селі Мигія 

Первомайського району 

В області створено туристичний інформаційний портал 

«Миколаївщина туристична». Наразі, проводиться робота з 

наповнення інформаційним контентом (текстова, фото-, відео 

інформація) туристичного інформаційного порталу «Миколаївщина 

туристична». 

Для промоції місцевих туристичних продуктів та в рамках реалізації 

програми «Цифрове перетворення Миколаївської області» 

облдержадміністрацією спільно з компанією Google Україна 

проведено 3 навчальні заходи для студентів, викладачів, 

представників молодіжних і громадських організацій, а також малого 

і середнього бізнесу Миколаївщини. Створено 3D сайт «Ольвія: 

музей під відкритим небом» (http://olbio.com.ua) та веб-портали 

«Мандруй Миколаївщиною» (http://discovermykolaiv.com.ua), Мапу 

туристичних об’єктів «Приховані скарби Миколаївщини» 

(http://travelinmykolaiv.com.ua), Мапу інвестиційної привабливості 

Миколаївської області (http://investinmykolaiv.com.ua). 

Організація і проведення курсів з підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері туризму та діяльності 

курортів: 

кадрів з обслуговування туристів з урахуванням потреб 

соціально незахищених і мало-захищених верств населення, осіб 

похилого віку та з особливими потребами; 

управлінських кадрів на державному, регіональному та 

місцевому рівнях; 

гідів, інструкторів, екскурсоводів тощо 

Облдержадміністрацією вивчається питання можливості підготовки 

екскурсоводів на базі вищих навчальних закладів міста Миколаєва. 

На даний час заявок від туристичних підприємств про необхідність 

проведення підготовки екскурсоводів не надходило. 

Сприяння розробці нових тематичних екскурсійних програм та 

спеціалізованих маршрутів 

З метою розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури на 

об’єктах природо-заповідного та природоохоронного фонду області 

створюються умови для розбудови екскурсійної діяльності, 

прокладаються еколого-туристичні стежки та облаштовуються 

оглядові зупинки. Для цього структуруються, систематизуються та 

виносяться на туристичний ринок туристичні маршрути, розроблені 

фахівцями туристичного супроводу, серед яких слід відзначити: 

«Екологічний Південний Буг», «Зелене розмаїття Гранітно-степового 

Побужжя», «Екзотика Приінгулля», «Найцікавіші об’єкти 
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регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» та ін. 

Пропагування рекреаційно-туристичного потенціалу 

Миколаївської області шляхом проведення рекламно-

інформаційних турів та масових фестивальних заходів: 

обласного відкритого фестивалю авторської пісні, грецької 

культури та туристичного відпочинку «Ольвія» (с. Парутине 

Очаківського району); 

туристичного фестивалю «Відпочивай активно!» 

(м. Южноукраїнськ) 

21 травня 2017 року близ с.Трихати Миколаївського району відбувся 

Міжнародний фестиваль повітряних зміїв «Tryhutty International Kite 

Festival 2017». 

8 липня 2017 року в м. Миколаєві пройшов «FEST MRII – Фестиваль 

Мрії». 

2-3 вересня 2017 року в Миколаївській області відбувся рекламно-

інформаційний тур. Участь у інфотурі взяли 30 представників 

національних і регіональних засобів масової інформації, структурних 

підрозділів облдержадміністрацій з питань туризму, суб’єктів 

туристичної діяльності Миколаївської, Одеської, Херсонської 

областей. 

22-24 вересня 2017 року в районі скельного масиву р. Південний Буг 

поблизу м. Южноукраїнськ проведено туристичний фестиваль 

«Відпочивай активно!». У проведенні фестивалю брали участь 

дитячі та юнацькі, професійні команди та колективи з гірського, 

пішохідного, водного та інших видів спортивного туризму. Загалом 

фестиваль зібрав 32 команди з міст Миколаєва та 

Южноукраїнська, Арбузинського, Баштанського, Вознесенського, 

Казанківського, Снігурівського районів Миколаївської області, а 

також Київської, Одеської, Кіровоградської областей та міста 

Кривий Ріг близько 500 учасників та глядачів. 

 Виготовлення та розповсюдження презентаційної, сувенірної та 

інформаційно-рекламної продукції рекреаційно-туристичного 

спрямування 

Розроблено туристичну карту Миколаївщини та туристичний 

путівник по Миколаївській області, іншу сувенірну продукцію 

рекреаційно-туристичного спрямування. 

Впровадження рекламно-інформаційної діяльності шляхом участі 

у міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, а 

саме: 

Міжнародній туристичній виставці UITT «Україна – 

подорожі та туризм» (м. Київ); 

Міжнародному туристичному салоні «Україна» (м. Київ); 

весняному ярмарку туристичних послуг «Відпочинок» 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь); 

Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та 

гостинності (м. Львів); 

2017 року для популяризації туристично-рекреаційного потенціалу 

області організовано участь представників туристичного бізнесу у 

5 виставково-ярмаркових заходах (м. Київ, м. Мінськ, м. Львів, 

м. Кропивницький, м. Полтава) та проведено презентації 

туристично-рекреаційних можливостей під час 4 спеціалізованих 

туристичних заходів в містах Києві, Львові, Одесі, Новій Каховці. 

Забезпечено обмін соціальною рекламою у сфері туризму, шляхом 

розміщення інформації про туристичні можливості області на 

туристичних веб-ресурсах України (туристичних інформаційних 

центрів, облдержадміністрацій, інтернет-виданнях, соцмережах); 
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Міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр – 

Закарпаття»  (м. Ужгород) 

друкованих періодичних виданнях (всього близько 50 виходів 

інформаційних повідомлень та статей). 

Збереження природно-заповідного фонду області, забезпечення  

статутної  діяльності регіональних ландшафтних парків 

(утримання та матеріально-технічне забезпечення) 

Забезпечено статутну діяльність чотирьох регіональних 

ландшафтних парків (далі – РЛП): "Гранітно-степове Побужжя", 

"Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський".  

Загальна річна сума фінансування за рахунок коштів обласного 

цільового фонду охорони навколишнього природного середовища 

склала 978,878 тис.грн.   

Завдяки вжитим заходам створенні сприятливі умови по  виконанню 

Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 року проводилися 

природоохоронні  та еколо-освітні заходи на територіях природно-

заповідного фонду, що мають регіональний статус, а саме: 

Природоохоронна діяльність: регулярно проводилися перевірки, 

патрулювання території парків та рейди по виявленню та 

припиненню порушень природоохоронного законодавства (до суду 

направлено 14 протоколів про адміністративні правопорушення по 

ст.91 КУпАП. Притягнуто до адміністративної відповідальності 

порушників). Проведено  заходи, пов’язані з попередженням та 

недопущенням виникнення пожеж на території заповідних об’єктів 

(6 пожеж, що виникли у високий пожеженебезпечний період на 

території РЛП «Тилігульський», вчасно локалізовано та ліквідовано, 

заповідне ядро при цьому не постраждало). На основних маршрутах 

розміщено відповідні аншлаги, інформаційні знаки, проводилася 

роз’яснювальна робота  тощо. 

Проводилися практичні природоохоронні заходи, зокрема – низка 

природоохоронних акцій – «Нагодуй пташеня», «Первоцвіт», «До 

дня довкілля»,  «Посади дерево миру», «Збережемо Південний Буг» 

та інші (РЛП «Гранітно-степове Побужжя»); у межах водно-

болотного угіддя міжнародного значення «Ягорлицька затока» для 

сприяння розмноженню рідкісних видів птахів проведено ремонт 

двох островів-платформ (площу одного з них збільшено) на озері 

Лопушне, інші заходи щодо збереження ранньоквітучих рідкісних 

видів рослин на «Орхідному полі» (РЛП «Кінбурнська коса»); заходи 

обласної акції «Літо починається в Коблево» (РЛП 
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«Тилігульський»); «Посади дерево», «Посади дерево миру», 

«Біорізноманіття навколо нас», заходи щодо благоустрою окремих 

ділянок Софіївського водосховища тощо (РЛП «Приінгульський»). 

Всіма РЛП проведено благоустрій територій, висадка дерев. 

Рекреаційна діяльність протягом звітного періоду вжито заходів, 

завдяки чому парки збільшили кількість відвідувачів та власні 

надходження:  

РЛП «Гранітно-степове Побужжя» споруджено та облаштовані 

8 нових рекреаційних ділянок, які розташовані на території дільниці 

«Рибацька стежка», за сприяння депутатського корпусу обласної 

ради встановлені дитячий і спортивний майданчик на рекреаційній  

дільниці «Протичанська скеля», розроблені дві екостежини, які 

облаштовані відповідним обладнанням, впроваджено інші заходи. 

РЛП «Кінбурнська коса» обладнано туристичний маршрут 

«Покровський» та дві рекреаційні дільниці, проведено 61 екскурсію 

по маршруту «Покровський» тощо. 

РЛП «Тилігульський» облаштовано 4 рекреаційні пункти 

(виготовлено і встановлено 2 навіси, дерев’яні столи та лавки, 

5 сміттєзбірників), на рекреаційному пункті «Українська» на  літньо-

оздоровчий період встановлено вбиральні. За сприяння парку на 

узбережжі Тилігулу Миколаївською обласною федерацією 

кайтбордінга і віндсерфінга відкрито школу кайтингу. 

РЛП «Приінгульський» проведено поточний ремонт рекреаційних 

дільниць, інформаційних знаків та аншлагів. Проведено 6 екскурсій. 

Виконано частину робіт з реконструкції об’єкту відвідування парку – 

так званого маєтку Тропіних, тощо.  

Еколого-освітня діяльність: всіма РЛП організовувались та 

проводились еколого-освітні заходи, присвячені визначним датам 

екологічного календаря. Власниками заходів стали дошкільні та 

загальноосвітні заклади Березанського, Новобузького Очаківського, 

Первомайського районів, студентська та учнівська молодь 

м.Миколаїв. Серед  відвідувачів територій парків і місцевого 

населення проводилася роз’яснювальна робота щодо діяльності 

дирекції та необхідності збереження цінних природних комплексів 

парку. Забезпечено  низку публікацій в районних засобах масової 
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інформації, на офіційних сайтах, у мережі Інтернет тощо.  

Наукова діяльність відповідно до штатного розпису ведеться у трьох 

парках, які є потужними центрами досліджень природи 

Миколаївщини. Науковими відділами підготовлено та видано 

наукові статті та тези доповідей (РЛП «Кінбурнська коса» - 5, РЛП 

«Тилігульський» -7, «Приінгульський» -7). Результати досліджень 

представлені на конференціях та семінарах державного та 

міжнародного рівнів. Підготовлено низку аналітичних матеріалів. 

Щорічні дослідження узагальнюються парками у відповідних томах 

«Літопису природи». 

4.1.8. Розвиток сільського господарства  

 Рослинництво  

 Сприяння залученню інвестицій та впровадженню інноваційних 

технологій в агропромислове виробництво  

З метою покращення інвестиційної привабливості галузі сільського 

господарства шляхом впровадження інвестиційних проектів, на 

території області триває реалізація: 

семирічного проекту Уряду Канади «Український проект 

бізнес – розвитку плодоовочівництва». В рамках проекту:  

проведено 7 круглих столів з обговорення проблем області у 

сфері плодоовочівництва і шляхів їх вирішення, 25 партнерських 

заходів, 33 семінари за участю компаній – товаровиробників;  

надано організаційну підтримку у створенні 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з тепличним 

господарством та пунктом до продажної обробки овочевої продукції 

(с. Дорошівка, Вознесенський район). Наразі пропозиція щодо 

створення кооперативу направлено для включення до Плану заходів 

з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 року; 

започатковано об’єднання виноградарів Миколаївської області 

«Виноград Прибужжя»; 

запроваджено програму «Електронний ваучер», завдяки якої 

клієнти проекту отримують знижки від 15 – 20 % на придбання 

матеріально-технічних ресурсів; 

здійснюється інформаційна підтримка ТОВ «Натуральні 

есенції» з метою просування на ринки нішової продукції (гідролати, 

ефірні масла, лікарські рослини); 
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вихід на ринки інших регіонів – безкоштовні місця для клієнтів 

проекту на ринку «Початок» м. Одеса; 

для залучення грантових коштів на розгляді знаходиться 2 

пропозиції від сільгосптоваровиробників на облаштування 

лабораторій щодо визначення якісних показників овочевої продукції 

та меду; 

один клієнт проекту пройшов навчання з сільськогосподарської 

тематики в країні Ізраїль і  передає набуті знання іншим клієнтам 

проекту. 

чотирирічного проекту Шведського агентства з міжнародного 

розвитку та співробітництва (SIDA) і Міжнародного торгового 

центру (ITC) щодо виходу малих і середніх підприємств 

плодоовочевого сектора на світовий і внутрішній ринки, включення 

їх в ланцюжок доданої вартості; 

пілотного проекту «Аграрні розписки в Україні», за підтримки 

IFC, члена Групи Світового банку, в партнерстві зі Швейцарською 

Конфедерацією в Україні. Це новий інструмент кредитування, який 

дозволяє малим і середнім сільгосптоваровиробниками отримати 

спрощений доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів 

під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції. За досить 

короткий час впровадження проекту вже залучено кредитних коштів 

в сумі 2,3 млн. грн. 

За підтримки Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад» 

та молокопереробного підприємства «DANONE» створено 4 молочні 

ферми сімейного типу (близько 40 гол. корів), що ввійшли до 3 

кооперативів (СОК «Молочник», СОК «Мирослава» Снігурівського 

та СОК «Мальва» Баштанського районів), які при створенні 

отримали сучасне обладнання (доїльні апарати, стойлове та 

вентиляційне обладнання, ємності для збору молока), а також 

племінних високопродуктивних нетелей.  

Крім того укладено меморандуми між Міжнародним благодійним 

фондом «Добробут громад» та 3 особистими домогосподарствами 

Снігурівського району (в селах Єлизаветівка, Червоний Промінь та 

Афанасіївка) на подальшу співпрацю щодо створення молочних 

ферм сімейного типу, а також з трьома домогосподарствами 
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зазначеного району проводяться підготовчі роботи до залучення.  
В рамках реалізації Концепції розвитку сільських територій, 

Миколаївщина долучилась до реалізації проекту зі створення 

агрорекреаційних кластерів - цілорічний курорт «Коблево» на 

території Березанського та Очаківського районів, що дозволить 

створити комплексний туристичний продукт, розширити спектр 

послуг, забезпечити сільське населення постійними робочими 

місцями та додатковими заробітками.  

З метою поширення позитивного досвіду регіону з реалізації 

інвестиційних проектів за участі іноземних та вітчизняних інвесторів 

в м. Миколаєві 12 жовтня 2017 року відбувся III інвестиційний 

форум «Миколаївщина – надійний партнер». В рамках форуму 

презентовано тематичний блок «Агропромисловий комплекс». 

Реконструкція і модернізація існуючих систем зрошення  Для оновлення зрошуваних систем придбано та проведено 

реконструкцію 15 одиниць дощувальних машин (ТОВ «Голд Кор» 

Вітовського району - 2 фрегати, ФГ «Гармонія» - 4 фрегати, ФГ 

«Номировський» - 3 фрегати, ФГ «Нива» - 1 vestern, ПСП 

«Суворова» - 1 valley, ДП «Південне» Снігурівського району - 1 

valley, ТОВ «Агро-Капітал-Центр» Баштанського району - 3 zimatik), 

що дало змогу забезпечити полив на площі 1100 га. Для 

впровадження сучасного поливу сільськогосподарських культур, 

господарствами збільшено за останні роки площі краплинного 

зрошення, які в цілому по області становлять 9,0 тис. га. 

У с. Білозірка Вітовського району на дамбі балки Іванівська відбувся 

пуск насосної станції СНВ (е) – 420-10, який значно скоротив 

протяжність водоподаючого тракту, висота підйому – з 80 до 3 м, а 

відповідно й витрати на подачу води до точки водовиділу. 

Для вирішення нагальних питань зрошуваного землеробства, спільно 

з експертами Світового банку за участю представників від 

Миколаївщини напрацьовані принципи для розробки Стратегії 

меліорації земель в Україні, якою передбачено модернізацію та 

відновлення роботи систем зрошення, покращення управління 

національними водними ресурсами, удосконалення водопостачання 

та водовідведення, передання зрошення та дренажу до місцевих 

зацікавлених сторін, забезпечення фінансової стабільності, 
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стимулювання рентабельних інвестицій.  

Облдержадміністрація, за участю Південно-Бузького басейнового 

управління водних ресурсів, виступив замовником проектів 

регіонального розвитку «Реконструкція Південно-Бузької 

зрошувальної системи в Миколаївській області», «Реконструкція 

Казанківського групового водопроводу Миколаївської області». 

За участю Снігурівської райдержадміністрації розроблено проект 

«Реконструкція, модернізація та відновлення системи зрошення 

Мічурінської зрошувальної мережі Снігурівського району 

Миколаївської області». 

Зазначені проекти надіслано до Мінрегіону України для участі у 

конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих 

від Європейського Союзу.  

Запровадження енергозберігаючих і високопродуктивних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур 

На площі 122,5 тис. га запроваджено високопродуктивні технології 

вирощування сільськогосподарських культур, в т.ч.: no-till – 40,0 тис. 

га; mini-till – 82,5 тис. га. 

Раціональне використання та екологічна безпека грунтів Проведено щілювання грунтів на площі 765,3 тис. га, безполицевий 

обробіток ріллі –730,8 тис. га, обробіток грунтів поперек схилів – 

583,6 тис. га. Посів сільськогосподарських культур  протиерозійними 

сівалками на площі 683,2 тис. га. 

Сприяння розвиткові імпортозамінних галузей сільського 

господарства, зокрема, виноградарству, садівництву та 

овочівництву (підвищення іміджу продукції власного 

виробництва, підтримка технічного переоснащення галузей та їх 

розвитку) 

Для збільшення виробництва винограду ПАТ «Радсад» 

Миколаївського району проведено посадку на площі 63,2 га, з них: 

21,6 га на краплинному зрошенні. 

ПАТ «Зелений гай» Вознесенького району посаджено яблунь на 

площі 12,0 га, ТзДВ «Зоря Інгулу» Баштанського району – 24,1 га 

яблунь з встановленням краплинного зрошення, 11,2 га черешень та 

1,9 га вишень. 

Наразі проводяться підготовчі роботи щодо закладки молодих 

горіхових насаджень на площі 50,0 га в ДП ДГ «Зоряне» 

Первомайського району. 

Підтримка галузей, що сприяють зайнятості населення у сільській 

місцевості (тваринництво, овочівництво, виноградарство, 

плодоягідництво та переробна галузь) 

Введено в дію 7 тваринницьких об’єктів (СТОВ «Промінь» 

Арбузинський район – 1, ТОВ «Колос-2011» Очаківський район - 2, 

ПП «Заповіт» Первомайський район – 1,               СВК «Агрофірма 

«Миг-Сервіс-Агро» Новоодеський район – 1, ФГ «Орбіта» 
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Березнегуватський район - 2), створено 14 нових робочих місць. 

Придбання сучасної сільськогосподарської техніки, у тому числі 

зрошувальної 

Сільгосптоваровиробниками області придбано 164 од. 

сільськогосподарської техніки на загальну суму 308,9 млн.грн., в 

т.ч.: 53 трактори та  29 комбайнів. 

Сприяння розвиткові ферм сімейного типу, зокрема тих, що 

спеціалізуються на виробництві тепличної продукції, вирощуванні 

овочів та ягід 

За підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, в рамках «Український проект бізнес – розвитку 

плодоовочівництва» за участі навчального центру МАШАВ – 

Агенції з міжнародного співробітництва у галузі розвитку при 

Міністерстві закордонних справ Держави Ізраїль, проведено семінар 

«Технологія вирощування в закритому ґрунті». 

Надання консультативного супроводу в питаннях ведення бізнесу 

для особистих селянських господарств, сприяння самозайнятості 

населення на селі та розвитку індивідуального підприємництва у 

сільській місцевості 

В рамках проекту «Український проект бізнес – розвитку 

плодоовочівництва» Центром міжнародного співробітництва 

Міністерства закордонних справ Ізраїлю (МАШАВ) проведено 3 

практичних семінари «Інтегрований захист рослин». 

Один клієнт проекту пройшов навчання з сільськогосподарської 

тематики в країні Ізраїль і  передає набуті знання іншим клієнтам 

проекту. 

Сприяння в межах чинного законодавства приватизації державних 

сільськогосподарських підприємств з метою підвищення 

соціальної захищеності населення шляхом передачі їм у власність 

землі і майна 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про 

проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 

роках», до переліку об’єктів державної власності, що підлягають 

приватизації, включено ДП «Радгосп «Виноградна долина» та ДП 

«Племрепродуктор «Степове».  

Фондом державного майна України підготовлено проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

приватизації об’єктів агропромислового комплексу», метою якого є 

прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію 

майна державних сільськогосподарських підприємств шляхом 

перетворення їх у публічні акціонерні товариства за умови 

тимчасового залишення у власності держави пакета акцій розміром 

75 відсотків плюс одна акція для продажу на конкурентних засадах. 

Після прийняття проекту розпорядження на засіданні Кабінету 

Міністрів України його буде направлено до регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Миколаївській області з метою 

підготовки зазначених підприємств до продажу 
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Розширення асортименту плодовоовочевої продукції та 

збільшення урожайності 

За станом на 01.10.2017 врожайність овочевих культур становить 

281 ц/га, що на 40,0 ц/га більше, ніж на відповідну дату минулого 

року. 

Проведення сезонних оптових ярмарків, на яких реалізовувати 

сільгосппродукцію за цінами виробника 

В області запроваджено проведення сезонних ярмарків. Кількість 

ярмарок збільшується в період масового збирання плодоовочевої 

продукції (серпень-жовтень), на яких сільгосппродукція реалізується 

за цінами виробника. 

 На підставі балансів споживання основних продуктів харчування 

реалізовувати надлишки сільгосппродукції за межі регіону 

Основні виробники: овочевої продукції - ТОВ «С-Росток» 

Миколаївського та  ПАТ «Зелений Гай» Вознесенського районів, 

томатів - ФГ «Органік Сістемс» групи компаній «Agrofusion», 

плодоягідної - ТзДВ «Зоря Інгулу» Баштанського району щороку 

збільшують поставки своєї продукції за межі області та країни. 

 Тваринництво  

 Впровадження новітніх технологій у розвиток птахівництва, 

молочного та м’ясного скотарства,  виробництва м’яса свинини 

В ФГ «Орбіта» Березнегуватського району впроваджено нову 

технологію утримання качок та гусей з використанням 

технологічного обладнання чеського виробництва. 

В СТОВ «Промінь» Арбузинського району впроваджено нову 

технологію утримання та годівлі молодняку ВРХ в модульних 

приміщеннях. 

Створення сучасних підприємств із замкнутим циклом 

виробництва, які включатимуть сировинну і кормову базу 

Завершено будівництво приміщення для зберігання та приготування 

кормів ВРХ та свиней в СТОВ «Промінь» Арбузинського району. 

Будівництво нових тваринницьких та птахівничих комплексів, 

технічне та технологічне переоснащення існуючих тваринницьких 

об’єктів, здійснення їх реконструкції 

Збудовано та реконструйовано 7 тваринницьких об’єктів загальною 

кошторисною вартістю 18,0 млн. грн. (СТОВ «Промінь» 

Арбузинський район, ТОВ «Колос-2011» Очаківський район, 

ПСП «Заповіт» Первомайський район, СВК «Агрофірма 

«Миг-Сервіс-Агро» Новоодеський район, ФГ «Орбіта» 

Березнегуватський район). 

Розвиток сімейних ферм з використанням сучасних технологій та 

об’єднання у молочарські кооперативи 

27 вересня поточного року в с. Лоцкине Баштанського району 

відбулося відкриття молочної ферми сімейного типу, створеної на 

базі СОК «Мальва». Всього в області створено 4 молочні ферми 

сімейного типу (Баштанський та Березнегуватський - по 1, 

Снігурівський - 2), які входять до 3 обслуговуючих кооперативів.  

Укладено Меморандум між Міжнародним благодійним фондом 

«Добробут громад» та 3 особистими господарствами Снігурівського 

району для подальшої співпраці щодо створення молочних ферм 
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сімейного типу. 

Проводяться підготовчі роботи до залучення щодо створення 

молочних ферм ще у 3 домогосподарствах.  

 Рибництво  

 Збереження існуючих обсягів виробництва риби та інших водних 

біоресурсів 
Забезпечено контроль за дотриманням вимог чинного 

природоохоронного законодавства у сфері штучного вирощування 

водних біоресурсів та вилучення водних біоресурсів з водойм 

загальнодержавного значення. За станом на 01.10.2017 обсяг вилову 

водних ресурсів склав 476 тонн. 

 Поступове збільшення частки штучно вирощеної товарної рибної 

продукції в Чорному морі та внутрішніх прісноводних водоймах  

За станом на 01.10.2017 вилов водних біоресурсів підприємствами 

області, які здійснюють штучне вирощування водних біоресурсів, 

склав 92 тонни, що становить 19 % від загального вилову водних 

біоресурсів в межах області. 

 Забезпечення якісного відтворення риби та інших водних 

біоресурсів 

Забезпечено постійний контроль за вселенням водних біоресурсів до 

рибогосподарських водних об’єктів області. За станом на 01.11.2017 

кількість вселених водних біоресурсів становить 474981 екз. 

 Забезпечення ефективного використання рибогосподарських 

водних об'єктів 
Для забезпечення підвищення природної рибопродуктивності 

водойм, а також збереження та раціонального використання водної 

іхтіофауни вживаються заходи щодо впровадження на водних 

об’єктах області відповідних Режимів рибогосподарської 

експлуатації водних об’єктів. За станом на 01.11.2017 додатково до 

існуючих введено в дію ще 5 Режимів.  

 Нарощування валового виробництва рибної продукції із 

застосуванням інтенсивних технологій, що суттєво вплине на 

збільшення виробництва товарної риби та її асортимент 

Постійно проводиться робота із впровадження виробниками 

продукції аквакультури інтенсивних технологій під час здійснення 

діяльності в сфері штучного вирощування водних ресурсів. 

 Забезпечення продовольчої безпеки   

 Сприяння місцевим органам виконавчої влади у налагодженні 

прямих зв’язків з товаровиробниками щодо забезпечення 

дошкільних навчальних закладів, інтернатів та малозабезпечених 

верств населення сільськогосподарською продукцією та 

продуктами її переробки 

2017 року активно надавали благодійну допомогу дітям з 

обмеженими можливостями, сиротам, дошкільним навчальним 

закладам та малозабезпеченим верствам населення 

ПАТ «Баштанський сирзавод», ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані», 

ТОВ «С-Росток» Миколаївського району, ТОВ «Золотий Колос» 

Вітовського району та інші. 

За роки роботи на українському соковому ринку ТОВ «Сандора» 

зарекомендувало себе як соціально орієнтована компанія, яка 
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щороку добровільно бере участь в соціальних проектах 

Миколаївської області, а також надає адресну спонсорську допомогу 

в рамках постійно діючих договорів про соціальне партнерство з 

громадами області. 

 Сприяння забезпеченню стабілізації цінової ситуації на 

продовольчому ринку шляхом активізації проведення ярмаркових 

заходів у містах і районах області 

З метою запобігання підвищення цін та стабілізації цінової ситуації, 

на території районів і міст області щотижнево проводились 

ярмаркові заходи із залученням сільгоспвиробників та переробних 

підприємств області. 2017 року в області проведено 563 ярмаркових 

заходи.  

 Створення локальних аграрних ринків, сприяння створенню в 

області локальних ринків з метою реалізації 

сільгосптоваровиробниками продукції власного виробництва 

(після прийняття Закону України «Про локальні аграрні ринки») 

У зв’язку з неприйняттям Закону України «Про локальні ринки» на 

території області локальні аграрні ринки з продажу 

сільгосптоваровиробниками продукції власного виробництва не 

створювалися. 

 Формування запасів продовольчого зерна, у разі недостатнього 

рівня забезпеченості зерном сприяння формуванню необхідних 

запасів продовольчого зерна для виробництва борошна та круп 

Формування запасів продовольчого зерна в 2017 році не проводилось 

у зв’язку із достатніми обсягами його виробництва та пропозицією 

на позабіржовому ринку зерна. 

За станом на 01.10.2017 в області зберігалося 994,3 тис. тонн зерна 

пшениці, в т.ч. в сільськогосподарських підприємствах, без 

урахування господарств населення -  488,6 тис. тонн, з яких 

244,3 тис. тонн становить продовольча пшениця, при щомісячній 

потребі 13 тис. тонн зерна для виробництва хліба та хлібопродуктів.  

 З метою недопущення необґрунтованого підвищення цін на хліб, 

що користується найвищим попитом у населення, сприяння 

сільгосптоваровиробникам у співпраці з ПАТ «Аграрний фонд» 

щодо постачання борошна з державного інтервенційного фонду 

Протягом 2017 року ТОВ «Миколаївський хлібзавод № 1» 

закуповував борошно першого та вищого ґатунків в Аграрному 

фонді на Аграрній біржі за цінами на 8-12% нижче цін 

позабіржового ринку, що дозволяло стримувати різке зростання 

оптово-відпускних цін на хліб і хлібобулочні вироби. 

Відпуск борошна за фіксованими цінами для потреб хлібопекарської 

галузі в 2017 році Аграрним фондом не здійснювався.  

 Формування конкурентного середовища на регіональних ринках  

 Для збільшення конкурентних можливостей агропромислового 

виробництва необхідно:  

поліпшити якість виробленої сільськогосподарської 

продукції до міжнародних стандартів; 

створити сучасну інфраструктуру продовольчого ринку; 

розширити обсяги зберігання та переробки 

Сільськогосподарські та переробні підприємства області постійно 

працюють над поліпшенням якості виробленої продукції.  

23 червня 2017 року в м. Одесі, за участі суб’єктів підприємницької 

діяльності від трьох областей Миколаївської, Одеської та 

Херсонської, фахівцями Міністерства аграрної політики та 

продовольства України спільно з міжнародним проектом 
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сільськогосподарської продукції безпосередньо на місцях її 

вирощування; 

оновлювати технічні та технологічні засоби виробництва 

сільськогосподарських підприємств за рахунок залучення 

інвестицій та запровадження інноваційних технологій;  

розвивати ринкову і соціальну інфраструктуру в сільській 

місцевості. 

«Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів 

в Україні»  проведено семінар - навчання на тему: «Нове харчове 

законодавство. Офіційний контроль операторів ринку. Права та 

обов’язки компетентного органу та операторів ринку. Практичні 

аспекти».  

 

Відповідно до наказу Мінагрополітики України від 24.10.2013 № 629 

«Про затвердження Плану заходів щодо поетапного впровадження 

операторами потужностей з виробництва та обігу харчових 

продуктів постійно діючих процедур, заснованих на принципах 

системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках» суб’єкти підприємницької діяльності  постійно працюють 

над поліпшенням якості продукції власного виробництва, а також у 

сфері надання послуг.  

Органом з сертифікації систем управління                                                

ДП «Миколаївстандартметрологія» видано суб’єктам 

підприємницької діяльності 36 сертифікатів, якими впроваджено 

міжнародну систему управління безпечністю та якістю харчової 

продукції відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000.   

Подальший перехід  суб’єктів підприємницької діяльності  до вимог 

ДСТУ ISO 22000 відбувається поступово згідно з Законом України 

від 22.07.2014 № 1602-18 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо харчових продуктів».   

Наразі, до ДП «Миколаївстандартметрологія» суб'єктами 

підприємницької діяльності подано 8 заявок щодо впровадження 

міжнародної системи управління безпечністю та якістю харчової 

продукції відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000.    
 Розвиток ринкової інфраструктури  

 З метою розвитку інфраструктури аграрного ринку 

передбачається: 

проведення модернізації існуючих та будівництво нових 

картопле - та плодоовочесховищ, холодильників для зберігання 

виробленої продукції; 

створення оптових ринків з реалізації сільськогосподарської 

продукції; 

22 червня 2017 року ТОВ «СП «Південна аграрно-експортна 

компанія» введено в експлуатацію перевантажувальний комплекс 

ТОВ «Баловнянська виробнича база» у с. Костянтинівка 

Новоодеського. району. Вартість об’єкта будівництва – 

482,0 млн.грн. 

Потужність підприємства - 100 тис. тонн одночасного зберігання 

зернових та олійних культур. Річна виробнича програма – 
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сприяння функціонуванню цілісного маркетингового 

ланцюга руху сільськогосподарської продукції від виробника до 

споживача;  

створення умов щодо безперешкодного доступу дрібних та 

середніх сільгоспвиробників до реалізації власної продукції на 

споживчих ринках. 

перевантаження 400 тис. тонн зернових та олійних культур. На 

підприємстві створено 220 нових робочих місць. 

09 вересня 2017 року групою компаній «Агроф’южн» введено в 

експлуатацію завод «Східний» у м. Снігурівка. Вартість об’єкта 

будівництва – 55,0 млн. дол. США. Потужність підприємства - 

переробка томатів у томатну пасту 250 тис. тонн в сезон. На 

підприємстві створено 240 нових робочих місць. 

 

Загальна ємність зберігання плодоовочесховищ області становить 

57,0 тис. тонн. 

З урожаю 2017 року вже закладено на зберігання понад 16,9 тис. 

тонн плодоовочевої продукції. 

Реалізація сільськогосподарської продукції, зокрема плодоовочевої, 

проводиться на ринках без вимог щодо надання зайвих довідок 

сільгосптоваровиробниками. Крім того, на ярмарках 

товаровиробникам надаються безкоштовні місця для продажу 

продукції власного виробництва. 

4.1.8.1. Заходи стимулювання щодо виконання обласних цільових 

програм 

 

 Відзначення  кращих механізаторів області у номінації «Кращий 

механізатор Миколаївщини» 

Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 

11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 

та розпорядження голови облдержадміністрації від 16.03.2016 

№ 80-р «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 14.02.2015 № 39-р «Про заходи щодо 

наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економного 

використання бюджетних коштів» у 2017 році не проводились 

урочисті заходи з нагородження кращих механізаторів премією 

ім.Федора Іванова – Героя України та з відзначення кращих 

сільськогосподарських підприємств, працівників та колективів за 

вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу регіону.  

Відзначення кращих сільськогосподарських підприємств, 

працівників та колективів за вагомий внесок у розвиток 

агропромислового комплексу регіону  

4.2. Розвиток інноваційних сфери  

 Оновлення  бази даних інвестиційних проектів інноваційного 

характеру та їх представлення потенційним інвесторам 

З метою поширення позитивного досвіду регіону з реалізації 

інвестиційних проектів за участю міжнародних та вітчизняних 

інвесторів 12 жовтні 2017 року проведено Інвестиційний форум 

«Миколаївщина – надійний партнер». Захід зібрав понад 
Сприяння створенню індустріальних парків у м.Миколаєві та у 

м.Вознесенську 
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300 представників державних та місцевих органів влади, 

дипломатичного корпусу, ділових кіл, фінансових установ, 

експертів.  

В рамках Форуму проведено дискусії щодо проблем та перспектив 

роботи вітчизняних та іноземних інвесторів Миколаївської області в 

галузі інфраструктури, агропромислового комплексу, 

відновлювальної енергетики. 

На форумі всім учасникам надано буклет «Інвестиційні пропозиції 

Миколаївської області», який містить інформацію про інвестиційні 

пропозиції,  у т.ч. проект «Створення індустріального парка в 

м.Миколаєві», земельні ділянки типу «Green-field» та «Brown-field».  

Функціонування при Миколаївському національному аграрному 

університеті дорадчої служби та Наукового інституту 

інноваційних технологій і змісту аграрної освіти 

Основними напрямками сільськогосподарської дорадчої діяльності 

Миколаївської громадської організації «Сільськогосподарська 

дорадча служба Причорномор’я» у 2017 році були: підвищення рівня 

знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення 

сільськогосподарського виробництва; сприяння розвитку і 

стабільному функціонуванню аграрного ринку; ознайомлення 

здобувачів вищої освіти, агротоваровиробників регіону з 

технологією вирощування насіння гібридної кукурудзи.  

У травні 2017 р. відбувся традиційний День поля з технології 

вирощування зернових колосових культур. В заході взяли участь 

перший заступник голови  Миколаївської обласної державної 

адміністрації з питань агропромислового розвитку та земельних 

відносин В.В. Бонь, Президент НААН Гадзало Я.М., заступник 

Міністра аграрної політики та продовольства України О.В. 

Ковальова; директор Селекційно-генетичного інституту – 

Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення В.М. 

Соколов, головний конструктор Українського конструкторського 

бюро шасі і трансмісій О.А. Гриненко, провідні селекціонери та 

вчені з Києва, Харкова, Одеси, Херсона, Миронівки тощо, керівники 

сільськогосподарських підприємств. Учасники Дня поля, а це більше 

300 осіб, мали можливість ознайомитися із сучасними селекційними 

досягненнями. Свою техніку та новітні розробки продемонстрували 

компанії «Лозівські машини» та чеська компанія «Зеттер» та 

італійська компанія «Гаспардо», компанії «БТУ Центр», «Ерідон», 
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«Хумінтех», «Український аграрний ресурс» та інші. Після огляду 

демонстраційного поля, учасники заходу взяли участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Історія і сучасність 

аграрної освіти і науки», присвяченої пам’яті Михайла Ліванова. У 

рамках конференції підписано меморандум про створення 

Навчально-науково-виробничого консорціуму «Південний» аграрних 

вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та 

виробничих підприємств Миколаївської та Херсонської областей.  

Співпраця університету у рамках діяльності Інноваційно-освітнього 

кластеру «Агротехніка»  дала можливість випробувати 6 одиниць 

сучасної ґрунтообробної техніки  в умовах Південного Степу, надані 

рекомендації щодо їх серійного виробництва. Отримано 

сільськогосподарських машин для проведення наукових досліджень 

на суму 3,1 млн грн. 

З метою компенсації втрат родючості ґрунту колективом вчених 

університету на замовлення сільгосптоваровиробників регіону 

розроблено науково обґрунтовану систему удобрення на основі 

визначення вмісту поживних речовин у ґрунті та комплексної оцінки 

загальної родючості. Розроблено інноваційні методики моніторингу 

вмісту гумусу за допомогою багатоспектрального сканування 

поверхні ґрунту спеціальною апаратурою, розташованою на борту 

космічних апаратів, та визначення економічних збитків аграрного 

виробництва, зумовлених втратою родючості сільськогосподарських 

угідь. 

Сприяння впровадженню результатів наукових досліджень на 

вітчизняному та закордонному ринках шляхом поєднання 

виробничих, наукових і комерційних інтересів учасників 

Наукового парку Миколаївського національного аграрного 

університету «Агроперспектива»  

З 2014 року вченими університету проводяться роботи по 

сортовипробуванню новітніх селекційних досягнень зернових 

колосових культур провідних селекційних центрів України в умовах 

Південного Степу: Селекційно-генетичний інститут, Миронівський 

інститут пшениці ім. В.Ремесла, Інститут рослинництва ім. 

В.Юр’єва, Інститут зрошуваного землеробства, Всеукраїнський 

науково-дослідний інститут селекції; Білоцерківська селекційно-

дослідна станція. Удосконалено технології вирощування 

перспективних сортів зернових колосових культур та презентовано 

їх на щорічних Днях поля. 

Співпраця з вітчизняними та зарубіжними селекційними центрами 
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дала можливість провести сортовипробування 136 сучасних гібридів 

соняшнику, 106 сортів сорго, 68 сортів і гібридів кукурудзи.  

За укладеними договорами про сортовипробування овочевих культур 

з 8 іноземними компаніями Франції, Італії, Іспанії, Японії, США, 

Ізраїлю, Нідерландів, Швейцарії (Clause, Nunhems, Singenta, 

Nickerson-Zwaan, Sakata, Bejo, TaciSeed) виконано роботи з вивчення 

адаптивних характеристик 140 гібридів овочевих культур на суму 

180 тис.грн.  

Реалізовано наукові проекти вчених університету:  

- удосконалення технологій вирощування зернових та технічних 

культур в умовах Південного Степу на суму 3,2 млн грн; 

- краплинне зрошення з ізраїльською компанією «Ірригатор» на 

суму 100 тис. доларів США; 

дощувальне зрошення з американською компанією Монсанто на 

суму 700 тис. доларів США 

Наповнення інформаційними матеріалами демонстраційного 

центру з пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності, 

створеного 2010 року на базі Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили 

1. Гідропонна установка з сонячним насосом (Автори: В. І. Андрєєв, 

О. І. Случак ) - розробка на стадії дослідного зразка; 

2. Конструкція та композитні матеріали кришки для кокілів 

відцентрового лиття (Автори: Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. Ф. 

Прищепов, О. І. Случак , В. В. Шугай) - розробка на стадії 

дослідного зразка; 

3. Підвищення екологічної безпеки систем 

теплохолодозабезпечення будівель шляхом перерозподілу енергії 

між альтернативними і традиційними джерелами (Автори: Л. П. 

Клименко, Н.О. Воскобойнікова) - розробка готова до впровадження 

та має впровадження на локальному рівні; 

4. Спосіб модифікації поверхні тертя чавунної заготовки шляхом 

нанесення покриття Ti-TiO2 (Автори: Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, 

О. Ф. Прищепов, О. І. Случак, В. В.Шугай) - розробка на стадії 

дослідного зразка; 

5. Метод виготовлення композитних фільтрів з контрольованою 

пористістю на основі губчастого титану з наповнювачами (Автори:  

Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. Ф. Прищепов, О. І. Случак, В. В. 

Шугай) - розробка на стадії дослідних зразків; 

6. Теоретичні основи визначення індикаторів та коефіцієнтів 
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вагомості індексів екологічної безпеки в системі сталого розвитку 

Південного регіону України (Автори: Л.П. Клименко, В.В. 

Добровольський, В.І. Андрєєв, Н.О. Воскобойнікова) – немає 

аналогів у області; реалізація концепції сталого (стійкого, 

збалансованого, гармонійного) екологічного розвитку Південного 

регіону можлива лише за умов низки забезпечень, таких як науково-

методичного, технічного, освітнього, біологічного супроводження. 

Все це буде покладено у створення новітньої теорії екологічної 

безпеки в системі оціночних показників сталого розвитку 

Південного регіону; 

7. Розроблення поліметричних датчиків інформаційно-

вимірювальних систем з живленням елементів від енергії 

вимірювального сигналу (Автори: М. П. Мусієнко, І. М. Журавська, 

В. Ю. Савінов, Я. М. Крайник, О. О. Корецька) - розроблені 

теоретичні засади та експериментальні зразки поліметричних 

датчиків інформаційно-вимірювальних систем з живленням 

елементів від енергії вимірювального сигналу, які можуть бути 

випробувані та використані у реальних виробничих умовах; 

8. TPC декодер на базі ПЛІС (Автори: Я. М. Крайник, М. П. 

Мусієнко, О. О. Денисов, В. О. Перов) - розроблений 

схемотехнічний опис декодеру мовою VHDL, який при реалізації на 

мікросхемах сімейства Altera Stratix V дозволяє отримати пропускну 

здатність вище 600 Мбіт/с. Розроблені моделі та методи представлені 

на 4 наукових конференціях у Бухаресті (Румунія), Києві, Вінниці, 

Миколаєві. 

 Організація та проведення семінарів, «круглих столів», 

навчальних курсів з питань науково-технічної та інноваційної 

діяльності, інтелектуальної власності, трансферу технологій з 

метою   підвищення кваліфікації керівних інженерно-технічних 

працівників;  співробітників адміністративних органів 

20 січня 2017 року у Миколаївському національному університеті 

імені В.О. Сухомлинського відбулась звітна науково-практична 

конференція «Наукові дослідження університету 2016 – результати 

та перспективи» за участю магістрантів, аспірантів, представників 

Ради молодих вчених університету. 

У березні 2017 року викладачами та студентами біологічного 

факультету Миколаївського національного університету 

ім.В.О.Сухомлинського проведено науково-практичний семінар 

«Біологія: від теорії до практики». 
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Співробітниками Миколаївського національного аграрного 

університету організовано проведення Всеукраїнського науково-

практичного семінару «Актуальні питання надання психологічної 

допомоги учасникам освітнього процесу в умовах вищого 

навчального закладу» за участю психологів міста Миколаєва та 

інших міст України (Умані, Білої Церкви, Ізмаїлу, Одеси тощо). 

У ході заходу присутніх ознайомлено з особливостями роботи 

психолого-педагогічної лабораторії інноваційних технологій 

розвитку особистості в умовах вищого навчального закладу. 

Викладачами та студентами кафедри комп’ютерної інженерії 

механіко-математичного факультету Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського проведено ІІ Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих 

вчених на тему «Інформаційні технології в моделюванні». У заході 

взяли участь викладачі та студенти 23 навчальних закладів та 

організацій з 12 міст України. Під час роботи конференції висвітлено 

геометричне, математичне та комп’ютерне моделювання об’єктів, 

явищ і процесів, інформаційні технології моделювання, комп’ютерна 

та програмна інженерія в сучасних умовах тощо. 

У квітні 2017 року з метою обміну досвідом по результатах наукових 

досліджень сучасних проблем взаємозамінності та стандартизації у 

машинобудуванні викладачами інженерно-енергетичного факультету 

Миколаївського національного аграрного університету проведено 

V Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених і 

студентів «Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у 

машинобудуванні». 

У рамках реалізації науково-дослідної роботи «Професійна 

підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які 

знаходяться у складних життєвих ситуаціях» викладачами кафедри 

психології, кафедри педагогіки та загальної психології 

Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського проведено міжвузівський «круглий стіл» на 

тему «Особистісні трансформації у сучасної студентської молоді в 

процесі професійної підготовки: проблеми і перспективи». У заході 

взяли участь викладачі, провідні фахівці, аспіранти, докторанти та 
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студенти вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів 

(Миколаївського національного університету 

ім.В.О.Сухомлинського, Національного університету 

кораблебудування ім.адм. Макарова, Національного педагогічного 

університету ім. Драгоманова, Опольського університету республіки 

Польща). 

Викладачами навчально-наукового інституту автоматики і 

електротехніки Національного університету кораблебудування 

ім.адм. Макарова проведено Всеукраїнську науково-технічну 

конференцію «Сучасні проблеми автоматики та електротехніки». 

Кафедрою сучасних мов Національного університету 

кораблебудування ім.адм. Макарова проведено наукову студентську 

конференцію англійською мовою «Innovative Technologies in the 

Modern World». 

У травні 2017 року на базі Національного університету 

кораблебудування ім.адм. Макарова проведено Всеукраїнську 

науково-технічну конференцію «Сучасні технології проектування, 

побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і 

інженерних споруд» за участю іноземних фахівців. 

Також на базі університету співробітниками кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Навчально-наукового гуманітарного 

інституту Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова та історичного факультету Гомельського 

державного університету імені Франциска проведено 

ІV міжнародний науково-методичний семінар «Україна і Білорусь: 

історія і сучасність». 

Миколаївським національним аграрним університетом проведено 

День поля з технології вирощування зернових колосових культур. 

У рамках проведеної Міжнародної науково-практичної конференції 

«Історія і сучасність аграрної освіти і науки», присвяченої пам’яті 

засновника першої в Східній Європі школи практичного 

землеробства в с. Богоявленське (Вітовського району) на 

Миколаївщині у 1790 році Михайла Ліванова, відбулося підписання 

Меморандуму про спільні наміри щодо створення в Україні 

пілотного проекту навчально-науково-виробничого консорціуму 
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«Південний» аграрних вищих навчальних закладів, науково-

дослідних установ та виробничих підприємств Миколаївської і 

Херсонської областей. 

У липні 2017 року за сприяння Миколаївської обласної державної 

адміністрації та Миколаївської обласної ради проведено 

Міжнародний «круглий стіл» на тему «Сучасні тенденції 

формування професійної компетентності службовців публічної 

влади». У заході взяли участь науковці та викладачі вищих 

навчальних закладів м. Миколаєва у сфері педагогічних, юридичних, 

економічних, політичних наук, керівники структурних підрозділів та 

управлінь облдержадміністрації, обласної ради, експерти з 

децентралізації, представники державних підприємств, громадських і 

неурядових організацій. 

За результатами роботи ухвалено резолюцію із рекомендаціями 

щодо подальших шляхів підвищення ефективності державного 

управління, оптимізації процесу децентралізації влади в Україні, 

забезпечення навчання персоналу органів публічної служби 

відповідно до державних стандартів, що базуються на вимогах 

сучасних професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

службовців, затвердження єдиних нормативів та пріоритетів 

діяльності ЦППК на місцевому та регіональному рівнях тощо. 

У вересні 2017 року під патронатом Української асоціації управління 

проектами «УКРНЕТ» проведено щорічну XІІІ Міжнародну науково-

практичну конференцію «Управління проектами: стан та 

перспективи» за участю понад 150 видатних науковців та студентів з 

різних міст України. 

У жовтні 2017 року з нагоди відзначення 345-річчя Пилипа Орлика 

науковцями та викладачами приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

проведено І-у Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Борисфенійський симпозіум – 2017. Наука XXI століття: тенденції 

та перспективи». 

У рамках проведення VІІI Міжнародної науково-технічної 

конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці 

викладачами навчально-наукового інституту автоматики і 
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електротехніки Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова проведено засідання секції «Інновації в суднових 

електротехнічних системах та автоматиці». 

З метою впровадження інноваційних технологій у виробництво 

якісної і безпечної тваринницької продукції 20 жовтня 2017 року 

працівниками факультету технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 

Миколаївського національного аграрного університету проведено 

регіональний науково-практичний семінар «Інновації у забезпеченні 

якості тваринницької продукції». 

4.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та 

середнього підприємництва 

 

4.3.1. Розвиток внутрішнього ринку  

4.3.1.1. Розвиток споживчого ринку та послуг  

 Забезпечення продовольчої безпеки за рахунок формування 

регіональних запасів продовольчого зерна та плодоовочевої 

продукції; проведення товарних інтервенцій з державного 

матеріального резерву для запобігання необґрунтованому 

підвищенню цін на продовольчі товари; залучення на споживчий 

ринок  товарних ресурсів шляхом проведення міських і районних 

ярмарків за участі безпосередніх товаровиробників 

З метою забезпечення потреби населення області в основних 

продовольчих товарах та недопущення їх дефіциту 

облдержадміністрацією здійснюється щомісячний моніторинг 

балансів виробництва та споживання продуктів харчування, 

результати яких надаються Міністерству аграрної політики та 

продовольства України.  

У містах та районах області розроблені баланси попиту та пропозиції 

основних продовольчих ресурсів на 2017/2018 маркетинговий рік. 

Зведені баланси по містам і районам області проаналізовані та надані 

голові облдержадміністрації. Згідно балансів за рахунок власного 

виробництва область повністю забезпечена олією соняшниковою, 

яйцями курячими, сметаною та овочами (крім капусти); достатньо 

високий рівень забезпечення потреби за рахунок власного 

виробництва сиром кисломолочним, свининою, борошном 

пшеничним, капустою та картоплею; трохи нижчий - маслом 

вершковим, птицею, яловичиною, цукром, молоком та 

кисломолочними напоями. Незначні обсяги виробництва в області 

ковбасних та макаронних виробів, крупи гречаної. На невизначений 

термін припинено виробництво в області крупи манної. Для 

повноцінного забезпечення населення області продовольчими 

ресурсами, що недостатньо виробляються в області,  організовано  їх 
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завезення з інших регіонів України. Профіцит продукції вивозиться 

до інших регіонів країни та за кордон. 

Для зберігання плодоовочевої продукції в зимово-весняний період в 

області функціонують 17 овочесховищ загальною ємністю 39,3 тис. 

тонн, 7 картоплесховищ ємністю 4,2 тис. тонн та 6 плодосховищ 

ємністю 11,8 тис. тонн. 

З метою підтримки місцевих виробників продовольчої продукції, 

зменшення посередників, забезпечення населення 

сільськогосподарською продукцією за доступними цінами в містах 

та районах області на постійній основі проводяться  ярмарки. 

2017 року проведено 563 ярмарки, в яких взяли участь 

сільськогосподарські, фермерські господарства та підприємства 

харчової промисловості, реалізовано 3,8 тис. тонн продукції на суму 

79,1 млн. грн. 

На ринках області виділено понад дві тисячі торговельних місць для 

здійснення торгівлі безпосередньо виробниками продовольчих 

товарів. 

Крім того, за укладеними договорами до крупних торговельних 

об’єктів обласного центру здійснюють поставки власної продукції 

місцеві товаровиробники: ТОВ «Миколаївський хлібзавод № 1», 

ТОВ «Агро-Юг-Сервіс», ФОП Каракай К.Т., ФОП Масловський 

Ю.В., ППК «Золотой теленок», ТОВ «Альпі Україна», 

ТОВ «Сандора», ФГ «Владам», ФЗП «Жовтневі ковбаси», 

ПП Малицький, ФОП Цегельний, ПП «Техмет-Юг», 

ТОВ «Лакомка», ТОВ «Терновський хлібзавод», ТОВ «Альянс-С», 

ТОВ «Міг-Трейд», ТОВ «СВЛ-Миколаїв», ПрАТ «Лакталіс-

Миколаїв» тощо. 

Також, компанією «Метро Кеш енд Кері» запроваджено програму 

підтримки українських виробників «Фірмове», згідно якої закупка 

овочів для реалізації в торговельній мережі компанії здійснюється 

безпосередньо у сільгоспвиробників 30 господарств Херсонської, 

Рівненської, Запорізької, Сумської та Київської областей. 

 Сприяти розвитку мережі підприємств торгівлі та громадського 

харчування з урахуванням комплексної забудови міст і районів, 

організацією в місцях, де відсутня стаціонарна торгівля, виїзної та 

За даними райдержадміністрацій та міськвиконкомів розміщення 

торговельної мережі здійснюється відповідно до регіональних 

правил забудови з урахуванням нормативів забезпеченості населення 
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виносної торгівлі товарами першої необхідності торговельною площею.  

В області працює 25599 підприємств роздрібної торгівлі, в тому 

числі 9928 магазинів, 15671 кіосків, контейнерів та АЗС.  

В містах та районах області відповідними рішеннями міських, 

селищних, сільських рад визначені місця розміщення об’єктів 

виносної, виїзної торгівлі товарами першої необхідності, в тому 

числі на територіях малоефективних торговельних зон, де відсутня 

стаціонарна торговельна мережа. 

 Проведення виставок товарів місцевих виробників; розширення 

мережі їх фірмових магазинів, відділів та секцій 

За сприянням облдержадміністрації організовано участь підприємств 

області у ХХІІІ міжнародній виставці «Суднобудування – 2017» та  

ХV спеціалізованій виставці «Водний транспорт», які відбулися 

24-26 травня на території заводу «Нібулон». Свої стенди 

представили понад 40 українських і зарубіжних компаній. 

На виставці свої експонати презентували й миколаївські 

підприємства: ТОВ СП «Нібулон», ТОВ МП «Термінал – 

Укрхарчозбутсировина», ТОВ «Артіль-ЛТД», ТОВ «Чорноморська 

яхтова верф», Чорноморський національний університет 

ім. П.Могили, Національний університет ім. Адмірала Макарова, 

Проектне бюро «ПроЛайн» тощо. 

Під час виставки проведено круглий стіл з обговорення проблем 

суднобудування, розвитку внутрішніх водних шляхів і перспектив 

розвитку галузі суднобудування, в роботі якого взяли участь 

Асоціація суднобудівників України «Укрсудпром», народні депутати 

України, підприємці, представники та фахівці морської галузі 

області. 

Крім того, в обласному центрі, містах та районних центрах області 

щотижнево та до свят проводяться продовольчі ярмарки, на яких 

господарства районів реалізують свою продукцію. Поточного року в 

області проведено 563 ярмарки, де представлено широкий 

асортимент продукції: овочі, фрукти, крупи, борошно, хлібобулочні 

вироби, олія, риба, м’ясна та молочна продукція.  

Місцеві товаровиробники працюють над розширенням власної 

фірмової торговельної мережі. 

 

 Забезпечення раціонального розміщення інфраструктури В області функціонує 4899 (торік – 4854) об’єктів сфери побутових 
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побутового обслуговування населення на території населених 

пунктів шляхом відкриття нових, реконструкції та модернізації 

існуючих об’єктів, недопущення їх перепрофілювання; 

проведення конкурсів професійної майстерності серед фахівців 

побутового обслуговування 

послуг, у т.ч. 791 – у сільській місцевості (16,1% від загальної 

кількості). Значна їх кількість (51,8% або 2537 од.) розташована в 

обласному центрі. Найбільшу питому вагу серед об’єктів сфери 

побутових послуг займають перукарні, ремонт транспортних засобів, 

послуги з перевезення вантажів, а незначну – послуги хімчисток та 

пралень. 

 Посилення контролю за правильністю формування та 

застосування цін і тарифів на продукцію та послуги, недопущення 

безпідставного зростання цін і тарифів на товари та житлово-

комунальні послуги 

На підставі постанови КМУ від 07.06.2017 № 394 «Про внесення 

змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою скасовані 

повноваження облдержадміністрацій в частині державного цінового 

регулювання на ряд продовольчих товарів та послуг,  підготовлено 

розпорядження голови облдержадміністрації від 05.09.2017 № 327-р 

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації», яке 

зареєстровано в головному управлінні юстиції та оприлюднено в 

ЗМІ. 

В області залишилися діяти розпорядження голови 

облдержадміністрації щодо встановлення граничних торговельних 

надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування, що 

реалізується в навчальних закладах; цін на вугілля, що відпускається 

населенню; нормативу рентабельності на дрова та газ скраплений, 

що відпускаються населенню для побутових потреб. 

Проте, контроль за їх дотриманням у 2017 році не здійснювався 

через мораторій на здійснення перевірок контрольно-наглядовими 

органами. 

Райдержадміністраціями та міськвиконкомами на місцях 

проводиться щотижневий моніторинг цін на основні групи 

продовольчих товарів, результати надаються департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації щовівторка. 

Крім того, на підставі даних щодекадного моніторингу цін на 

основні групи продовольчих товарів, що проводиться органами 

статистики, здійснюється аналіз цін по області порівняно з іншими 

регіонами України, результати якого розміщуються на веб-сайті 
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департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

4.3.2. Дерегуляція і розвиток підприємництва  

 Подальше впровадження регуляторної політики. 

Оптимізація дозвільної системи, підвищення ефективної 

діяльності дозвільних центрів та центрів з надання 

адміністративних послуг, створення єдиної електронної бази 

даних адміністративних послуг органів виконавчої влади і 

місцевого самоврядування 

Видано розпорядження голови облдержадміністрації від 15.06.2015 

№ 182-р «Про забезпечення реалізації державної регуляторної 

політики на території Миколаївської області», яким затверджено 

комплекс заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

Сформовано реєстр діючих розпоряджень голови 

облдержадміністрації, що є регуляторними актами (19 регуляторних 

актів), який розміщено на веб-сайті облдержадміністрації. 

В райдержадміністраціях 46 регуляторних актів в виконавчих 

комітетах міських (міст обласного значення) рад 185 діючих 

регуляторних актів.  

Згідно з пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації 

розроблено та затверджено план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Миколаївської облдержадміністрації на 2017 рік, 

який розміщено (оприлюднено) на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації ( www.mk.gov.ua). 

Упровадження освітніх програм з підприємницької діяльності для 

суб’єктів підприємницької діяльності та широких верств  

населення, проведення семінарів та нарад для підприємців з 

питань роз’яснення чинного законодавства, що регулює 

підприємницьку діяльність, за участю контролюючих та 

правоохоронних органів 

В області проводяться дні «відкритих дверей» центру зайнятості для 

роботодавців; засідання «круглих столів» та семінари, ярмарки та 

міні-ярмарки вакансій за участю роботодавців, презентації робочих 

місць і виробництв. На всіх заходах увага роботодавців 

акцентувалася на перевагах легальної зайнятості та проводилася 

робота щодо мотивації роботодавців до створення нових робочих 

місць на своїх підприємствах. Постійно проводиться 

широкомасштабна інформаційно-роз’яснювальна робота з 

роботодавцями з даного питання. Протягом поточного року 

відбулося 1157 відвідувань підприємств, організацій, установ 

фахівцями служби зайнятості у складі комісій з метою проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи по легалізації зайнятості. 

Цією роботою було охоплено 3271 роботодавець. 1911 роботодавців 

приймали участь в інформаційно-просвітницьких заходах, на яких 

фахівці базових центрів зайнятості проводили роботу по легалізації 
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самостійно, без залучення комісій, і на яких одним з питань було 

розглянуто питання офіційного працевлаштування підприємствами, 

установами та організаціями громадян,  виплати гідної заробітної 

плати своїм працівникам та діяльності цих підприємств в 

законодавчому полі. 

Запровадження системи консультаційних послуг для підприємців 

шляхом проведення «круглих столів», нарад, виїзних 

консультацій, кущових семінарів, забезпечення роботи обласного 

«Єдиного консультативного центру» та мережі дистанційних 

консультацій на базі бібліотек 

Проводиться консультування переміщених осіб, щодо організації та 

ведення бізнесу. 

Забезпечена постійна робота мережі дистанційних консультаційних 

центрів для підприємців Миколаївської області. Розроблено та 

впроваджено цикл освітніх онлайн-семінарів (вебінарів) для 

суб’єктів підприємницької діяльності та широких верств населення з 

метою ознайомлення їх із ключовими питаннями ведення бізнесу, 

кращими світовими бізнес-практиками, підвищення їх кваліфікації та 

конкурентоспроможності. Сприяння суб’єктам підприємницької 

діяльності Миколаївської області в процесах налагодження 

співробітництва з бізнес-середовищем ЄС. 

Оперативне реагування на проблемні питання діяльності суб’єктів 

малого підприємництва шляхом забезпечення роботи «гарячих 

ліній» 

Проводиться консультування переміщених осіб, щодо організації та 

ведення бізнесу. 

До мережі дистанційних центрів звернулось 78 підприємців, з міст та 

районів області з метою отримання консультації. 

На телефон «Гарячої лінії» надходять дзвінки від підприємців та 

бажаючих відкрити власну справу з міста Миколаєва та районів 

області, з таких напрямків: відкриття / закриття підприємництва – 16. 

Участь у програмі часткового відшкодування відсотків по 

кредитам-21; податкове законодавство, бухгалтерський облік – 20; 

залучення фінансових ресурсів (інвестиції, кредитування) – 7; 

перевірки контролюючих органів – 4; стажування підприємців за 

кордоном–10. 

Проведено вебінари на теми: 

Успішні переговори. 

Вам не потрібно мотивувати персонал. 

Основи успішного виступу. 

Особиста безпека громадянина. 

Фінансова безпека сім’ї. 

Типи клієнтів. Як продавати усім? 
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Основи успішного виступу. 

Захист бізнесу в Інтернеті. 

Тайм-менеджмент. 

Захист бізнесу в Інтернеті. 

Пошук ідей для бізнесу. Як своє хобі перетворити в успішний бізнес-

проект. 

Правильне управління продажами. 

Проводиться консультації переміщених осіб щодо організації та 

ведення бізнесу. Надано консультації 19 переміщеним особам на 

теми: відкриття власної справи – 9; покращення умов існуючого 

бізнесу-5; пошук нових кредитних та інвестиційних ресурсів-5; всі 

звернення опрацьовані та надані вичерпні відповіді. 

 Сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності Протягом 2017 року з метою залучення безробітних до 

підприємництва в області проводиться низка заходів. Проведено  

61 семінар, в яких взяли участь 530 осіб. На семінарах надається 

інформація з питань започаткування власної справи, аспектів 

ведення малого бізнесу.  

Після опанування основ підприємництва та участі у відповідних 

семінарах за звітний період 22 безробітних отримали одноразову 

допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.  

Наданна компенсація фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

77 роботодавцям, які працевлаштували на нові робочі місця 

107 безробітних, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню, з них:  

- 3 особи - молодь, яка закінчила або припинила навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах  і яка вперше приймається на роботу; 

- 55 осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до 

статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років; 

- 6 інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 

26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування»; 

- 9 одиноких батьків або осіб, які їх замінюють і виховують без 
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одного з подружжя дитину віком до 14 років, або дитину-інваліда; 

- 31 одиноких батьків або осіб, які їх замінюють і мають на 

утриманні дитину (дітей) віком до 6 років; 

- 8 учасників бойових дій. 

На виконання ч.2 ст.27 Закону України «Про зайнятість населення» 

прийняті рішення про надання компенсації 70 суб’єктам малого 

підприємництва, які працевлаштували 205 безробітних на нові 

робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності, 

найактивніше у таких: переробна промисловість, сільське 

господарство, лісове господарство та рибне господарство, 

виробництво харчових продуктів, роздрібна торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та мотоциклами, оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. 

Упровадження проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» 

В області діє третя фаза Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду», який взаємодіятиме з місцевими органами 

влади, громадськими організаціями та приватним сектором по всій 

Україні, з метою розвитку та впровадження ініціатив, що мають на 

меті поліпшення умов життя людей. 

Проект працює, у таких сферах: 

відновлення основних об’єктів соціальної та комунальної 

інфраструктури в галузі охорони здоров’я, охорона навколишнього 

середовища, управління водними ресурсами, підтримка дрібних 

фермерських ініціатив (у сільській місцевості), підвищення 

енергоефективності у багатоквартирних будинках. 

Конкурсною комісією відібрано 9 районів для реалізації в них 

проектів з підвищення енергоефективності, розвитку об’єктів 

соціальної інфраструктури, підтримки фермерських ініціатив тощо.  

На сьогодні в цих районах відібрано 39 сільських рад для участі в 

третій фазі Проекту, в кожній раді створено громадську організацію, 

що займаються підготовкою мікропроектів. Кожна громада склала 

план розвитку та відібрала пріоритетний напрямок роботи, це дитячі 

садочки, школи, амбулаторії,вуличне освітлення, сільський 

водопровід.  

Проведено навчання активу відібраних  громад за тематикою:  

«Реєстрація організацій громад», «Планування діяльності. Створення 
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планів розвитку», «Підготовка  мікропроектів». 

За результатами конкурсного відбору учасниками третьої фази є 

9 районів: 

На цей час фінансується 45 мікропроектів сільських рад, загальна 

вартість 16534,568 тис. грн., з них кошти, в районних бюджетах - 

2387,749 тис. грн. 

 Сприяння створенню та розвитку підприємств галузей 

виробничого сектору малого і середнього бізнесу регіону, 

підтримці місцевих товаровиробників та забезпеченню 

виробництва якісної продукції із сировини місцевого походження, 

підвищенню експортного потенціалу підприємствами малого 

бізнесу області у зв’язку зі вступом України до Світової 

організації торгівлі 

В рамках сприяння суб’єктам підприємницької діяльності 

Миколаївської області в процесах налагодження співробітництва в 

бізнес-середовищі ЄС спеціалістами Регіонального фонду підтримки 

підприємництва в Миколаївській області сформовано базу даних 

(перелік, контактні дані, веб-сайт, основні напрями діяльності) 

Європейських ділових організацій та асоціацій (20 організацій). 

Розроблено брошуру «Рекомендації та технології просування 

продукції та послуг підприємств малого та середнього бізнесу на 

ринки країн членів ЄС». Розроблені рекомендації і технології 

просування продукції та послуги підприємств малого та середнього 

бізнесу області на ринки країн – членів ЄС. 

Область бере участь у розробленні проектів по програмі ЄС 

BlackSeaCrossBorderCorporation. Сформовано 15 проектів. Також по 

більшості проектів знайдено партнерів в рамках Причорноморського 

співробітництва. 

У програмі «FitforPartnershipwithGermany» взяли участь 

2 підприємця з Миколаївської області та співробітник Регіонального 

фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області. 

Ефективність участі для підприємця – 3 контакти з німецькими 

підприємствами та подальша співпраця. В подальшому планується 

участь ще одного підприємця у цій програмі.  

Також, підприємцями області було подано заявки на учать у 

Канадській програмі «U CAN Export».  

Підприємці мали можливість в рамках програми ЄБРР 

«EU4Business» (співорганізатором якого є Регіональний фонд 

підтримки підприємництва в Миколаївській області) прийняти 

участь у тренінгу «Розвиток харчової промисловості до 

міжнародного рівня та експорту». Спікерами даного заходу були: 

представник AgriTrade – Andre Pilling (Німеччина), та представники 
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Export Promotion Office, даний захід відкрив нові інструменти, 

контакти та можливості для підприємців Миколаївської області. 

 Створення механізмів залучення коштів для підтримки суб’єктів 

малого підприємництва, насамперед - впровадженню на території 

області механізмів кредитування інвестиційних проектів суб’єктів 

малого підприємництва на пільгових умовах; 

В області розроблено та реалізовано механізм надання фінансової 

допомоги для компенсації відсоткових ставок по існуючим кредитам 

підприємців, на що з бюджету області виділено 2 млн. грн. 

Проведено дев’ять інформаційно-навчальних конференцій та 

семінарів на тему «Ефективний кредит» за участі підприємців всіх 

міст та районів області. Результатом стало подання заявок від 

підприємців області для отримання часткової компенсації з 

обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами.  

Відбувся перший етап цього конкурсу, в якому представники малого 

та середнього бізнесу області презентували свої проекти. Заявки 

надійшли від фермерських господарств, що займаються 

вирощуванням зернових культур, компанії-постачальника питної 

води, підприємств роздрібної торгівлі, торгівлі медикаментами тощо. 

Кількість створених робочих місць також різниться – від 1 до 10. 

Всього за перший етап створено 28 робочих місць, та надано 180 тис. 

грн. компенсації. 

4.3.3. Реформування сфери надання адміністративних послуг  

 Упровадження проекту «Електронна Миколаївщина»  

 Створення єдиного веб-порталу адміністративних послуг 

Миколаївської області 

 

Рішенням обласної ради від 23.09.2016 № 13 «Про внесення змін до 

обласного бюджету Миколаївській області на 2016 рік» виділено на 

створення єдиного веб-порталу адміністративних послуг 

Миколаївській області для 19 центрів надання адміністративних 

послуг 400 тисяч гривень. Проведена робота щодо створення та 

запуску єдиного веб-порталу адміністративних послуг 

Миколаївській області. 

Як результат проведеної роботи, згідно з розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 29.12.2016 № 503-р «Про впровадження 

інформаційної системи «Єдиний регіональний WEB-портал 

адміністративних послуг Миколаївської області» (http://e-

admin.mk.gov.ua) 3 січня 2017 року офіційно працює Портал 

адміністративних послуг Миколаївської області. 

Портал адміністративних послуг Миколаївської області складається 

з двох сайтів: внутрішнього і зовнішнього. На внутрішньому сайті 
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відбувається взаємодія адміністраторів ЦНАП з суб’єктами надання 

послуг (органами виконавчої влади і місцевого самоврядування).  

Зовнішній сайт   призначено для кінцевих користувачів порталу – 

юридичних та фізичних осіб, що звертаються за отриманням 

адміністративних послуг.  

Адреса зовнішнього сайта в мережі Інтернет: http://e-

admin.mk.gov.ua.   

Використання мережі Інтернет забезпечує дистанційний доступ 

суб’єктів звернень до повної, актуальної та достовірної інформації. 

Оформлення та структура зовнішнього сайта  націлена на зручність 

та зрозумілість для користувачів.  

Портал забезпечує доступ суб’єктів звернень до інформації:  

інформацію про ЦНАПи, що обслуговуються у порталі, в тому числі 

їх  адреси та графіки роботи, посилання на нормативно-правові акти, 

які регулюють надання адміністративних послуг, інформацію про 

процедури одержання адміністративних послуг, в тому числі: 

вичерпні переліки необхідних документів, терміни надання послуг, 

підстави для відмов тощо. 

Передбачено різнопланове групування послуг та різні шляхи пошуку 

та користування. 

Після реєстрації на сайті користувач отримує доступ до 

персонального “Електронного кабінету”, з якого він може: 

звернутися за консультацією до фахівців ЦНАП і суб’єктів надання 

адміністративних послуг; 

записатися на прийом до ЦНАП за допомогою електронної черги; 

відстежувати в режимі он-лайн стан проходження документів по 

своїх справах; 

замовити повідомлення про зміни у стані справи на електронну 

адресу або мобільний телефон; 

зберігати електронні копії особистих документів, виданих 

адміністративних актів і документів дозвільного характеру/відмов; 

самостійно формувати документи, необхідні для отримання 

адміністративних послуг. 

Внутрішній та зовнішній сайти синхронізовані, завдяки чому будь-

які зміни в законодавстві, у переліку документів для отримання 
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послуг, у проходженні процедур надання послуг тощо, внесені  

адміністраторами ЦНАП внутрішнього сайта, миттєво стають 

доступними для перегляду користувачам зовнішнього сайта. Отже, 

не виникає потреби у додаткових робочих місцях для внесення 

інформації на зовнішній сайт. 

На внутрішньому сайті відбувається документообіг між ЦНАП і 

суб’єктами надання адміністративних послуг: 

адміністратор ЦНАП приймає від заявника документи, заводить 

справу, визначає послідовність кроків, необхідних для надання 

послуги відповідно до регламенту (технологічної картки); 

після реєстрації справи на порталі адміністратор ЦНАП направляє 

потрібні документи суб’єкту надання послуги, і на порталі 

з’являється запит на розгляд цих документів; 

суб’єкт надання послуги відповідає на запит, і на порталі з’являється 

інформація про  наданий документ або вмотивовану відмову. 

Уся ця інформація доступна заявнику у його персональному кабінеті. 

Після введення в дію Єдиного державного порталу адміністративних 

послуг, Миколаївська обласна державна адміністрація розпочне 

роботу з інтеграції Єдиний регіональний Web-портал 

адміністративних послуг Миколаївської області до Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг 

Створення електронного реєстру послуг Проведено інвентаризацію адміністративних послуг, які надаються 

суб’єктами надання адміністративних послуг Миколаївської області. 

Доступ до електронного реєстру послуг, що надаються через центри 

надання адміністративних послуг області, забезпечено через Єдиний 

регіональний WEB-портал адміністративних послуг Миколаївської 

області 

Створення та впровадження електронного документообігу між 

апаратом облдержадміністрації та структурними підрозділами 

облдержадміністрації 

Проводиться оцінка електронної готовності облдержадміністрації. 

Електронний документообіг буде впроваджено після реалізації 

проекту «Системи електронного урядування та електронної 

демократії» 

Створення та впровадження системи міжвідомчого електронного 

документообігу, комплексної системи захисту інформації та 

автоматизованої системи керування чергою центрів надання 

адміністративних послуг 

З метою спрощення процедури отримання адміністративних послуг, 

для зручності та уникнення черг у центрах надання адміністративних 

послуг Миколаївської області відвідувачам надана можливість 

записатися на прийом в режимі on-line на будь-який зручний для них 
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день та час згідно з графіком роботи обраного центру.  

Попередній запис на прийом до адміністратора центру здійснюється 

через «Особистий кабінет» на Порталі адміністративних послуг 

Миколаївської області. 

Зареєстровані в «Особистому кабінеті» користувачі мають 

можливість отримувати он-лайн послуги: електронні консультації, 

попередній запис на прийом у ЦНАП, подання заяви на отримання 

послуг в електронному виді. 

Попередній on-line запис на прийом здійснюється в усіх районних 

центрах надання адміністративних послуг та центрах надання 

адміністративних послуг м. Первомайська та м. Южноукраїнська  

Миколаївської області 

Система міжвідомчого електронного документообігу та комплексна 

система захисту інформації буде впроваджено після реалізації 

проекту «Системи електронного урядування та електронної 

демократії» 

Визначення переліку першочергових адміністративних послуг, 

для переведення їх в електронну форму    
Ведеться робота щодо переведення їх в електрону форму. 

Так, з 01 березня 2017 року відвідувачам центрів надання 

адміністративних послуг надана можливість записатися на прийом в 

режимі on-line на будь-який зручний для них день та час згідно з 

графіком роботи обраного центру.  

Попередній on-line запис на прийом здійснюється в усіх районних 

центрах надання адміністративних послуг та центрах надання 

адміністративних послуг м. Первомайська та м. Южноукраїнська  

Миколаївської області. 

Крім того, зареєстровані в «Особистому кабінеті» користувачі мають 

можливість отримувати он-лайн послуги: електронні консультації, 

попередній запис на прийом у ЦНАП, подання заяви на отримання 

послуг в електронному виді. 

Також, для відвідувачів міських центрів започатковано електронні 

«швидкі послуги», а саме: видача довідки (виписки) про склад сім’ї 

та реєстрацію, видача довідки про реєстрацію особи.  

Відтепер заявники можуть замовити необхідні довідки за телефоном 

центру або через персональний кабінет на Порталі адміністративних 

послуг Миколаївської області 
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Розробка стандартів електронних адміністративних послуг та 

регламентів функціонування системи електронного 

документообігу з використанням електронного цифрового підпису  

За станом на цей час прийнято Закону України «Про електронні 

довірчі послуги» для виконання якого розпочата робота з 

впровадження системи електронного документообігу з 

використанням електронного цифрового підпису 

Формування електронних баз даних користувачів послуг: 

фізичних та юридичних осіб 

 

На внутрішньому веб- Порталі адміністративних послуг 

Миколаївської області ведеться процес формування баз даних 

шляхом накопичення даних суб’єктів  звернення, що звертаються за 

адміністративними послугами до центрів надання адміністративних 

послуг Миколаївської області. На цей час до  баз даних внесено 

понад 89 тис. суб’єктів звернень 

Розробка методики моніторингу якості надання адміністративних 

послуг 

Відповідно до запровадженого Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України моніторингу центрів надання 

адміністративних послуг Миколаївська облдержадміністрація  

проводить щоквартальний моніторинг роботи центрів надання 

адміністративних послуг області, результати якого направляються до 

Мінекономрозвитку для подальшого узагальнення.  

Крім того, розпорядженням голови Миколаївської обласної 

державної адміністрації від 25.01.2016 № 22-р «Про запровадження 

моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку міст 

обласного значення та районів Миколаївської області» запроваджено 

рейтингову оцінку центрів надання адміністративних послуг. 

Рейтингова оцінка роботи центрів надання адміністративних послуг 

проводиться щокварталу, її результати доводяться до голів 

райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) голів  і 

оприлюднюється на веб-сайті облдержадміністрації. Запровадження 

рейтингової оцінки надало можливість створити конкурентні 

змагання між центрами надання адміністративних послуг, у тому 

числі по видах послуг, що надаються, по кількості населення, що 

отримали послуги, по наповненню місцевого бюджету за надані 

адміністративні послуги  у центрі  надання адміністративних послуг 

тощо 

Підключення до веб-порталу та міжвідомчого електронного 

документообігу центрів надання адміністративних послуг 

 

Усього користувачів на веб- Порталі 500 внутрішніх користувачів 

(адміністратори, суб`єкти надання адміністративних послуг, інші 

уповноважені особи). Загальна кількість послуг, що надається на 

веб- Порталі усіма суб`єктами надання адміністративних послуг – 
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1617. 

Надання громадянам дистанційного доступу замовлення 

адміністративних послуг: «швидкі сервіси», «електронний кабінет 

заявника» 

Забезпечено на веб- Порталі адміністративних послуг Миколаївської 

області через «Особистий кабінет» заявника. 

Зареєстрованим в «Особистому кабінеті» користувачам надана 

можливість отримувати он-лайн послуги: електронні консультації, 

попередній запис на прийом у ЦНАП, подання заяви на отримання 

послуг в електронному виді 

Оновлення інформації, яка розміщується на веб-порталі 

адміністративних послуг  

Забезпечено формування електронної бази даних внутрішнього веб- 

Порталу адміністративних послуг (наповнення реєстрів, довідників 

тощо); постійне оновлення інформації з урахуванням змін 

відповідних нормативно-правових актів 

Підключення до системи електронного документообігу  та 

електронної взаємодії між суб’єктами надання адміністративних 

послуг 

З січня 2017 року єдиний регіональний веб-портал адміністративних 

послуг Миколаївської області забезпечує роботу системи 

електронної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, подальший перехід до надання 

адміністративних послуг в електронному вигляді 

Підключення до системи електронного документообігу  та 

електронної взаємодії органів місцевого самоврядування 

Миколаївської області  

Впровадження системи електронного документообігу та електронної 

взаємодії органів місцевого самоврядування Миколаївської області 

відбудеться завдяки реалізації проекту «Системи електронного 

урядування та електронної демократії». Проектом заплановано 

створення Дата-центру, як головного комутаційного вузла, що 

надасть можливість створити комплекс системи захисту інформації, 

що є у володінні органів влади та забезпечить їм можливість 

отримати постійний 24/7 доступ до електронних сервісів ІТС таких 

як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання 

адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, 

нормативно-правова база, система антивірусного захисту. 

На цей час ведеться робота по створенню Дата-центру, закупається 

обладнання – серверне та мережеве, ведуться ремонтні роботи 

 Створення дистанційних  точок доступу до єдиного веб-порталу 

адміністративних послуг Миколаївської області на базі сільських 

бібліотек 

З метою  впровадження на базі бібліотек консультаційних послуг 

щодо використання порталу адміністративних послуг Миколаївської 

області за ініціативою облдержадміністрації в обласній 

універсальній науковій бібліотеці  ім. О. Гмирьова відбувся  семінар-

тренінг за темою «Адміністративні послуги для громади: доступ 

через бібліотеки».  
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У ході семінару було презентовано функціональні можливості 

порталу адміністративних послуг Миколаївської області та 

проведено для бібліотечних фахівців практикум з реєстрації та 

користування особистим кабінетом користувача.  

Крім того, з учасниками заходу експрес-обговорення щодо 

механізму взаємодії бібліотеки та центрів надання адміністративних 

послуг у наданні громаді послуг у системі е-урядування. Підсумком 

обговорення стало визначення завдань бібліотек у процесі 

просування адміністративних послуг у громаді. На цей час вже 

19 районних бібліотек надають допомогу відвідувачам у доступі до 

електронних послуг у центрах надання адміністративних послуг.  

Миколаївською облдержадміністрацією розроблено проект  

«Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до 

публічних послуг органів влади та дистанційного навчання на базі 

сільських бібліотек області».  

Реалізація проекту надасть можливість реалізовувати право кожного 

громадянина на доступ до електронної інформації, і це не тільки 

безкоштовний Інтернет, доступ до офіційної інформації он-лайн, але 

і навчання інформаційній грамотності, основам підприємницької 

діяльності, он-лайн спілкування з органами влади тощо.  

Забезпечить доступ сільського населення до публічних послуг 

органів виконавчої влади (адміністративних, соціальних та 

електронних послуг) та надасть можливість отримати  дистанційне 

навчання безпосередньо у сільських бібліотеках. 

Зокрема, підготовлено проект «Створення спеціальних 

автоматизованих пунктів доступу до публічних послуг органів влади 

та дистанційного навчання на базі сільських бібліотек області», якій 

подано на розгляд до Мінрегіону 

 Розроблення та ведення в дію реєстру рішень за відповідним 

видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, 

зокрема, про видачу ліцензії, про відмову у видачі, про залишення 

заяви про отримання ліцензії без розгляду, про анулювання 

ліцензії 

У зв’язку із відсутністю коштів на цей захід, реєстр рішень за 

відповідним видом господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню не розроблявся 

 Забезпечення інформування заявників центрів надання 

адміністративних області про результати розгляду їх справ 

Виконання перенесено на 2018 рік. 
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шляхом смс-повідомлень 

 Розроблення та ведення в дію веб-сервісів: «Інтерактивне 

відображення важливої інформації, її змін та трансляція 

аналітики», «Інтернет - приймальня», «Робочий кабінет 

співробітника 

Ведеться робота з розробки та ведення в дію веб сервісів: 

«Інтерактивне відображення важливої інформації, її змін та 

трансляція аналітики», «Інтернет - приймальня», «Робочий кабінет 

співробітника». 

 Створення умов для діяльності центрів надання 

адміністративних послуг 

 

 Вивчення кращих практик організації роботи центрів надання 

адміністративних послуг України шляхом безпосереднього 

відвідування таких центрів 

У листопаді 2017 року Миколаївською облдержадміністрацією 

спільно з Центром політико-правових реформ (м. Київ) та Центром 

досліджень місцевого самоврядування (м. Львів) за фінансової 

підтримки представництва Фону Фрідріха Науманна в Україні 

проведено семінар «Розбудова ЦНАП як інтегрованого офісу та 

децентралізація повноважень з надання адміністративних послуг».  У 

семінарі брали участь заступник голови правління Центру політико-

правових реформ Віктор Тимощук, заступник голови правління 

Центру досліджень місцевого самоврядування Ігор Бригілевич, 

директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у 

місті Луцьку» Лариса Карпяк, керівник проекту ЄС Роман Матвійчук  

тощо.  

У ході семінару обговорено питання щодо вдосконалення діяльності 

ЦНАП з урахуванням досвіду кращих ЦНАП, представлені кращі 

практики організації роботи ЦНАП Волинської області,  обговоренні 

взаємовідносини ЦНАПР та центральних органів виконавчої влади 

щодо передачі повноважень з реєстрації місця проживання, надання 

паспортних послуг та інтеграції у ЦНАП соціальних послуг  тощо 

Забезпечення належного функціонування центрів надання 

адміністративних послуг  

Відповідно  до Закону України «Про адміністративні послуги», в 

області створено та повноцінно працюють в районах та містах 

області 24 центри  надання адміністративних послуг, у тому числі 5 - 

міських (міст обласного значення) та 19 - районних, у яких 

здійснюють прийом 86 адміністраторів.  

Завдяки введення в дію веб-порталу адміністративних послуг 

Миколаївської області вдалося збільшити середню кількість видів 

адміністративних послуг, що надаються в центрах надання 

адміністративних послуг районних державних адміністраціях до 

170 видів, з них послуги територіальних органів центральних органів 
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виконавчої влади – 100 видів. І це найбільший показник по Україні.  

Через центри надання адміністративних послуг Миколаївської 

області суб`єктами звернення отримано 243122  послуги, у 

порівнянні з минулорічним періодом (176059 послуг) кількість 

звернень збільшилась на 38 відсотків.  

Безпосередньо у центрах надання адміністративних послуг 

Миколаївської області забезпечено прийом суб’єктів звернення з 

таких питань: державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб 

– підприємців; державна реєстрація речових прав на нерухоме 

майно; державна реєстрація громадських формувань; оформлення 

земельної ділянки та отримання державного акта на землю; 

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам чинного законодавства з охорони праці та з питань 

пожежної безпеки, вимогам у будівельній сфері тощо. 

2017 року придбано згідно зі специфікацією обладнання для 

оформлення документів та підключення до НСКЗ та до Єдиного 

державного демографічного реєстру Первомайською, 

Южноукраїнською та Миколаївською  міськими радами, що надасть 

можливість цім центрам надавати послуги з оформлення та видачі 

паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним 

носієм або паспорта громадянина України у формі картки та для 

реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування осіб 

(внесення змін до ID- карток) 

Придбання серверів для електронних баз даних центрів надання 

адміністративних послуг 

Придбання серверів для електронних баз даних центрів надання 

адміністративних послуг заплановано у проекті «Електронна 

Миколаївщина» - впровадження на території Миколаївської області 

«Системи електронного урядування та електронної демократії» на 

загальну суму 5745 тис. грн., який  успішно оцінено Державним 

фондом регіонального розвитку Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України.  

На цей час ведеться робота по створенню дата-центру, закупається 

обладнання – серверне та мережеве, ведуться ремонтні роботи 

Проведення інформаційної кампанії про адміністративні послуги, 

порядок їх надання, роботу центрів надання адміністративних 

Інформація розміщується на веб-порталі адміністративних послуг 

Миколаївської області; на регіональному інформаційному порталі 
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послуг через засоби масової інформації  «Прибужжя». 

Зокрема, у засобах масової інформації надруковано 120 тематичних 

матеріалів. 

У місцевих друкованих виданнях було надруковане уніфіковане 

інформаційне оголошення про центри надання адміністративних 

послуг, завдяки  якому до мешканців області доводиться інформація 

про основні завдання, принципи роботи та графік роботи  центру 

надання адміністративних послуг району/міста.  

Зокрема, місцева преса друкувала роз’яснення щодо надання 

адміністративних послуг населенню, роботи порталу 

адміністративних послуг Миколаївської області, висвітлювала 

питання щодо нових порядків  державної реєстрації речових прав на 

об’єкти нерухомого майна та бізнесу, нового порядку реєстрації 

місця проживання фізичної особи, про систему електронної звітності 

тощо.  

Також на сторінках Миколаївських газет надавались роз’яснення 

щодо порядку отримання адміністративних послуг та правил ведення 

власної справи відповідно до чинного законодавства.  

У рубриках «Експрес-інформація» та «Новини з міст та районів 

області» на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщується 

інформація про заходи, що вживаються облдержадміністрацією, 

райдержадміністраціями, виконавчими органами міських (міст 

обласного значення) рад щодо реформування системи надання 

адміністративних послуг, в тому числі робота центрів надання 

адміністративних послуг, нововведень у порядку надання 

адміністративних послуг, роботи порталу адміністративних послуг 

Миколаївської області  тощо. 

Крім того, на головній сторінці зовнішнього порталу 

адміністративних послуг Миколаївської області розміщується 

актуальна інформація про роботу центрів надання адміністративних 

послуг та порядок  їх надання 

Створення демо-ролика із навчання користувачів 

адміністративних послуг 

Виконання перенесено на 2018 рік 

Навчання державних службовців, громадян, представників бізнесу 

застосуванню технологій електронного урядування 

Протягом року проведено 9 семінарів за програмою тематичного 

постійно діючого семінару на тему: «Впровадження Е-врядування на 
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публічній службі» 

V. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ  

5.1. Розвиток охорони здоров"я   

 Поліпшення демографічної ситуації:  

 для попередження материнської та малюкової  смертності 

забезпечити своєчасне взяття на диспансерний облік усіх жінок з 

ранніх строків вагітності, динамічне спостереження за вагітними 

жінками; зменшити кількість абортів,  забезпечити доступність до 

служби охорони репродуктивного здоров’я і планування сім’ї та 

сучасних методів контрацепції незалежно від місця проживання та 

соціального статусу жінки; 

 

Комплексним показником роботи галузі охорони здоров’я є 

демографічна ситуація, яка залишається досить складною. 

В пологових будинках області народилось 7586 малюків, за 

аналогічний період 2016 року – 8061 малюк.  

Важливим показником, який характеризує розвиток системи охорони 

здоров’я,  є малюкова смертність на 1 тисячу народжених живими. 

Показник малюкової смертності на 1 тисячу народжених живими 

становить 5,44, за аналогічний період 2016 року – 8,08. 

В облдержадміністрації на постійному контролі знаходяться питання 

профілактики материнської та малюкової смертності. На базі 

обласної лікарні створено симуляційний тренінговий центр для 

акушер-гінекологів та анестезіологів.  

Постійно проводяться курси тематичного удосконалення лікарів 

акушер-гінекологів, заняття та тренінги з питань надання 

невідкладної допомоги при масивних акушерських кровотечах, 

дотримання протоколів і стандартів надання медичної допомоги 

вагітним, роділлям та породіллям. 

 з метою зниження смертності, інвалідності, підвищення середньої 

очікуваної тривалості життя продовжити проведення 

диспансеризації населення відповідно до порядку та вимог 

чинного законодавства, зокрема медичних стандартів (локальних 

клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах 

доказової медицини; 

У 2017 році  у закладах охорони здоров’я області продовжено 

проведення  диспансеризації населення, впроваджено у роботу 

локальні протоколи надання медичної допомоги, розроблені на 

основі уніфікованих протоколів та стандартів. 

 з метою зниження смертності населення від серцево-судинних 

захворювань забезпечити виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 квітня 2012 року №340 «Про реалізацію 

пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання 

цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною 

хворобою» в частині забезпечення даної категорії хворих 

лікарськими препаратами 

Дію Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року 

№340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження 

державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з 

гіпертонічною хворобою» у частині забезпечення даної категорії 

хворих лікарськими препаратами призупинено з 2015 року. 

Відповідно до додатку 7 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік» Миколаївській області було передбачено 

субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для 
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лікування окремих захворювань на загальну суму 14858,1 тис. грн., 

на підставі змін, внесених до Державного бюджету обсяг субвенції в 

серпні було збільшено на 5943,2 тис.грн., таким чином загальний 

обсяг субвенції склав 20801,3 тис.грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №181 

затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань. Пунктом 4 зазначеного 

Порядку передбачено, що розподіл субвенції, яка передбачена в 

обласних бюджетах, здійснюється між місцевими бюджетами 

адміністративно-територіальних одиниць відповідної області на 

підставі статистичних даних про кількість осіб, що страждають на 

серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну 

астму. Зазначені асигнування було розподілено між адміністративно-

територіальними одиницями області у відповідності до вимог 

чинного законодавства. 

Кількість хворих, які перебувають під диспансерним наглядом, 

складає 508141 особу, у тому числі за нозологіями: серцево-судинні 

захворювання – 471876 осіб; бронхіальна астма - 5248 осіб; цукровий 

діабет ІІ типу – 31017 осіб. 

 З метою підвищення якості та ефективності надання медичної 

допомоги, фінансування витрат на придбання лікарських засобів, 

виробів медичного призначення, придбання та виготовлення 

допоміжних засобів слуху, зору, ендопротезів та інших протезів, 

медичного обладнання для надання медичної допомоги хворим 

дітям у державних і комунальних лікувально-профілактичних 

закладах охорони здоров’я Миколаївської області, інших областей 

та м.Києві здійснювати за рахунок коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на виконання депутатами обласної ради 

доручень виборців, відповідно до програм, затверджених 

обласною радою. 

У разі здійснення дікування дітей за межами області таке 

лікування здійснювати виключно за наявності відповідного 

направлення від управління охорони здоровя обласної державної 

адміністрації (згідно рішення обласної ради від  12.10.2017 №26) 

Високоспеціалізована медична допомога дітям надається закладами 

охорони здоров’я області в межах кошторису установи. За межами 

області діти безкоштовно направляються на консультації до 

високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я та науково-

дослідних інститутів. Вичерпний перелік платних послуг, що можуть 

надаватись в державних і комунальних закладах охорони здоров’я 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 

№1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 

медичних навчальних закладах». Затверджений постановою перелік 

послуг не передбачає оплату високоспеціалізованої допомоги ні 

дітям, ні дорослим, тому для внесення змін до програми 

економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 

2015-2017 роки «Миколаївщина - 2017» відсутні законодавчі 

підстави. Жодна установа державної або комунальної власності не 
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має права виписувати рахунки на оплату послуг з лікування, 

оскільки відповідно до ст.49 Конституції України медична допомога 

у державних та комунальних закладах охорони здоров’я надається 

безоплатно. 

Обласна дитяча клінічна лікарня з консультативною поліклінікою 

забезпечує огляд дітей та госпіталізацію диспансерної групи та 

дітей-інвалідів, забезпечує невідкладну допомогу хворим 

хірургічного профілю, з травмами, ЛОР-патологією.  

Щороку, за направленням обласних дитячих фахівців, діти 

отримують консультативну та стаціонарну медичну допомогу в 

умовах закладів охорони здоров’я ІV рівня. 2017 року до зазначених 

закладів направлено 61 дитина. 

В області гостро стоїть питання стосовно направлення на 

реабілітацію дітей-інвалідів  хворих на дитячий церебральний 

параліч до Міжнародної клініки відновного лікування м. Трускавець. 

Щороку управління охорони здоров’я облдержадміністрації отримує 

путівки відповідно до розподілу МОЗ України для направлення даної 

категорії дітей до зазначеної клініки. У 2017 році потребують 

реабілітації 90 дітей, першочергово – 27 дітей (соціальна група). За 

Направлено до зазначеної клініки 14 дітей за рахунок державних 

коштів. Орієнтовна вартість путівки для лікування однієї дитини 

протягом  13 днів складає 18557 грн., загальна сума – 1670130 грн. 

 Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони 

здоров’я: 

 

 створення резерву житла не менше 2-х одиниць у районах і містах 

області (за рахунок коштів місцевих бюджетів);  

 

В 2017 році резерв житла створено: 

в Баштанському районі –3 квартири; 

в Березанському районі – 1 квартира; 

в Братському районі – 3 кімнати (гуртожиток); 

в Вознесенському районі – 1 квартира;  

в Миколаївському районі – 1 квартира.   

 придбання житла для медичних працівників області, які 

знаходяться на квартирному обліку (не менше 2-х квартир на рік); 

 

2017 року забезпечено житлом 17 медичних працівників, з них 

9 лікарів (у т.ч. 7 молодих спеціалістів) та 8 середніх медичних 

працівників (у т.ч. 2 молодих спеціаліста).  

У жовтні 2017 року райдержадміністрацією Баштанського району 

виділено кошти на придбання  3 квартир в смт Баштанка 
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 виплата соціальних надбавок у розмірі 25 % посадового окладу 

лікарям-фтизіатрам, сімейним лікарям, дільничним терапевтам та 

педіатрам;  

В 2017 році соціальні надбавки у розмірі 25% посадового окладу 

виплачувались: в Арбузинському, Баштанському,  Вітовському 

районах лікарям-фтизіатрам; в Братському, Снігурівському районах 

та в закладах міста Миколаєва – лікарям загальної практики-

сімейним лікарям. 

 придбання автотранспорту (не   менше  1-ї одиниці)   для   кожної 

сімейної амбулаторії; 
2017 року придбано 8 автомобілів для центрів ПМСД м. Миколаєва.    

Придбано 1 автомобіль для Снігурівського центру ПМСД.        

 здійснення цільового відбору сільської молоді для навчання  у 

вищих медичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації 

відповідно до квот, встановлених у межах державного замовлення; 

Цільовий відбір сільської молоді для навчання  в вищих медичних 

навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2016 році відмінено. 

 проведення ремонту 2-х поверхів корпусу хірургічного відділення 

Єланецької центральної районної лікарні  під житло для медичних 

працівників; 

Єланецька райдержадміністрація відклала вирішення питання 

проведення ремонту  2 поверхів корпусу хірургічного відділення 

Єланецької центральної районної лікарні під житло для медичних 

працівників до 2020 року через потребу у значних коштах. 

 проведення ремонту будівлі інфекційного відділення Вітовської 

(Жовтневої) центральної районної лікарні під відомче житло для 

медичних працівників. 

Підготовлено робочий проект. Ремонт будівлі інфекційного 

відділення Вітовської центральної районної лікарні під відомче 

житло для медичних працівників не проводився через відсутність 

коштів. 

 Зниження захворюваності населення на соціально значущі 

хвороби (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, онкологічні захворювання, 

наркоманію, цукровий діабет, серцево-судинні, інфекційні та 

інші захворювання): 

 

 забезпечення виконання заходів Програми імунопрофілактики та 

захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб 

на 2010-2015 роки; 

Область забезпечено на 100% від річної потреби лише дифтерійно-

правцевим анатоксином,у тому числі  дифтерійно-правцевим 

анатоксином із зменшеним вмістом антигену, оральною 

поліомієлітною вакциною та вакциною БЦЖ. Забезпеченість 

вакциною проти дифтерії, кашлюка та правця складає 80% від річної 

потреби за рахунок перерозподілу вакцини з інших регіонів. 

Незадовільним є стан постачань наступних вакцин: вакцини проти 

гемофільної інфекції (забезпечено лише на 26%), вакцини проти 

кору, паротиту та краснухи на 61%, проти гепатиту В на 53,4%. У 

поточному році відсутні поставки інактивованої вакцини проти 

поліомієліту. 
У поточному році МОЗ України здійснює поставки вакцини, яку 

було замовлено у 2016 році. Поставок вакцин, згідно з планом 
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щеплень 2017 року на поточний момент, не було.  
Поточного року закуплено за кошти місцевих бюджетів та з інших 

джерел фінансування 3461 дозу вакцин. 
 стовідсоткове забезпечення хворих на цукровий та нецукровий 

діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення 

за рахунок коштів усіх рівнів бюджету; 

Хворі на цукровий та нецукровий діабет отримували безкоштовно 

лікарські засоби: препарати інсуліну, десмопресину, які було 

закуплено за кошти медичної субвенції та обласного бюджету. 

Передбачено закупівлю препаратів на суму 22422 тис.грн. та 

9178 тис.грн. на відшкодування вартості лікарських засобів на 

виконання розпорядження облдержадміністрації від 20 червня 

2017 року № 208-р «Про перерозподіл видатків та розподіл обсягів 

міжбюджетних трансфертів між адміністративно-територіальними 

одиницями області. Забезпечення хворих становить 100%. 

 забезпечення виконання заходів щодо поліпшення стану надання 

медичної допомоги населенню відповідно до обласної Програми 

боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016  

року;  

В області продовжується робота з виконання завдань та заходів 

обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями, 

термін дії якої рішенням обласної ради №7 від 23.02.2017 

продовжено на період до 2019 року включно.     

Відповідно до завдань та заходів обласної Програми: план на 2017 

рік – 8500,00 тис.грн.,  профінансовано– 2198,611 тис.грн., що 

становить 29,3 % виконання плану. 

Показник онкологічної захворюваності населення по області у 

розрахунку на 100 тисяч населення становить 286,6, що на  7,3% 

вище минулорічного показника (267,0). 

Відсоток громадян, виявлених з онкологічними захворюваннями в 

занедбаних стадіях хвороби становить 16,3%, що на 0,4% менше  ніж 

торік (16,7%). 

Дорічна летальність хворих на злоякісні новоутворення становила 

20,0%, торік – 21,4%. 

 забезпечення виконання обласної Цільової соціальної програми 

протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки; 

Забезпечено виконання обласної Цільової соціальної програми 

протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.  

Відповідно до завдань та заходів обласної Цільової соціальної 

програми  протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки: 

план на 2017 рік – 1798,00 тис.грн.,  профінансовано–               

1349,501 тис.грн., що становить 90,3 % виконання плану. 

Захворюваність на туберкульоз зменшилась на 18,8% і склала 41,4 

(2016 р. – 51,0) на  100 тис. населення. 
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Смертність від туберкульозу зменшилось на 8% і склала 5,7 на 100 

тис. населення (2016 рік – 6,2). 

 після затвердження Загальнодержавної цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки 

забезпечення розроблення та виконання аналогічної обласної 

Програми; 

Забезпечено виконання обласної Цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки.  

Відповідно до завдань та заходів обласної Цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки: план на 

2017 рік – 800,00 тис.грн.,  профінансовано– 320,656 тис.грн., що 

становить 40,1 % виконання плану. 

Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію становить 59,9 на 

100 тисяч населення проти  63,8 за аналогічний період минулого 

року. 

Скринінговими обстеженнями на ВІЛ охоплено  6,9% (2016 рік – 

6,3%) мешканців області. 

Для забезпечення надання паліативної та хоспісної допомоги 

населенню, у Миколаївському обласному центрі паліативної 

допомоги та інтегрованих послуг функціонує мобільна бригада 

«Хоспіс вдома». 2017 року здійснено 180 виїздів та оглянуто 

180 пацієнтів. Соціальним працівником надано 131 консультацію 

пацієнтам  та їх близькому оточенню. 

 Підвищення якості та доступності медичної допомоги і 

забезпечення надання своєчасної невідкладної та екстреної 

медичної допомоги: 

 

 реконструкція поліклінічного відділення міської лікарні №1 м. 

Миколаєва. 

Реконструкція поліклінічного відділення міської лікарні №1 

м.Миколаєва не проводилась через відсутність коштів 

 придбання 2-х автомобілів швидкої допомоги Клас-С для 

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф; 

Автомобілі швидкої медичної допомоги Клас-С для обласного 

центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф не 

купувались через відсутність фінансування 

 реконструкція котельні та заміна котлів обласної лікарні 

відновного лікування; 

Питання реконструкції котельні та заміни котлів обласної лікарні 

відновного лікування заплановано на 2018 рік. 

 проведення капітального ремонту приміщення поліклінічного 

відділення обласної лікарні. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію проведення 

капітального ремонту приміщення поліклінічного відділення 

обласної лікарні.  
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 Дооснащення закладів охорони здоров’я області сучасним 

медичним обладнанням:  

 

 придбання 10 дефібриляторів та 10 електрокардіографів для 

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф; 

Для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф придбано у 2017 році  15 електрокардіографів 

 встановлення індивідуальних топкових у Єланецькій та 

Новоодеській центральних районних лікарнях; 

В поліклінічному відділенні Єланецької ЦРЛ встановлено 

індивідуальну топкову. 

 подальше поліпшення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я області 

На поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я області за рахунок коштів, що передаються із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) місцевих 

бюджетів заплановано 106 299,732 тис. грн. 

Із запланованих капітальних видатків освоєно – 35 770,602 тис.грн., а 

саме:  

на придбання обладнання – 14 818,340, тис. грн.; 

за виконані роботи з капітального ремонту – 7 520,769 тис. грн.; 

за виконані     роботи    з    реконструкції     та реставрації –

 10 904,817 тис. грн;. 

капітальні      трансферти    підприємствам     (установам,  

організаціям) – 2 526,676 тис. грн. 

5.2. Розвиток освіти  

 Реалізація державних стандартів дошкільної, початкової, базової 

та повної загальної середньої освіти 

2017 року різними формами підвищення кваліфікації охоплено 

4804 особи,  Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти впроваджували в освітній процес нові зміст, 

методи і форми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Працівниками Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти оновлено тематику навчальних занять під час 

курсів підвищення кваліфікації відповідно до змісту оновлених 

програм 5–9 класів, положень Концепції Нової української школи. 

З метою науково-методичного супроводу реалізації державних 

стандартів дошкільної, початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти проведено всеукраїнські заходи (науково-практична 

конференція та методичний семінар), обласні конференції та 

педагогічні читання, обласні та міжрайонні семінари, семінари-

практикуми, методичні студії та активи, круглі столи, майстер-класи, 

тренінги, майстерні, творчі групи школи для освітян області,  
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підготовлено методичні та інформаційні матеріали для педагогів. 

 

З метою реалізації Концепції Нової української школи проведено 

комплекс методичних заходів із вчителями початкових класів 

області, заступниками директорів експериментальних навчальних 

закладів та сплановано методичний календар дій на 2018 рік 

(планується охопити навчанням близько 1300 осіб).  

З метою модернізації регіональної системи підвищення кваліфікації 

працівників освіти в області функціонують 8 регіональних центрів 

розвитку освіти на базі потужних опорних науково-методичних 

установ, визначених за територіальним принципом (територіальне 

об’єднання). 

Аналіз регіональних даних щодо ЗНО–2017 свідчить, що 

статистично значущої різниці між результатами ДПА, що отримали 

випускники з Миколаївщини, та середніми показниками по Україні 

не спостерігається 

Освітній процес у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

організовано згідно з навчальними програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України, розробленими на виконання 

державних стандартів дошкільної, початкової, базової та повної 

загальної середньої освіти 

Створення сприятливих умов для особистісного становлення та 

всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, формування 

її життєвої компетентності, у тому числі через упровадження 

різних форм здобуття дошкільної освіти для дітей, які не 

відвідують дошкільні навчальні заклади 

У 2017 році для ознайомлення вихователів закладів дошкільної 

освіти із найновішими здобутками у створенні сприятливих умов для 

формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку 

організовано роботу обласної майстерні «Перлини педагогічної 

майстерності Миколаївщини», творчих груп вихователів; проведено 

обласну науково-практичну конференцію «Компетентнісний підхід у 

формуванні культури мислення дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку», міжрайонні практичні семінари, обласний 

фестиваль «Джерело батьківських знань». 

Забезпечено участь педагогів дошкільних навчальних закладів у 

всеукраїнських проектах. 

У 2017/2018 навчальному році для дітей, які потребують корекції 

здоров’я, у м.Миколаєві, м.Первомайську, м.Вознесенську, 

м.Южноукраїнську, Доманівському районі функціонують: 
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72 заклади дошкільної освіти, 162 групи спеціального 

призначення для дітей з вадами зору, мови, інтелекту, опорно-

рухового апарату (2245 дітей); 

19 санаторних закладів дошкільної освіти, 93 групи для дітей з 

латентною туберкульозною інфекцією та захворюваннями 

органів дихання (2199 дітей). 

В області 494 дошкільники, які з різних причин не відвідують дитячі 

садки, охоплені соціально-педагогічним патронатом. 

Органами управління освітою на місцях запроваджено різні форми 

охоплення дітей дошкільною освітою: 900 дітей навчаються та 

виховуються в групах короткотривалого перебування дітей, 

122 дитини - в групах для дітей дошкільного віку при закладах 

загальної середньої освіти. 

Забезпечення системного психолого-педагогічного та соціального 

супроводу учнів, насамперед дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку 

На базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти проведено курси підвищення кваліфікації 

педагогів із питань інклюзивної освіти (122 особи). Під час курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів проводяться заняття за 

темами: «Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти»; 

«Розуміння причин проблемної поведінки учнів в інклюзивному 

класі»; «Основні принципи командного підходу в процесі реалізації 

інклюзивного навчання»; «Розвиток соціального потенціалу в дітей з 

особливими освітніми потребами»; спецкурс «Інклюзивна освіта – 

від основ до практики».  

У 2017 році проведено семінар-практикум для керівників 

інтернатних закладів Миколаївської обласної ради та вчителів 

початкових класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів обласного 

підпорядкування, навчально-мотиваційний тренінг для заступників 

директорів з навчально-виховної роботи шкіл-інтернатів у межах 

обласного освітнього проекту «Підприємницька компетентність  – 

шлях до успішного життя». 

Також на базі навчально-методичної лабораторії практичної 

психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти постійно працює творча група з проблеми психолого-

педагогічного супроводу навчання та виховання дітей з особливими 
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освітніми потребами 

Поліпшення якості проведення експериментальної роботи щодо 

формування інноваційного освітнього середовища, розгалуження 

навчальних закладів, що здійснюють педагогічні дослідження з 

питань удосконалення якості змісту освіти та технології 

управління освітніми процесами, унормування розмірів грошових 

відзнак освітянам 

У 2017 році на базі Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти реалізуються 5 міжнародних, 6 всеукраїнських, 

21 регіональна програми та проекти. 

Направлено клопотання щодо включення закладів загальної 

середньої освіти області до всеукраїнських експериментів «Я – 

дослідник» та ««Стандартизація наскрізної соціально-психологічної 

моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 

практику» 

Поповнення фондів бібліотек загальноосвітніх закладів 

документами на традиційних та електронних носіях інформації, 

організація оснащення шкільних бібліотек сучасною 

комп’ютерною технікою з відповідним програмним 

забезпеченням, автоматизованою бібліотечно-інформаційною 

системою, підключенням до мережі Інтернет 

Поповнення основного бібліотечного фонду за рахунок бюджетних 

коштів (кількість примірників) – 273279. 

Кількість бібліотек закладів загальної середньої освіти, що мають 

сучасну комп’ютерну техніку – 251, автоматизовані бібліотечні 

системи – 19, підключено до мережі Інтернет – 165. 

 Участь у розробленні та впровадженні державних стандартів 

професійно-технічної освіти з конкретних професій 

3 метою реалізації завдань і заходів щодо забезпечення належної 

якості професійно-технічної освіти шляхом розроблення, оновлення 

та впровадження у навчально-виробничий процес Державних 

стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій, за 

пропозицією департаменту професійно-технічної освіти МОН 

України та ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України» Миколаївська область взяла 

участь у розробці та оновленні державних стандартів професійно-

технічної освіти (далі – ДСПТО) протягом 2016-2017 навчального 

року з професій: 

8163 Машиніст холодильних установок (розроблення ДСПТО 

на основі компетентнісного підходу; члени творчої групи з числа 

педагогів Миколаївського професійного ліцею та Вознесенського 

професійного аграрного ліцею); 

8331 Машиніст-оператор дощувальних машин та агрегатів 

(розроблення ДСПТО на основі компетентнісного підходу; члени 

творчої групи з числа педагогів Снігурівського професійного ліцею); 

5141 Перукар (перукар-модельєр) (розроблення ДСПТО на 

основі компетентнісного підходу; члени творчої групи з числа 
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педагогів ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій 

та дизайну»); 

7132 Лицювальник-плиточник (розроблення ДСПТО на основі 

компетентнісного підходу; члени творчої групи з числа педагогів 

Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-технічне 

училище № 4 Миколаївського комплексу Національного 

університету «Одеська юридична академія»); 

8211 Верстатник широкого профілю (розроблення ДСПТО на 

основі компетентнісного підходу; члени творчої групи з числа 

педагогів Миколаївського професійного машинобудівного ліцею) 

Запровадження спільних проектів згідно з міжнародними і 

міжрегіональними договорами щодо залучення студентської 

молоді до наукової, науково-техніічної діяльності та розширення 

їх фахових знань, розширення культурних і туристичних зв’язків з 

іншими країнами 

З метою поліпшення управління програмами мобільності студентів 

на міністерському та інституційному рівнях, полегшення доступу до 

програм мобільності для студентів з обмеженими можливостями, 

розширення можливостей працевлаштування для випускників у 

зв’язку з набуттям навичок, необхідних в сучасному міжнародному 

ринку праці Миколаївським національним аграрним університетом  

спільно з Технічним університетом Гамбургу-Харбург (TUHH) протягом 

2016-2019 років запроваджено міжнародний проект «Розвиток 

потенціалу мобільності для студентів ВНЗ в країнах-партнерах» 

[Мілетус] (Students' Mobility Capacity Building in Higher Education in 

Ukraine and Serbia / MILETUS). 

У рамках договору про співпрацю між Національним університетом 

кораблебудування ім.адм.Макарова та японською суднобудівною 

компанією «OSHIMA Shipbuilding Co., Ltd» проводяться візити 

делегацій з метою зміцнення співробітництва та сприяння 

працевлаштуванню студентів. 

Влітку 2017 року у рамках офіційного візиту до м.Миколаєва 

торговий радник Посольства Франції в Україні та директор 

організації «Бізнес Франс Україна» Алексі Струве відвідав 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили. У 

ході зустрічі гостя ознайомлено з університетом, основними 

напрямами та перспективами діяльності. 

У лютому 2017 року із робочим візитом Миколаївський 

національний університет імені В.О. Сухомлинського та 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
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відвідала делегація Вищої школи економіки (м. Бидгощ, Польща), до 

складу якої увійшли директор Інституту здоров’я та спорту, 

уповноважений представник Канцлера університету Олександр 

Скалий та президент кластеру «Європа на Сході», працівник і 

партнер університету від роботодавців Єржи Рутковський. 

У ході зустрічі обговорено перспективи у взаємодії між 

університетами Польщі та України, питання щодо спільних 

міжнародних проектів, включаючи обмін Еразмус +, практики та 

стажування для українських студентів у Польщі, стажування для 

викладачів і проведення спільних конференцій, проектів кластера 

«Європа на Сході», програми подвійного диплому, договорів про 

співпрацю тощо. 

Також у лютому 2017 року підписано протокол намірів про 

співпрацю між Варненським технічним університетом та 

Первомайським політехнічним інститутом Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова, у рамках 

якого сторони домовилися про подальшу співпрацю щодо розвитку 

грантових проектів, можливість навчання студентів Первомайського 

політехнічного інституту Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова у Варненському 

університеті, проведення спільних конференцій. 

У Миколаївському національному університеті імені 

В.О. Сухомлинського відбувся «круглий стіл» на тему «Європейське 

співробітництво» за участю начальника управління з питань 

молодіжної політики м. Вільнюс (Литва) Іонаса Ланяускаса (Jonas 

Laniauskas), який перебував у лютому 2017 року у м.Миколаєві з 

робочим візитом. Протягом зустрічі із студентами університету 

обговорено питання структури роботи з молоддю в Литві та країнах 

Європейського союзу, особливу увагу зосереджено на необхідності 

розбудови молодіжних центрів у Миколаєві. Учасникам заходу 

презентовано конкурс «Молодіжна столиця Європи» 

У рамках реалізації проекту Еразмус+ у Миколаївському 

національному університеті імені В.О. Сухомлинського відбувається 

впровадження проектів Тепмус та Еразмус+, що передбачають 

оновлення навчального плану магістратури та включення нових 
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дисциплін на спеціальності «Мова і література (англійська)» з 

урахуванням загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (м. 

Брюсель) і положень Болонського процесу. З метою апробації 

початкових результатів проекту, спільного проведення занять із 

викладачами кафедри англійської мови і літератури Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського та 

проведення науково-методичних семінарів для студентів і 

викладачів вищого навчального закладу з 27 лютого по 04 березня 

2017 року із робочим візитом перебували представники Школи мов 

та соціальних наук Астонського університету (Велика Британія) 

доктор Муна Морріс Адамс та викладач, директор центру 

англійської мови та комунікації Аня Бейлі. 

У березні 2017 року Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили відвідав Аташе з питань співробітництва у галузі 

французької мови Посольства Франції в Україні Фабріс Пето. 

У ході зустрічі обговорено шляхи подальшої співпраці між вищими 

навчальними закладами Франції та Чорноморським національним 

університетом імені Петра Могили.  

У квітні 2017 року співробітниками факультету іноземної філології 

Миколаївського національного університету 

ім.В.О. Сухомлинського проведено X Міжнародну науково-

практичну конференцію «Новітні тенденції розвитку філологічної 

освіти в контексті інтеграції у Європейський простір» за участю 

науковців із України, США, Канади, Узбекистану, Киргизстану, 

Словаччини та Чехії. Учасників заходу ознайомлено з науковими 

дослідженнями викладачів Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського та з міжнародними 

програмами. 

Для студентів Миколаївського національного університету ім.В.О. 

Сухомлинського організовано автобусний екскурсійний тур 

країнами Європи, що тривав з 29 квітня до 03 травня 2017 року. 

У ході візиту до Чорноморського національного університету 

ім..Петра Могили делегації університету Заарланду (Німеччина) у 

жовтні   2017 року обговорювались питання щодо нових шляхів для 

подальшої співпраці 
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Заохочення роботодавців до участі у забезпеченні функціонування 

та розвитку професійно-технічної освіти, працевлаштування 

випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів 

На виконання пріоритетних дій Уряду, з метою координації 

діяльності професійної освіти та посилення зв’язку професійної 

освіти з регіональним ринком праці, зокрема щодо визначення 

регіонального замовлення на підготовку кадрів, оптимізації та 

модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів 

(далі – ПТНЗ) створено раду професійної освіти Миколаївської 

області (розпорядження голови ОДА від 20.07.2016 № 264-р). Рада 

професійної освіти Миколаївської області продовжує працювати у 

напряму зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією 

робітничих професій на регіональному ринку праці, розроблення і 

впровадження механізму формування регіонального замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до 

регіональних потреб економіки.  

Відповідно до п. 5 «Порядку працевлаштування випускників ПТНЗ, 

підготовка яких проводилась за державним замовленням», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 року № 784,  здійснюється розгляд та погодження двосторонніх 

договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між ПТНЗ і замовником робітничих кадрів, що є підставою 

для формування обсягів регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів за напрямами економічної діяльності.  

При розгляді договорів використовуються інформаційні дані 

обласного центру зайнятості щодо потреби у фахівцях з професійно-

технічної освіти). 

Відповідно до Переліку підприємств, погодженого ОДА, що 

надають робочі місця для проходження учнями професійно-

технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої 

практики, учням ПТНЗ у 2016/2017 навчального року 1373 

підприємства надали 6210 робочих місць.  

З метою заохочення роботодавців до участі у забезпеченні 

функціонування та розвитку професійно-технічної освіти, 

працевлаштування випускників ПТНЗ, враховуючи запити 

соціальних партнерів та аналіз регіонального ринку праці, у ПТНЗ 

області започатковано підготовку кваліфікованих робітників з нових 

професій: «Молодша сестра з догляду за хворими. Нянька. 
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Гувернер», «Формувальник ковбасних виробів. Контролер харчової 

продукції (виробництво м’ясних та рибних продуктів)», «Майстер 

ресторанного обслуговування», «Слюсар з ремонту автомобілів. 

Рихтувальник кузовів». «Адміністратор», «Опоряджувальник 

будівельний», «Електромонтер з експлуатації розподільних мереж», 

«Контролер енергонагляду», «Оператор лінії у виробництві харчової 

продукції (виробництво напоїв)», «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій». 

З 24 по 26 квітня 2017 року за підтримки облдержадміністрації, 

обласної ради та народного депутата України Тараса Креміня 

проведено профорієнтаційну виставку «Освіта – 2017», під час якої 

презентовано найсучасніші розробки вищих та професійно-

технічних навчальних закладів Миколаївщини в аспекті формування 

професійних компетенцій майбутніх фахівців. Організатори подбали 

про створення умов для налагодження тісної взаємодії між 

загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними 

закладами області і роботодавцями, залучили до співпраці партнерів 

– Миколаївський обласний центр зайнятості та Миколаївську 

обласну друкарню 

Створення сучасних центрів професійно-технічної освіти У 2017 році створено два сучасних центри професійно технічної 

освіти на базі державного навчального закладу «Первомайський 

професійний промисловий ліцей» та державного навчального 

закладу «Миколаївське вище професійне училище технології та 

дизайну»; кожен з центрів витратив 360 тис. гривень 

Активізація процесу поліпшення житлово-побутових умов 

педагогічних працівників, зокрема, забезпечення молодих 

спеціалістів житлом, організація оздоровлення 

2017 року 2 сім’ї педагогів поліпшили житлові умови. 

Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 

01.02.2017 №27  та від 15.03.2017 за №80 «Про надання жилих 

приміщень» вирішено надати вивільнені площі з гуртожитках 

комунальної власності м. Южноукраїнська двом педагогічним 

працівникам. 

На кінець 2017 року в області на квартирному обліку перебуває 

201 педагогічний працівник, у тому числі 9 осіб у сільській 

місцевості.  

На нарадах з головами районних державних адміністрацій 

неодноразово порушувалось питання підвищення соціального 
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статусу педагогів, забезпечення належних умов проживання 

педагогічних працівників, необхідності передбачення: 

виділення коштів з місцевого бюджету на придбання житла для 

молодих фахівців;  

збереження мережі відомчого житла при закладах освіти; 

співпраці із сільськими радами з питання відновлення 

покинутих будинків та використання житла, яке їм належить, 

для вчителів на умовах договорів найму; 

вирішення питання про надання освітянам безвідсоткових або 

пільгових кредитів на спорудження чи придбання житла. 

Посилення контролю за прибуттям молодих спеціалістів, які 

навчалися за цільовими направленнями, до місця роботи, 

забезпечення їх першим робочим місцем 

За останні 3 роки до навчальних закладів прибуло 613 молодих 

спеціалістів, у тому числі до сільської місцевості – 359 осіб, з них  

33 цільовика,    у 2016/2017 н.р. – 214 (сільська місцевість 125, з них 

цільовиків – 13. 

У поточному навчальному році до закладів освіти прибуло 192 

молодих спеціаліста (сільська місцевість – 98), у тому числі 9 осіб, 

які навчалися за цільовими направленнями. 

На жаль, доїзд молодих спеціалістів, у тому числі цільовиків, 

залишається складним. 

Основною причиною неявки випускників педагогічних вузів за 

місцем розподілу є неналежні умови забезпечення житлом і 

недостатнє матеріальне заохочення. 

Закріпленню молодих спеціалістів на місцях сприяє укладення ними 

тристоронніх договорів, що дає право на отримання одноразової 

адресної грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям 

випускників вищих навчальних закладів».  

У 2017/2018 н.р. адресну грошову допомогу отримали 29 молодих 

спеціаліста 

 Сприяння захисту прав та інтересів студентів, розвитку 

студентської наукової діяльності, роботі студентських гуртків, 

співпраці зі студентами інших навчальних закладів, громадськими 

організаціями, участь у доброчинних, трудових акціях 

З метою сприяння збереженню й розвитку наукового потенціалу, 

створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді, 

надання їй підтримки у розвитку творчого потенціалу та 

самореалізації облдержадміністрацією та Радою ректорів вищих 

навчальних закладів Миколаївської області проводиться щорічний 
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обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області. 

З метою обміну досвідом щодо результатів наукових досліджень 

сучасних проблем взаємозамінності та стандартизації у 

машинобудуванні викладачами інженерно-енергетичного факультету 

Миколаївського національного аграрного університету у квітні 

2017 року проведено V Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію молодих учених і студентів «Сучасні проблеми 

взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні». 

З нагоди відзначення 345-річчя Пилипа Орлика науковцями та 

викладачами приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» У 

 жовтні 2017 року проведено І-у Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Борисфенійський симпозіум – 2017. Наука XXI 

століття: тенденції та перспективи». 

У рамках проведення VІІI Міжнародної науково-технічної 

конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» 

викладачами навчально-наукового інституту автоматики і 

електротехніки Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова проведено засідання секції «Інновації в суднових 

електротехнічних системах та автоматиці». У заході взяли участь 

науковці, викладачі, аспіранти та студенти університету. 

Матеріально-технічне забезпечення закладів дошкільної і 

загальної освіти 

На оновлення матеріально-технічної бази на опорні заклади освіти  

спрямовано в 2017 році  5000,0 тис. грн. 

5.3. Подолання бідності, підвищення рівня добробуту та 

соціальних стандартів, забезпечення зайнятості населення та 

розвиток системи соціальної підтримки 

 

5.3.1. Подолання бідності, підвищення рівня добробуту, забезпечення 

зайнятості населення 

 

 Створення умов для забезпечення підвищення рівня добробуту 

громадян та надання соціальної підтримки тим, хто її потребує 

Підвищення добробуту населення області, перш за все, пов’язане зі 

зростанням рівня заробітної плати та своєчасністю її виплати.  

За останніми звітними даними (за січень - вересень 2017 року) 

розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників 

області становив  6450,43 грн. (по Україні  – 6847 грн.), та у 

порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшився на 37,3% 

(за темпом росту вищевказаного показника область посідає 18-19 
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місце серед регіонів України). 

За розміром середньомісячної заробітної плати штатних працівників  

Миколаївська область серед регіонів України посідає 6 місце після   

міста  Києва   (10719 грн.), Донецької (7456 грн.), Київської 

(6948 грн.), Дніпропетровської (6696 грн.) та Запорізької (6623 грн.) 

областей. 

Котрий рік поспіль область за розміром середньомісячної заробітної 

плати входить до 10 провідних регіонів України.  

Забезпечено  реалізацію державних програм соціального захисту 

населення. Відповідно до статей 2, 22, 25 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження 

КМУ від 08.08.2016 № 573-р «Про затвердження плану заходів на 

2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності, 

Миколаївською облдержадміністрацією прийнято розпорядження  

від  29.09.2016     №368-р «Про затвердження плану заходів на 2016-

2017 роки з реалізації у Миколаївській області Стратегії подолання 

бідності». 

Запровадження спрощеного порядку ведення бізнесу та 

розширення можливостей для стимулювання суб'єктів малого 

бізнесу щодо створення нових робочих місць, розширення 

переліку суспільно корисних громадських робіт для забезпечення 

тимчасової зайнятості безробітних у період пошуку підходящої 

роботи тощо 

В районах і містах області забезпечувалася реалізація заходів 

Програми зайнятості населення Миколаївської області на період до 

2017 року, направлених на сприяння ефективній зайнятості 

населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових 

робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи населення, 

залучення до громадських робіт з метою забезпечення тимчасової 

зайнятості безробітних у період пошуку підходящої роботи. В 

цілому по області за даними Мінсоцполітики України створено 

9000 нових робочих місць. 

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих 

місць протягом 2015 року 138 роботодавцям (2016 р. -102, 2017 р. – 

147), які створили 338 нових робочих місць (2016 р. – 207, 2017 р. -

312), прийнято рішення щодо здійснення компенсації витрат у 

розмірі єдиного внеску, у т.ч. 82 суб'єктам малого бізнесу (2016 р. – 

44, 2017 р. - 70), які працевлаштували на створені нові робочі місця у 

пріоритетних видах економічної діяльності 239 осіб (2016 року – 

119, 2017 р. - 205). 
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Для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян у 

період пошуку для них підходящої роботи та відповідно до статті 

31 Закону були створені тимчасові робочі місця для участі у 

суспільно-корисних громадських роботах та роботах тимчасового 

характеру. До переліку громадських робіт згідно з розпорядженнями 

місцевих органів виконавчої влади включено вид робіт з проведення 

«Інформування населення про порядок отримання житлових 

субсидій та робота з документацією». Протягом звітного періоду 

активізовано організацію громадських та інших робіт тимчасового 

характеру, в яких брали участь безробітні, котрі зареєстровані в 

центрах зайнятості (2015 р.- 8056, 2016 р. – 8292, 2017 р.- 6506). 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 

дотримання вимог чинного законодавства з праці, переваг 

легальної зайнятості серед підприємців, найманих працівників, 

керівників підприємств та у трудових колективах.  

З метою надання методичної допомоги щодо дотримання чинного 

законодавства з питань оплати праці на підприємствах, в установах 

та організаціях області з жовтня 2014 року проводиться відповідна   

інформаційно-роз’яснювальна робота. З початку  2017 року 

вищезазначена робота проведена на  570 підприємствах.  

сприяння укладенню трудових відносин між роботодавцями та 

найманими працівниками районними і міськими робочими групами з 

легалізації зайнятості та виплати заробітної плати проводилася 

інформаційно-роз’яснювальна робота з питань дотримання 

трудового законодавства та переваг легальної зайнятості серед 

роботодавців і найманих працівників. Так, безпосередньо за місцем 

застосування праці така робота була проведена за: 2015 р. - серед 

7693 суб’єктів господарювання; 2016 р. - серед 10121 суб’єкта 

господарювання; 2017 р. – серед 7024 суб’єктів господарювання. 

Звітного періоду розроблено буклети, брошури з питань праці, 

переваг легальної зайнятості та розповсюджено серед найманих 

працівників та роботодавців за: 2015 р.- 25,1 тис.екз.;     2016 р.- 

22,4 тис.екз; 2017 р. - 14,6 тис.екз. 

З метою привернення уваги громадськості до проблем тіньової 

зайнятості та підвищення обізнаності стосовно прав і гарантій 

найманих працівників у засобах масової інформації області 

установами соціального захисту населення розміщено статей з 

тематики легалізації зайнятості в газетах та на сайтах за: 2015 р. – 

272 статті; 2016 р. – 296 статей; 2017 р. – 277 статей. Крім того, 
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проведено виступи на радіо та телебаченні за: 2015 рік – 41 виступ; 

2016 рік – 19 виступів; 9 місяців 2017р. – 24 виступи. 

Підвищення рівня матеріального забезпечення осіб, які 

вивільняються 

2017 року підприємствами області надана інформація про 

заплановане масове вивільнення працівників в кількості 3025 осіб. 

Фахівцями служби зайнятості було проведено 48 семінарів для 

роботодавців, на яких розглядалося питання упередження 

негативних наслідків масового вивільнення працівників (499 

учасників). 

Підприємствам, які подали звіти про заплановане масове 

вивільнення, надано комплекс спеціальних послуг у розв’язанні 

проблем роботи із трудовим колективом в ситуації вивільнення 

працівників. 

Удосконалення критеріїв масового вивільнення; збільшення 

обсягів превентивних заходів у період вимушеного скорочення 

тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням або скороченням 

виробництва 

Розроблення та запровадження нових інструментів стимулювання 

роботодавців до створення нових робочих місць для осіб, які 

переселяються в іншу місцевість, та соціально вразливих 

категорій громадян 

Постановою Кабінету міністрів України від 08.09.2015 року  № 696  

затверджено Порядок здійснення заходів щодо сприяння зайнятості, 

поверненню коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у 

разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених 

осіб. 

До зазначених заходів відноситься «Компенсація витрат роботодавця 

на оплату праці за працевлаштування на умовах строкового 

трудового договору зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб». 

Компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує безробітних 

з числа внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) та які відносяться 

до соціально–незахищених категорій населення, згідно статті 

14 частини 1 Закону України «Про зайнятість населення» 

здійснюється понад 6 місяців, але не більше 12 календарних місяців 

та визначається рішенням регіональних координаційних комітетів 

сприяння зайнятості за погодженням з обласним та районним 

центром зайнятості. 

З компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці було 

працевлаштовано 22 безробітних з числа ВПО. 

Протягом 9 місяців 2017 року службою зайнятості Миколаївської 

області прийняті рішення щодо надання компенсації фактичних 

витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 77 роботодавцям, які працевлаштували на 
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нові робочі місця 107 безробітних, що мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню, з них:  

- 3 особи - молодь, яка закінчила або припинила навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах і яка вперше приймається на роботу; 

- 55 осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до 

статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років; 

- 6 інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 

26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування”; 

- 9 одиноких батьків або осіб, які їх замінюють і виховують без 

одного з подружжя дитину віком до 14 років, або дитину-інваліда; 

- 31 одиноких батьків або осіб, які їх замінюють і мають на 

утриманні дитину (дітей) віком до 6 років; 

- 8 учасника бойових дій. 

5.3.2. Розвиток системи соціальної підтримки та соціального 

обслуговування 

 

 Утримання контактного центру Миколаївської  області 

здійснювати  за рахунок коштів обласного бюджету в межах 

наявного фінансового ресурсу 

У 2017 році обсяг видатків на утримання склав 1797,7 тис. грн., у т.ч. 

загальний фонд – 1681,1 тис. грн. та 116,600 тис. грн. – видатки, що 

передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету 

розвитку). З січня 2017 року відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 21.12.2016 № 484-р на базі контактного 

центру Миколаївської області функціонує «гаряча лінія» голови 

облдержадміністрації. 

Фахівцями Центру 2017 року попередньо опрацьовано 20535 

звернень, які надсилались органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування для розгляду, перевірки достовірності 

викладених відомостей та надання відповідей заявникам. Також 

проводився аналіз змісту звернень заявників, моніторинг 

забезпечення своєчасного розгляду звернень, моніторинг 

найважливіших соціально-економічних питань, що потребують 

невідкладного прийняття рішень, та надавалась відповідна 

інформація облдержадміністрації та обласній раді у вигляді 

аналітично-статистичних звітів. Згідно з показниками програмно-
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технічного комплексу урядової «гарячої лінії» звернення, розглянуті 

з порушенням термінів по Миколаївській області відсутні 

Забезпечення  фінансування першочергових  заходів щодо 

зміцнення  матеріально-технічної бази Миколаївського, 

Баштанського, Новосвітлівського, Первомайського, 

Виноградівського, Лупаревського, Баратівського, Горожанського, 

Степівського будинків-інтернатів 

Для зміцнення матеріально-технічної бази будинків-інтернатів  

2017 року з обласного бюджету на виконання ремонтно-будівельних 

робіт виділено коштів у сумі 1 млн. грн.  

Завершено роботи із ремонту теплотраси Лупаревського 

психоневрологічного інтернату, облаштуванню протипожежної 

сигналізації Первомайського психоневрологічного інтернату, роботи 

з ремонту системи опалення, гарячого та холодного водопостачання 

Вознесенського геріатричного пансіонату, роботи з ремонту 

теплотраси Новосвітлівського психоневрологічного інтернату. 

Забезпечення безперешкодним доступом об’єктів соціальної 

інфраструктури відповідно до потреби та результатів проведеної 

інвентаризації об’єктів соціальної інфраструктури на їх 

відповідність державним будівельним нормам 

2017 року обстежено 5299 об’єктів соціальної інфраструктури на 

відповідність державним будівельним нормам, з них - облаштовано 

відповідно до ДБН та мають вільний доступ – 3950  об’єктів, що 

становить 74,5 % від загальної кількості об’єктів, технічно 

неможливо облаштувати – 587 об’єктів,  що становить 11,1 % від 

загальної кількості об’єктів, не облаштовано та потребують 

облаштування – 762 об’єкти, що становить 14,4 % від  загальної 

кількості об’єктів. 

Структура органів соціального захисту населення налічує 

185 будівель, з яких 162 об’єкта повністю облаштовано (що 

становить 88 % від загальної кількості), 18 об’єктів частково 

облаштовані (що становить 9,8 % від загальної кількості). 

З загальної кількості будівель - 33 приміщення управлінь 

соціального захисту населення, з яких 31 облаштоване відповідно до 

ДБН та мають вільний доступ. 2 приміщення управлінь соціального 

захисту населення не облаштовані безперешкодним доступом 

(управління соціального захисту населення Вознесенської міської 

ради (є культурною спадщиною та не  підлягає облаштуванню), 

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 

(орендоване приміщення, в якому департамент знаходиться з червня 

2017 року)). 

Для облаштування безперешкодним доступом направлено лист 

виконувачу обов’язків голови Національного банку України про 

надання дозволу на встановлення кнопки виклику та пандуса на 
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будівлі,  де розташований департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

На даний час проводиться робота щодо виготовлення та 

забезпечення тактильними засобами інформації приміщення 

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Питання створення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної 

інфраструктури розглядається на засіданнях комітетів доступності. 

Забезпечення контролю за облаштуванням об’єктів соціальної 

інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями  

відповідно до потреби, виявленої під час щорічного проведення 

інвентаризації об’єктів 

Проведено необхідні ремонтні роботи та роботи з обслуговування 

будівель, покрівель та вентиляційних установок, автотранспорту, 

водо- і тепломереж, опалювальних та освітлювальних систем, 

каналізації, телефонної мережі, ліфтового господарства, під’їзних 

шляхів. 

Проведення капітальних ремонтів, встановлення пожежної 

сигналізації та впровадження протипожежних заходів у 

Первомайському, Виноградівському будинках-інтернатах 

Здійснено технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії, 

електроенергії та води. 

Перевірено технічний стан пожежної сигналізації, пожежних 

резервуарів, первинних засобів пожежогасіння. 

Завершено роботи по облаштуванню протипожежної сигналізації 

Первомайського психоневрологічного інтернату. 

Надання соціальних послуг недержавними організаціями шляхом 

впровадження соціального замовлення 

У м. Миколаєві за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської 

ради на соціальне замовлення  здійснюється співпраця з 

Благодійною організацією «Миколаївський центр соціальної 

реабілітації «Відновлення». У квітні 2017 року вищезазначена 

організація стала переможцем конкурсу по наданню послуг 

бездомним особам та особам із обмеженими фізичними 

можливостями, а також послуги з надання соціальної допомоги без 

забезпечення проживання.  2017 року у центрі «Відновлення» 

проживають та отримують інформаційні послуги,  послуги 

проживання та харчування  50 ос. (25 ос. з обмеженими фізичними 

можливостями та 25 ос. без визначеного місця проживання), 

здійснено 63 рейди соціального патрулювання. 

Забезпечення професійної реабілітації інвалідів, професійної 

підготовки, перепідготовки, раціонального працевлаштування 

інвалідів 

Облдержадміністрацією проводиться інформаційна робота серед 

інвалідів щодо їх навчання у спеціалізованих учбових закладах, 

центрах професійної реабілітації інвалідів з метою отримання 

майбутньої професії з використанням каналів обласного 

телебачення, радіо, обласних та районних газет.  Інформаційний 
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матеріал розміщують на стендах районних та міських управлінь, у 

приміщеннях сільських рад. З кожним інвалідом проводяться 

індивідуальні бесіди щодо отримання певної професії. 

За кошти Фонду соціального захисту інвалідів, у 2016/2017 

навчальному році у вищих навчальних закладах навчалося 

289 студентів з особливими освітніми потребами. У професійно-

технічних навчальних закладах навчається 160 осіб з особливими 

потребами. 

У Миколаївській області на обліку перебуває 1341 особа з 

інвалідністю працездатного віку. 

За станом на 01.10.2019 в Центри професійної реабілітації інвалідів 

України направлено 10 осіб.  

В центрах зайнятості Миколаївської області перебувало 

1180 безробітних з числа осіб з інвалідністю, працевлаштовані 

239 осіб, у т.ч. 205 мали статус безробітного. 

При бажанні осіб з інвалідністю пройти професійне навчання або 

перенавчання служба зайнятості проводить тестування таких осіб. За 

умови виявлення здібностей до обраної професії, а також відповідно 

до висновків і рекомендацій МСЕК та індивідуальної програми 

реабілітації, при наявності учбової групи здійснюється навчання за 

обраною професією. 2017 року 77 безробітних з обмеженими 

фізичними можливостями охоплені професійним навчанням.  

В громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 

брали участь 126 осіб з інвалідністю.  

2017 року за участю служби зайнятості Миколаївської області та 

соціальних партнерів для осіб з інвалідністю проведено: 20 «круглих 

столів», 1 ярмарок вакансій та 4 міні-ярмарки вакансій, 4 Дні 

відкритих дверей, робочі зустрічі з органами влади та управліннями 

соціального захисту населення райдержадміністрацій, 454 семінари 

для безробітних та роботодавців. 

5.4. Підтримка сім'ї, дітей та молоді  

5.4.1. Молодіжна політика. Підтримка сім’ї та демографічний 

розвиток 

 

 Розв’язання житлової проблеми молодих сімей та сімей з дітьми 

шляхом виділення в установленому чинним законодавством 

У 2017 році Миколаївським регіональним управлінням Державної 

спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння 
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порядку молодим сім’ям, у тому числі багатодітним та одиноким 

молодим громадянам, кредитів на будівництво житла з місцевих 

бюджетів 

молодіжному житловому будівництву» надано 27 пільгових 

довготермінових кредитів відповідно до Положення про порядок 

надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і 

придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.05.2001 року № 584, з яких 1 вчитель, 1 молодий 

вчений, 2 військовослужбовці (учасники АТО), 12 працівників 

правоохоронних органів (4 учасники АТО) та інші працівники 

бюджетної сфери. 

22 кредити на суму 17 737 026 грн. за рахунок коштів бюджету м. 

Миколаєва надано на будівництво житла у м. Миколаєві. Поліпшили 

свої житлові умови 2 багатодітні сім’ї,  1 одинокий громадянин, 6 

неповних сімей та 13 молодих сімей.  

5 кредитів на суму 1 791 859 грн. за рахунок коштів бюджету 

Миколаївської області надано на придбання житла у Миколаївській 

області. Поліпшили свої житлові умови 1 неповна сім’я та 4 молоді 

сім’ї. 

Задоволення потреб сім’ї у дошкільних закладах шляхом розвитку 

мережі дошкільних навчальних закладів (груп), організації різних 

форм охоплення дітей дошкільною освітою, забезпеченням 

гнучких режимів роботи відповідно до віку дітей, рівня зайнятості 

батьків та їх платоспроможності 

У 2017 році в області функціонують 566  закладів дошкільної освіти 

(42,4 тис. дітей).  

У дитячих садках області виховується 91,3% дітей дошкільного віку 

від трьох до 6 (7) років. 

Усі діти п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою.   

В області забезпечено збільшення мережі закладів дошкільної 

освіти. 2017 року реконструйовано 2 дитячих садки 

(Любомирівський, Веселівський) у Березнегуватському районі, у 

діючих закладах дошкільної освіти додатково відкрито 4 групи               

(м.Миколаїв, Вознесенський, Миколаївський, Снігурівський райони) 

та 1 групу з режимом короткотривалого перебування дітей  

(Веселинівська ОТГ). Всього додатково створено 133 місця.  

Підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на шлюб та 

відповідальне батьківство шляхом проведення інформаційно-

просвітницьких програм, акцій та інших заходів 

При центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області 

створено 23 Школи відповідального батьківства, метою яких є 

надання інформації молоді та батькам щодо сучасних поглядів на 

усвідомлене батьківство, підвищення рівня компетентності батьків у 

догляді, вихованні і розвитку дітей та сприяння формуванню основ 

батьківської компетентності учнівської молоді. 
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2017 року робота в рамках Школи відповідального батьківства 

проводилася в 101 закладі, у т.ч. загальноосвітніх школах, гімназіях, 

коледжах, професійних ліцеях, дошкільних навчальних закладах, а 

також на базі районних бібліотек, центральних районних лікарень, 

органів державної реєстрації актів цивільного стану та центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Миколаївської області.  

Роботою охоплено 3469 осіб з числа учнівської молоді та     

1031 особа з числа батьків, діти яких відвідують дошкільні 

навчальні заклади та молодші класи загальноосвітніх шкіл. 

З вищезазначеними категоріями осіб проведено: 

137 бесід; 127 лекцій;  49 тренінгів;  27 відеолекторіїв;   7 семінарів-

практикумів. 

 

Під час курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

проводяться заняття з теми «Усвідомлене та відповідальне 

батьківство». 

У жовтні 2017 року на базі Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти для класних керівників та 

працівників психологічної служби системи освіти проведено 

презентацію навчально-методичного посібника «Усвідомлене 

батьківство» автором Кучманич І. М., к.психол.н., доцент, доцент 

кафедри психології МНУ ім. В. О. Сухомлинського для подальшого 

використання у виховній роботі 

Підготовка молоді до подружнього життя та підвищення рівня її 

готовності до виконання соціальних ролей чоловіка і дружини 

шляхом реалізації виховних, консультативно-роз’яснювальних 

програм та інших заходів 

2017 року з метою пропаганди сімейних цінностей, відповідального 

батьківства, профілактики раннього соціального сирітства та 

підготовки молоді до сімейного життя центрами СССДМ соціальних 

служб для семі, дітей та молоді (далі - СССДМ)області 

розповсюджено соціально-рекламну та інформаційно-просвітницьку 

продукцію, а саме: 

- листівок (1540 прим.); 

- буклетів (2286 прим.); 

- плакатів (5 прим.).  

У друкованих та електронних засобах масової інформації з питань 

пропаганди сімейних цінностей та відповідального батьківства 

центрами СССДМ області розміщено 28 статей. 
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Інформаційно-тренінговим центром Миколаївського обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом звітного 

періоду виготовлено 1 вид буклету з питань сімейного патронату –  

2500 прим. 

Буклети розповсюджено серед районних та міських центрів СССДМ 

Миколаївської області. 

 

Під час курсів підвищення кваліфікації педагогів-організаторів, 

заступників директорів із виховної роботи проводяться заняття з тем  

«Роль сім’ї та навчального закладу в забезпеченні інтересів дитини»; 

«Статеве виховання підлітків у межах курсу «Усвідомлене та 

відповідальне батьківство»; «Основи української етнопедагогіки: 

батьки і діти». 

На базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти організовано роботу обласної школи класного 

керівника, під час роботи якої розглядаються питання: «Педагогіка 

партнерства і феномен батьківства в контексті Нової української 

школи», «Виховання дітей на засадах педагогіки партнерства»; 

«Особливості девіантного та усвідомленого батьківства», 

«Профілактика жорстокості в учнівському середовищі», ефективна 

взаємодія психологічної служби, класних керівників та батьків у 

попередженні жорстокості в шкільному соціумі 

Підвищення престижу сім’ї та утвердженням пріоритетності 

сімейних цінностей шляхом проведення обласних та регіональних 

фестивалів, конкурсів, акцій, сімейних свят та інших заходів 

У травні 2017 року в Миколаївському академічному українському 

театрі драми та музичної комедії проведено захід до Дня сім’ї. на 

захід запрошено сім’ї різних категорій з усіх куточків Миколаївської 

області. Кількість присутніх: 420 осіб. 
Центрами СССДМ до Всеукраїнського Дня родини проведено    

52 групових заходи для дітей та батьків, в яких взяли участь           

552 особи. Під час проведення заходів розповсюджено  96 буклетів з 

питань формування відповідального батьківства, пропаганди 

сімейних цінностей. В засобах масової інформації надруковано          

2 статті з вищевказаних питань. 

 

У квітні 2017 року на базі Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний 
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презентаційний семінар «Упровадження інформаційно-

просвітницької протиалкогольної програми «Сімейна розмова» у 

Миколаївській області». Усього в Миколаївській області 

підготовлено 304 педагогічні працівники для реалізації програми.  

Під час курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

проводяться заняття з теми «Роль сім’ї та навчального закладу в 

забезпеченні інтересів дитини». 

Підготовлено до друку видання «Забезпечення інтересів дитини в 

сім’ї : аналітичні та нормативні матеріали»  

Виховання у дітей та молоді любові до рідної землі та поваги до 

історичної спадщини свого багатонаціонального народу шляхом 

залучення їх до участі в обласних культурно-мистецьких заходах 

У навчальних закладах області систематично проводяться заходи, 

спрямовані на популяризацію української мови та додержання вимог 

законодавства про мови, у тому числі цикли культурно-мистецьких 

заходів з відзначення Міжнародного дня рідної мови. На сторінках 

місцевих видань висвітлюються питання розвитку і функціонування 

української мови. 

Покращення рівня володіння українською мовою та всебічного 

повсякденного її використання – пріоритетне завдання навчально-

виховної роботи професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів області. З метою його реалізації протягом 2017 року у 

навчальних закладах проводилися літературно-музичні вечори, мовні 

ярмарки, конкурси читців, години поезії, усні журнали («Найперше – 

знати мову, якою пишеш», «Не проспи Україну свою!», «Життя не 

дасть поетові спокою», «Збережемо рідну мову», «Люблю я мову 

українську: вона – краса, вона – життя», «Рідна мова чиста, як роса», 

«Мова –державна перлина, нею завжди дорожіть», «Бринить, співає 

наша мова»). 

Зокрема, у січні 2017 року викладачами Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили спільно з представниками 

Миколаївського регіонального літературного клубу «Фенікс» 

проведено конкурс патріотичної поезії ім. В’ячеслава Козлова. У 

заході взяли участь учні загальноосвітніх навчальних закладів 

м.Миколаєва, вихованці творчих гуртків та студенти  

Чорноморського національного університету імені Петра Могили.  
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Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти протягом року: 

- вивчався стан формування україномовного середовища в освітніх 

закладах Миколаївської області, надавалась методичну допомогу, 

проводились публічні лекції «Мова – код нації» (березень-травень, 

2017 р.); 

- підготовлено питання на вчену раду «Про формування мовного 

середовища в системі ППО» (вересень, 2017 р.); 

- розпочато серію методичних порад для педагогічних працівників 

різних категорій та видано перший випуск «Фізична культура і 

спорт» (серпень 2017) 

Протягом 2016/2017 навчального року працівниками вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів організовано екскурсії 

для студентів та учнів до Миколаївського обласного краєзнавчого 

музею, музею «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в 

роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944 рр.»; меморіального 

музею «Партизанська іскра» село Кримка, Очаківського військово-

історичного музею імені О. В. Суворова. 

На виконання Програми військово-патріотичного виховання 

населення Миколаївської області на 2015-2020 роки, затвердженої 

рішенням Миколаївської обласної ради від 30.07.2015 №24 у 

загальноосвітніх навчальних закладах області протягом 2017 року 

проведено загальношкільні заходи до річниці подій на Майдані, 

вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні; тематичні уроки, бесіди, 

«круглі столи», виховні години, лекції до Дня Соборності України, 

Дня Конституції України та інших національно-патріотичних свят. 

З метою увічнення пам`яті випускників, які загинули за незалежність 

і територіальну цілісність України, за станом на 15 вересня 

2017 року у навчальних закладах області встановлено 

61 меморіальну дошку. 

Проведено флешмоб «Challenger 22» за участю слухачів курсів 

предмета «Захист Вітчизни» у підтримку воїнів АТО. Естафету 

прийняла кафедра військової підготовки Миколаївського 

національного університету ім. В.О.Сухомлинського (січень 2017 р.). 

 



Продовження додатку  101 

№ Зміст заходу Стан виконання 

У травні 2017 року студенти Миколаївського національного 

 університету ім. В.О.Сухомлинського спільно з військовими 

частинами взяли участь у триденних навчально-польових зборах для 

учнів 11-х класів Миколаївської області. 

Протягом травня-липня 2017 року на базі військових частин 

проведено профорієнтаційні заходи та навчальні збори випускників 

кафедри військової підготовки Миколаївського національного 

університету ім. В.О. Сухомлинського, які планують проходити 

службу в Збройних Силах України. 

У навчальних закладах області проводяться благодійні ярмарки. 

Зібрані кошти направляються для підтримки військовослужбовців, 

які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань у 

рамках проведення заходів антитерористичної операції. 

Волонтерами вищих та професійно-технічних навчальних закладів 

Миколаївщини організовано надання допомоги учасникам 

антитерористичної операції, зокрема, встановлення шефства над 

військовими частинами (військова частина А2062 м. Миколаєва, 

128-а гірськопіхотна бригада, 79-а окрема аеромобільна бригада, 

19-й окремий мотопіхотний батальйон, бійці Національної Гвардії 

України і 36-ї бригади морської піхоти Збройних сил України), 

військовими та їх родинами, які потребують морально-психологічної 

та матеріальної підтримки, а також перебувають на лікуванні та 

реабілітації у військових госпіталях та інших закладах охорони 

здоров’я. Так, у приватному вищому навчальному закладі 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» діє 

програма «Сильна армія – вільна Україна». Студенти медичних 

спеціальностей навчального закладу беруть шефство над 

пораненими бійцями. Воїни АТО, які отримали найбільш складні 

поранення, проходять безкоштовну реабілітацію в медичному центрі 

«Реал-мед», що діє при університеті. 

Учні професійно-технічних та студенти вищих навчальних закладів 

проводять виїзні концерти до військових частин з метою підтримки 

бойового і патріотичного духу бійців. 

У вищих навчальних закладах області забезпечується організація 

науково-дослідної та методичної роботи у сфері національно-
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патріотичного виховання. 

Працівниками факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету ім.В.О. Сухомлинського 

у  травні 2017 року проведено VIII Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Наука. Студенство. Сучасність. Тенденції 

становлення нової школи в Україні: компетентнісний підхід у 

підготовці сучасного педагога» з обговорення проблемних питань 

щодо освітніх  інноваційних процесів української школи в контексті 

євроінтеграції, національно-патріотичного виховання.  

У рамках курсів підвищення кваліфікації педагоги області 

знайомились із системою роботи національно-патріотичного 

виховання Новобузької ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 Новобузької 

районної ради, Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів №34 

Миколаївської міської ради, Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів №12 

Миколаївської міської ради. 

Навчальні заклади Миколаївської області налагодили співпрацю з 

місцевими військовими частинами, волонтерськими організаціями, 

козацькими громадами. Серед них Міжнародна благодійна установа 

«Центр національного відродження», військова частина А0224 (79-а 

окрема аеромобільна бригада), ГО «Асоціація солдатських матерів та 

волонтерів «Волонтер 79», ГО «Громадянський Союз 

Миколаївщини», Миколаївський благодійний фонд «Центр 

волонтерів Миколаєва», Козацька громада Миколаївської області, 

громадська волонтерська організація «Оберіг». Зазначені установи та 

формування долучаються до проведення виховних заходів у 

навчальних закладах області. 

З метою допомоги воїнам АТО у загальноосвітніх навчальних 

закладах області протягом 2017 року проводилися такі акції: 

«Допомога» (для надання теплих речей жителям та захисникам 

м.Авдіївки Донецької області, січень 2017), «Теплі речі для солдата» 

(лютий 2017), «Милосердя» (березень 2017), «З Великоднем, 

солдате» (квітень 2017), «Діти Миколаївщини - дітям Донеччини» 

(травень 2017), адресна акція «Врятуй життя солдату» (вересень 

2017). 
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У рамках проекту «Україна-Норвегія», який здійснюється в Україні 

за сприянням Міжнародного фонду соціальної адаптації, 

Міністерства  закордонних справ Королівства Норвегії та 

міжнародного альянсу університетів, до якого входять норвезький 

університет Норд та 12 українських вищих навчальних закладів, 

протягом 2017 року навчально-науковим інститутом післядипломної 

освіти Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили спільно з благодійною організацією «Конверсія військових 

кадрів» організовано курси професійної підготовки та соціальної 

адаптації військовослужбовців та членів їх сімей 

Підтримка стабільної роботи центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей, соціально-реабілітаційного центру для дітей 

«Родинний дім» з метою забезпечення реабілітації безпритульних, 

бездоглядних дітей та дітей-переселенців, які опинились у 

складних життєвих обставинах 

З метою забезпечення ефективної соціальної реабілітації дітей із 

сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, реінтеграції 

дітей в біологічні сім’ї в області діють комунальні заклади 

«Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» та 

«Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 

Миколаївської обласної ради, центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей служби у справах дітей Вознесенської міської ради, 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах 

дітей Южноукраїнської міської ради. 

В цілому ці заклади розраховані на одночасне утримання в них 230 

дітей. У закладах організовано п’ятиразове харчування, медичне 

обслуговування, відповідну виховну роботу з дітьми, заняття за 

програмами загальноосвітньої школи, здійснюється культурне 

обслуговування. Проводиться робота щодо соціальної реабілітації 

неповнолітніх та їх подальшого повернення в сім’ї або пріоритетного 

влаштування до сімейних форм виховання. Загальна кількість дітей, 

яким центрами надано допомогу 2017 року становить 368 чол.  

У зв’язку з розпочатим в Україні процесом децентралізації і 

створення об’єднаних територіальних громад, стало неможливим 

продовження фінансування соціально-реабілітаційного центру для 

дітей «Родинний дім» служби у справах дітей Миколаївської 

райдержадміністрації з районного бюджету. У зв’язку з цим, 

прийняте рішення про його ліквідацію затверджене розпорядженням 

голови Миколаївської райдержадміністрації від 20 січня 2017 року 

№ 18-р «Про ліквідацію Радсадівського соціально-реабілітаційного 
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центру служби у справах дітей райдержадміністрації».  

Натомість збільшена планова ємкість на 20 дітей комунального 

закладу «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей» Миколаївської обласної ради. 

Розширення в області мережі прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу 

2017 року створено 4 прийомні сім’ї та 3 дитячих будинки сімейного 

типу, до яких разом влаштовано 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

В області діють 35 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 

221 дитина та 163 прийомні сім’ї, де виховуються 321 дитина. Разом 

у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 

виховуються 542 дитина відповідної категорії. Всі сім’ї охоплені 

соціальним супроводженням спеціалістами центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Здійснення додаткових заходів щодо соціального захисту осіб, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції 

Дії Миколаївської обласної державної адміністрації спрямовані на 

соціальний захист прав і свобод громадян, які переселилися з 

тимчасово окупованої території України, районів проведення 

антитерористичної операції.  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від  16 грудня 

2015 року № 1094 «Про затвердження Комплексної державної 

програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції 

громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної  

операції в інші регіони України, на період до 2017 року» видано 

розпорядження голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 30.03.2016 № 99-р, яким затверджено відповідний 

План заходів у Миколаївській області, з метою якого розв’язання 

нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб та  сприяння 

інтеграції, соціальній адаптації таких осіб у Миколаївській області. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

06.07.2017 № 986 «Про внесення змін до Переліку уповноважених 

вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти науки України від 14.05.2016 № 667» створено освітні центри 

«Крим-Україна» на базі Миколаївського національного аграрного 

університету, Миколаївського національного університету імені 

В.О. Сухомлинського, Національного університету 
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кораблебудування імені адмірала Макарова та Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

У закладах охорони здоров’я області  організована та надається 

медична допомога переселеним громадянам в повному обсязі, вони  

забезпечені  лікарськими засобами та харчуванням в межах 

фінансування лікарень. 

Відмов у наданні медичних послуг не зареєстровано. Згідно з 

інформаціями органів соціального захисту населення області 

випадків стигматизації внутрішньо переміщених громадян 

зафіксовано не було. Під час зустрічей з внутрішньо переміщеними 

особами скарг з цього приводу не надходило. 

У районах та містах області проведено інформаційно-освітні заходи з 

населенням щодо своєчасного виявлення фактів стигматизації  

переселених громадян з зони проведення антитерористичної операції 

Підтримкою сімей військовослужбовців та працівників 

правоохоронних органів, які загинули під час проведення 

антитерористичної операції; військовослужбовців та працівників 

правоохоронних органів, які брали участь у проведенні 

антитерористичної операції, за рахунок коштів міст і районів 

області 

Відповідно до “Комплексної програми соціального захисту 

населення “Турбота”, у рамках соціального замовлення за рахунок 

коштів обласного бюджету передбачено надання соціально-

психологічної підтримки демобілізованим військовослужбовцям та 

членам їх сімей у сумі 100,0 тис. грн. Проводиться організаційна 

робота. 

 

За даними Миколаївського обласного центру зайнятості 2017 року 

1979 осіб, з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали 

участь в антитерористичній операції отримали комплекс соціальних 

послуг та матеріального забезпечення. З них мали статус 

безробітного 1894 особи, з яких 75 осіб мали інвалідність. 

Матеріальну допомогу по безробіттю отримували 1726 осіб. 

Чисельність працевлаштованих (у т.ч. самостійно та шляхом 

укладання цивільно-правових угод) склала 503 особи, у т.ч. 8 осіб 

працевлаштовані за рахунок виплати компенсації роботодавцям у 

розмірі ЄСВ, 16 осіб отримали одноразово виплату допомоги по 

безробіттю та зареєструвалися як суб’єкти підприємницької 

діяльності, 97 осіб заключили контракти на проходження військової 

служби. Проходили професійне навчання 164 особи, з них 138 осіб 

були працевлаштовані після закінчення професійного навчання. 
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Рівень працевлаштування після закінчення навчання склав 94,0% (по 

Україні -87,0%). Брали участь у громадських роботах 68 осіб та 

70 осіб брали участь в інших роботах тимчасового характеру. 

Отримали профорієнтаційні послуги 1814 осіб. 

5.4.2. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  

 Підвищення рівня обізнаності населення стосовно сталих 

стереотипів у традиційному розподілі гендерних ролей шляхом 

включення до навчальних програм дошкільних, позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладів, курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

дисциплін, тематичних курсів, тренінгів, лекцій, окремих заходів; 

проведенням обласних культурно-просвітницьких акцій, 

конференцій, семінарів, «круглих столів» та інших заходів 

Працівниками кафедри філософії освіти, теорії й методики 

суспільствознавчих предметів Миколаївського інституту 

післядипломної педагогічної  освіти надаються консультації та 

роз’яснення законодавства щодо прав жінок і чоловіків,  їх реалізації 

в освітній сфері та інших сферах суспільного життя. 

У березні 2017 у Миколаївській обласній раді проведено захід на 

тему: «Посилення новообраних жінок – депутатів міського, 

районного та обласного рівня в Миколаївській, Хмельницькій та 

Чернігівській області, шляхом проведення просвітницької кампанії 

та обміну досвідом». 

У квітні 2017 в обласному гендерному центрі проведено дискусійну 

трибуну на тему: «Жінки у Збройних силах України». 

У липні 2017 року відбувся виступ в прямому ефіри на телеканалі 

«Миколаїв» на телепередачі «Гаряча лінія» на тему: «Реалізація 

сімейної політики» (До Дня сім’ї 08 липня)   

У серпні 2017 відбулася робоча нарада з питань дискримінації щодо  

жінок за участі представників департаменту соціального захисту 

населення, департаменту освіти та науки, управління охорони 

здоров’я, центру СССДМ, головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області, центру з надання безоплатної 

первинної правової допомоги, обласного центру зайнятості, фонду 

громадської організації «Жіноча перспектива». Обговорювалися 

питання дискримінації щодо жінок та можливі шляхи її подолання. 

Зростання професійної мобільності серед жінок шляхом надання 

їм профорієнтаційних послуг, проведення інформаційних 

семінарів з техніки пошуку роботи та семінарів з питань 

започаткування та ведення підприємницької діяльності 

З метою забезпечення професійної мобільності та поінформованості 

серед жінок службою зайнятості надаються профорієнтаційні 

послуги для цієї категорії з використанням індивідуальних та 

групових форм роботи. Для жінок проводяться тематичні семінарські 

заняття. 2017 року проведено 224 семінари з гендерних питань, в 

якому взяли участь 2567 безробітних осіб.  В 61 семінарі з орієнтації 

на підприємництво взяли участь 227 безробітних жінок. Протягом 
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звітного періоду профорієнтаційними послугами охоплено 18357 

жінок. 

 

Підвищення ролі жінки-матері, насамперед багатодітної матері, у 

суспільстві шляхом проведення обласних культурно-мистецьких 

заходів, акцій 

З нагоди Міжнародного дня жінок 06 березня 2017 року проведено 

родинний фестиваль. Заходом охоплено 400 жінок та членів їх 

родин. Це багатодітні матері, жінки, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня», жінки які створюють будинки сімейного 

типу, опікуються та піклуються як рідними так і прийомними дітьми, 

жінки загиблих учасників антитерористичної операції, родини 

військових, ветерани праці, тощо. У фойє їх зустрічали учні клубу 

«Юних моряків з флотилією» та запрошували дітей так і матусь 

прийняти участь у різноманітних майстер-класах з виготовлення 

оберегів, весняних букетів. Кожен учасник майстер-класу пішов з 

подарунками, зробленими власними руками. Панувала атмосфера 

любові, доброзичливості, шани, вдячності, поваги до бабусь, матерів, 

жінок. 

До Дня Матері у травні 2017 року в Миколаївському академічному 

українському театрі драми та музичної комедії проведено святковий 

захід. 

Такі ж заходи проведено в усіх районах та містах області 

5.5. Сприяння культурному розвитку та створення умов для 

реалізації  творчого потенціалу людини 

 

 

5.5.1. Розвиток культури та збереження пам'яток культурної 

спадщини 

 

 Збереження мережі  та забезпечення належних умов 

функціонування  закладів культури та мистецтв області з метою 

задоволення попиту населення області на культурно-освітні 

послуги 

Мережа закладів культури в цілому збережена. Кількість клубних 

закладів – 502, бібліотечних 482, початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) – 45. 

Підвищення інформаційного потенціалу бібліотечних закладів 

(поповнення бібліотечних фондів документами на паперових та 

електронних носіях, комп’ютеризація бібліотек та створення  

інтернет-центрів) з метою забезпечення інформаційних потреб 

населення 

Залишається невирішеним питання фінансування потреб  районних 

та сільських бібліотек на поповнення бібліотечних фондів, що 

спричиняє «старіння» літератури. Протягом 2017  року відсоток 

оновлення бібліотечних фондів у районах та містах області 

становить лише 0,84. Бібліотеки, в основному, комплектуються за 

рахунок державної програми «Українська книга» та подарункових 
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видань.  

До мережі Інтернет підключено 211 бібліотечних закладів, що 

становить 44% від їх загальної кількості. (2016 рік  - 39,8 %) 

 

Підтримка діяльності творчих спілок Члени Миколаївської обласної організації Національної спілки 

художників України взяли участь у виставці Миколаївських 

художників у м. Херсон.У виставкових залах області проходять 

тематичні виставки миколаївських художників та майстрів народної 

творчості. 

Поповнення музейних колекцій, поліпшення умов їх зберігання та 

забезпеченням  надійної охорони предметів Музейного фонду 

України, зокрема культурних цінностей національного та 

світового значення 

Фонди обласних музеїв поповнилися на 8294 одиниці: обласний 

краєзнавчий музей отримав 8197 з них закуплено 30 предмет кін. 

ХІХ- сер.ХХ ст. (пістолет.Франція, кін. ХІХ ст.; юбка жіноча, поч. 

ХХ ст.; рушники вишиті, поч. ХХ ст.; картини вишиті-I пол. ХХ ст.; 

чорнильний прибор- кінець ХІХ ст.; грошова паперова купюра 

100000000 марок- поч. ХХ ст.; статуетка «Футболіст»- поч. ХХ ст.). 

Основний фонд обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна 

поповнився на  97 предмети (графіка, живопис, антикварна книга, 

декоративно-ужиткове мистецтво). В районному комунальному 

історико-краєзнавчому музеї Снігурівського району встановлено 

нове експозиційне обладнання (стенди, підставки,  вітрини-гірки). 

Оформлено новий розділ в експозиції «Наші земляки учасники 

АТО» - «Колекція годинників». Музейний фонд Баштанського  

районного  краєзнавчого музею поповнився на 57 експонатів (фото, 

нумізматика, документи). Придбано переносні стенди (1,4). 

Збереження кращих зразків української національної культури та 

культур національних меншин, розвиток самобутнього 

національного мистецтва 

З метою збереження кращих зразків української культури протягом 

року в області проводились: обласне свято на Покрову «Покрівонька, 

покрий голівоньку»; 2 обласні мистецькі акції «Майстри барвистої 

палітри» та «Єдина родина». 

Організовано та проведено 6 виставок декоративно-прикладного 

мистецтва з яких 2 обласні, 1 персональна виставка, 3 виставки під 

час проведення обласних заходів присвячених державним датам та 

10 майстер-класів майстрів народного мистецтва. 

Здійснено 3 фольклорно-етнографічні експедиції для вивчення, 

збору та обробки місцевого матеріалу у Березнегуватському, 

Первомайському, Кривоозерському районах. 
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В області зареєстровано 54 національно-культурних товарист та 

центрів національних культур. 

Приведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах 

культури і мистецтва до сучасних стандартів навчання 

Для приведення навчально-вихованого процесу до сучасних умов 

навчання викладачами ВНЗ та шкіл естетичного виховання постійно 

розробляються та впроваджуються робочі програми, методичні 

розробки, методичні рекомендації тощо. Також застосовуючи 

набутий досвід викладачі ВНЗ та ПСМНЗ приймають участь в 

міжнародних, всеукраїнських та обласних  конференціях, семінарах, 

нарадах, конкурсах, майстер-класах та інше. 

Проведення ремонтних робіт і реконструкцій приміщень закладів 

культури та мистецтв 

Протягом року за рахунок  бюджетних та спонсорських коштів 

проведено ремонтні роботи, виготовлено проектно-кошторисні 

документації: обласних закладів культури та мистецтв 220,8 тис.грн.,  

для ремонтів закладів культури у районах та містах області -  

15 499,8 тис. грн. 

Забезпечення закладів і установ культури та мистецтв новим 

обладнанням, аудіо- та  відеоапаратурою, комп’ютерною 

технікою, комплектами костюмів, інструментами,  меблями тощо 

Протягом   року придбано спеціальне обладнання, апаратуру, 

сценічні костюми, меблі за рахунок бюджетних та позабюджетних 

коштів: обласних закладів культури та мистецтв  - 24,3  тис. грн., 

закладів  культури області  на загальну суму 4 056,7 тис. грн.. 

Підвищення ролі закладів та установ культури серед населення 

регіону шляхом проведення обласних фестивалів, свят, конкурсів; 

участі художніх та професійних колективів у міжнародних і 

всеукраїнських конкурсах 

2017 рік проходив під егідою відзначення 80-річчя від Дня утворення 

Миколаївської області у зв’язку з цим закладами культури області 

підготовлено та проведено різноманітні заходи. 

В Миколаївській області проведено понад   30 фестивалів, конкурсів, 

оглядів, свят з театрального, хореографічного, вокально-хорового, 

фольклорного, інструментального жанрів аматорського мистецтва,  

серед яких: 4 всеукраїнські, один з яких проведено вперше -  «Від 

Гіпаніса до Борисфена» (театральне мистецтво), «Усмішки 

Глазового» (розмовний жанр), «Пісенний драйв» (авторський) та 

«Миколаївські зорі» (хореографічне мистецтво). 

При клубних закладах діють  2614 клубних формувань, які 

об’єднують 32744 учасників, 1796 аматорських колективів, із них 

118 мають звання «народний» та 30 - «зразковий».  

42 аматорських творчих колективи Миколаївщини брали участь та 

ставали неодноразовими переможцями у міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних фестивалях та конкурсах, що 

проводились за межами нашої області. Зокрема, дипломи 
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міжнародних фестивалів та конкурсів 2017 року отримали: народний 

ансамбль танцю «Славія» Баштанського РБК – на Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «Інтерфест-Кітен» (м. Кітен, Болгарія); зразковий 

театральний колектив «Букаки» Веселинівського РБК – на  

Міжнародному фестивалі-конкурсі театру та мистецтва слова 

«Золотий Пегас» (м.Дніпро); народний ансамбль танцю «Золотий 

колос» Очаківського міського центру дозвілля – на: міжнародному 

конкурсі дитячої творчості «Одеса зустрічає друзів» (м. Одеса), 

міжнародному фестивалі-конкурсі «Чорноморський зорепад» (м. 

Одеса), міжнародному телевізійному конкурсі «Зоряний олімп» (м. 

Полтава), міжнародному фестивалі-конкурсі «Морська жемчужна» 

(м.Одеса); хореографічний колектив «Барвінок» Конецьпільської 

ДМШ на міжнародному фестивалі-конкурсі «Чорноморський бриз» 

(м. Одеса); зразковий ансамбль сучасного танцю «Жемчужна» 

Миколаївського міського палацу культури «Корабельний» - на 

міжнародному фестивалі «Буковель» та міжнародних змаганнях зі 

спортивних танців «Бегущие по волнам» (м. Одеса); молодіжний 

народний театр «С.Т.У.К.» - на міжнародному фестивалі юнацьких 

та молодіжних театрів «Паралельні світи 2017» (м.Барановичи, 

Білорусь). 

Розширення міжнародних контактів; організація культурно-

дозвільних програм до пам’ятних та святкових календарних дат 

На організацію культурно-дозвільних програм до пам’ятних та 

святкових календарних дат протягом 2017 року використано 521,68  

тис. грн. 

Інвентаризація об'єктів  культурної спадщини, у першу чергу 

археологічних, переведення їх території до категорії земель 

історико-культурного призначення з виготовленням відповідної 

землевпорядної документації 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації № 369-ра 

від 28.08.2008 року «Про посилення контролю з охорони культурної 

спадщини на території Миколаївської області» співробітниками 

державної інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській 

області з 2009 року проводиться поетапна інвентаризація об’єктів 

культурної спадщини. Саме завдяки проведенню інвентаризації 

щороку здійснюються регулярні перевірки технічного стану 

пам’яток області, їх обстеження, виявлення  нових об’єктів 

культурної спадщини. 

2017 року проведено інвентаризацію історичних та археологічних 

об’єктів у Казанківському районі та завершено інвентаризацію 

пам’яток культури у Баштанському та Снігурівському районах і 
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м.Очакові. Розпочато роботу з новоствореними об’єднаними 

територіальними громадами. Представникам громад роз’яснюються 

основні напрямки пам’яткоохоронної діяльності, надається 

консультативно-методична та правова допомога. Обстежено 50 

пам’яток археології в межах Куцурубської та Чорноморської ОТГ. 

Загалом обстежено 336 об’єктів культурної спадщини, у тому числі: 

107 археологічних об’єктів, 175 пам'яток історії та монументального 

мистецтва, 22 об’єкти, що мають архітектурну цінність; додатково 

виявлено 32 нових об’єктів.  

За підсумками проведеної роботи 2017 року було уточнено та 

узагальнено інформацію про наявні пам’ятки, виправлено та 

доповнено картографічні матеріали в облікових картках, видано 

відповідний каталог-довідник, де зібрано та упорядковано 

інформацію про археологічні об’єкти Березнегуватського району 

(автори – Яценко С.М., Гребенніков В.Б.). 

З метою забезпечення належного контролю за необґрунтованою 

забудовою в межах зон охорони пам’яток, а також парків та скверів, 

з управлінням культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації погоджується містобудівна документація.  

На засіданні президії консультативної ради з питань охорони 

культурної спадщини при управлінні культури облдержадміністрації 

2017 року розглянуто 6 проектних пропозицій щодо реконструкцій 

будівель, занесених до Переліків об'єктів культурної спадщини та 

розташованих у зонах охорони пам’яток в м. Миколаєві, чотири 

проекти направлено на доопрацювання та дві передпроектні 

пропозиції погоджено. 

Здійснення наукової паспортизації об’єктів культурної спадщини Протягом останніх років, було виготовлено паспорти на 2 об'єкти  

культурної спадщини національного значення, а саме: пам'ятки 

архітектури «Будинок штабу флоту» (м. Миколаїв, вул. 

Адміральська, 4) та Старофлотські казарми» (м. Миколаїв, вул. 

Набережна, 29) та дві пам’ятки історії місцевого значення: «Курган 

Слави» (м. Нова Одеса) та «Меморіальний комплекс: братська 

могила радянських воїнів (понад 4 тисячі чоловік); пам’ятний знак 

на честь воїнів-земляків, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни; 

9 меморіальних плит з відомими прізвищами загиблих воїнів; 
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пам’ятник на честь радянських воїнів, загиблих при форсуванні ріки 

Південний Буг та п’ятидобових боях за звільнення села Ковалівка 

18-24 березня 1944 року; дві 76 мм гармати» (с. Ковалівка 

Миколаївського району Миколаївської області). 

Також протягом 2017 року виготовлено близько 150 облікових 

карток на об'єкти культурної спадщини по Баштанському, 

Казанківському, Снігурівському районах та м. Очакову. 

Подальше планування термінів проведення паспортизації можливо 

тільки за наявності фінансового ресурсу, передбаченого бюджетами 

відповідних рівнів. Наразі в області проходить процес 

децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад, до 

спільної власності яких переходять об’єкти культурної спадщини за 

видами історії, монументального, садово-паркового мистецтва та 

частково пам’ятки архітектури. По завершенню процесу 

децентралізації та створення органів охорони культурної спадщини  

відповідного рівня буде активізована робота з паспортизації 

пам’яток. 

Проведення ремонту, реставрації та облаштуванням протягом 

4-5 років пам’ятки архітектури національного значення 

«Старофлотські казарми» із пристосуванням під потреби 

обласного краєзнавчого музею 

У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом проектні роботи щодо 

реставрації та пристосування під потреби обласного краєзнавчого 

музею другої казарми пам’ятки національного значення 

Старофлотські казарми не здійснювалися. 

Підвищення рівня кваліфікації працівників культури і мистецтв Підвищення кваліфікації працівників культури здійснюють обласні 

бібліотеки, обласний центр народної творчості та культурно-

освітньої роботи, обласний методичний кабінет навчальних закладів 

культури та мистецтв 

5.6. Розвиток фізичної культури і спорту  

 Приведення до належного стану існуючої матеріально-технічної 

бази спорту 

Для забезпечення належного стану матеріально-технічної бази 

спорту за рахунок коштів обласного бюджету 2017 року придбано 

спортивний інвентар та обладнання на суму 916,278 тис.грн. 

Забезпечення будівництва, реконструкції та ремонту існуючих 

спортивних споруд, належним їх обладнанням та використанням, 

що дасть змогу зменшити травматизм під час спортивних занять 

На будівництво, реконструкцію та ремонт існуючих спортивних 

споруд з обласного бюджету використано кошти на суму 33,345 тис. 

грн. 

Підвищення рівня фізичного виховання у закладах дошкільної, 

загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти 

Протягом 2017 року фізичним виховання  охоплено: 

Дошкільні заклади – 42298 осіб; 

Загальноосвітні заклади – 108469 осіб; 
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ПТУ – 9546 осіб; 

ВНЗ – 15923 осіб. 

Забезпечення заняття фізичною культурою і спортом за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку громадян 

Систематичними заняттями фізичною культурою і спортом за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку 2017 року охоплено 

48996 осіб. 

5.7. Розвиток житлово-комунального господарства  

 Будівництво систем централізованого питного водопостачання з 

повним охопленням населення міст області, селищ міського типу 

та підвищенням рівня водозабезпечення сільських населених 

пунктів 

За рахунок консолідації коштів державного та місцевих бюджетів в 

сумі 8990,187 тис.грн. виготовлена проектно-кошторисна 

документація та розпочаті роботи по таким об’єктам:  

будівництво водопроводу у мкр. Тернівка м. Миколаєва -1800 

тис.грн.; 

будівництво розподільчого водопроводу в с. Трикрати 

Вознесенського району - 884,165 тис.грн. ; 

будівництво водопровідної мережі від очисних споруд водопроводу-

2 до просп. Праці, м. Первомайськ - 3762,84 ти.грн.;   

улаштування стаціонарної малої архітектурної форми (павільйону) з 

пунктом доочистки та розливу питної води по вул. Суворова, 116/1, у 

м.Снігурівка — будівництво - 254,7 тис.грн. 

будівництво розподільчого водопроводу в с.Лиса Гора 

Первомайського району – 830,6 тис.грн.; 

будівництво водопровідної мережі по вулицях Маршала Рибалко, 

Перемоги, Заводська, Романа Слободянюка, провулках 

Студентський та Пржевальського в м.Первомайськ –  

210,709 тис.грн.; 

будівництво свердловини та водопровідної мережі по 

вул.Партизанської іскри в м. Первомайськ – 9,473 тис.грн.; 

будівництво башти Рожновського для водопостачання м. Очаків –                      

194,0 тис.грн.; 

будівництво експлуатаційної артсвердловини для водопостачання 

смт.Криве Озеро – 25,2 тис.грн.; 

будівництво башти Рожновського в смт. Єланець – 193,1 тис.грн.; 

будівництво 3-х башт Рожновського в с.Миколаївське та с.Грейгове 

Вітовського району – 595,4 тис.грн.; 

нове будівництво водопровідної мережі від водопровідної башти по 

вулицях Пушкіна та Перемоги в смт Врадіївка – 230,0 тис.грн. 
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Реалізація інвестиційного проекту "Розвиток системи 

водопостачання та водовідведення у м.Миколаїв" за рахунок 

кредитних ресурсів Європейського інвестиційного банку 

В рамках реалізації проекту «Розвиток системи водопостачання і 

водовідведення в м.Миколаїв», МКП «Миколаївводоканал» за 

рахунок кредитних коштів Європейського Інвестиційного Банку 

(ЕІБ) основний фінансовий ресурс  спрямований на реалізацію 

наступних заходів: 

реконструкція будівлі грабельної та прийомної камери очисних 

споруд каналізації; 

придбання програмного забезпечення; 

розробка Стратегії розвитку системи підготовки питної води в                               

м. Миколаїв. 

З початку реалізації проекту за станом на 01.11.2017 за рахунок 

кредитних коштів ЄІБ сплачено 44 778 043,47 грн. (що становить 

1 581 022,51 євро, або 10,2 % від загальної суми кредитних коштів 

ЄІБ), у тому числі: 

у 2015 році – 2 719 080,17 грн. (111 383,75 євро); 

у 2016 році – 24 095 863,73 грн. (865 735,52 євро); 

у 2017 році – 17 963 099,57 грн. (603 903,24 євро). 

МКП «Миколаївводоканал» на фінансування компонентів проекту 

спрямовано: 

коштів Миколаївської міської ради - 5 000 000,00 грн.; 

власних коштів - 1 244 268,40 грн. 

Таким чином, з початку реалізації проекту за рахунок коштів ЄІБ, 

Миколаївської міської ради та МКП «Миколаївводоканал» за станом 

на 01.11.2017 загальна сума коштів, що були спрямовані на 

реалізацію проекту становить 51 022 311,87 грн. 

Реконструкція існуючих систем водопостачання населених 

пунктів із використанням сучасного технологічного та 

енергозберігаючого обладнання, стовідсоткового запровадження 

технологічного обліку відпуску води споживачам та 

стовідсоткового комерційного обліку водоспоживання 

За рахунок консолідації коштів державного та місцевого бюджетів в 

сумі 14 177,431 тис.грн. виготовлена проектно-кошторисна 

документація та розпочаті роботи по таким об’єктам: 

реконструкція системи водопостачання в смт Врадіївка – 

2083,330 тис.грн.;  

реконструкція насосної станції II-го підйому по вул.Маяковського 

м.Снігурівка - 377,7 тис.грн.; 

реконструкція станції повної біологічної очистки по 

вул.Мельничній, 1 в м.Нова Одеса Новоодеського району –  

3000 тис.грн.;  
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реконструкція вуличної мережі водопроводу по вул. Зелена в 

с.Дніпровське Очаківського району - 180,722 тис.грн.; 

реконструкція вуличної мережі водопроводу по вул. Садова в 

с.Солончаки Очаківського району  - 614,597 тис.грн.; 

реконструкція вуличної мережі водопроводу у с. Парутине 

Очаківського району - 1687,799 тис.грн. 

реконструкція системи водопостачання в смт Первомайське 

Вітовського району – 141,023 тис.грн.  

реконструкція водопровідної мережі в с. Нововолодимирівка 

Казанківського району - 1627,5 тис.грн. 

реконструкція водопровідної мережі в в смт.Нова Одеса –  

200,0 тис.грн. 

встановлення водонапірної башти ВБР-25 в Березнегуватській 

загальноосвітній школі I—III ступенів Березнегуватського 

району– 300 тис.грн.; 

 КП “Первомайський міський водоканал” (придбання обладнання 

на станцію першого підйому), м. Первомайськ - 560,8 тис.грн.; 

технічне переоснащення інженерних вводів з встановленням 

приладів обліку теплової енергії, гарячого та холодного 

водопостачання 14 житлових будинків м. Южноукраїнська –  

1654,96 тис.грн.  

капітальний ремонт водопроводу по вул. Лісова, Садова, пров. 

Шаховий та свердловини по вул. Лісова с. Мішково-Погорілове 

Вітовського району області - 1200 тис.грн.; 

капітальний ремонт вуличної водонапірної мережі житлового 

масиву-ПТФ в м. Снігурівка Миколаївської області – 549 тис.грн. 

 

В області забезпечено технологічний облік видобутку та відпуску 

води на рівні 100% в містах обласного та районного значення та 

забезпечено комерційний облік водоспоживання споживачами на 

рівні   97,8% . 

Впровадження колективних установок доочистки питної води в 

усіх загальноосвітніх школах, дошкільних навчальних закладах, 

базових установах охорони здоров′я, соціального захисту 

населення та місцях масового перебування людей 

Для водопостачання населення використовуються 545 водопроводів 

та окремих водопровідних мереж, 995 артезіанська свердловина, 

1504 вуличні колонки, 180 колективних установок доочистки питної 

води. 
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В 2017 році за рахунок консолідації коштів державного та місцевих 

бюджетів заплановано придбання 18 од. водоочисного обладнання 

для забезпечення питною водою населення Баштанського (2 од.), 

Березнегуватського (2 од.), Казанківського (1 од.), Новобузьського 

(4 од.), Новоодеського (1 од.) та Снігурівського (8 од.) районів – 

2916 тис.грн. 

Впровадження (придбання) лабораторного обладнання з контролю 

якості питної води для базових підприємств міст і районів області 

На всіх базових підприємствах водопровідно-каналізаційного 

господарства міст області створені і діють виробничі акредитовані 

лабораторії з постійного контролю якості питної води. 

Зазначені лабораторії діють на МКП «Миколаївводоканал»,                                    

КП «Первомайський міський водоканал», цеху водопровідно-

каналізаційного господарства ВП «Южноукраїнська АЕС», КП 

«Міськводоканал» м.Баштанка, ДП «Казанківський груповий 

водопровід», КП «Водопровідні мережі» м.Новий Буг. 

Лабораторний контроль за якістю питної води в м.Миколаєві 

здійснює атестована лабораторія МКП "Миколаївводоканал" 

відповідно до планів-графіків, узгоджених з Головним управлінням 

Держсанепідслужби в Миколаївській області та Держуправлінням 

охорони навколишнього природного середовища. Робоча програма 

лабораторного контролю приведена у відповідність до вимог 

ДСанПіНу 2.2.4-171-10. Згідно з графіком вода досліджується на всіх 

етапах підготовки, в розподільчий мережі та джерелах 

водопостачання на хімічні, бактеріологічні, гідробіологічні та 

радіологічні показники. 

Менш потужні підприємства в районних центрах та сільських 

населених пунктах мають договори на перевірку якості питної води з 

ДП «Лабораторний центр МОЗ України» та ГУ 

Держпродспоживслужби в Миколаївській області. 

 Водовідведення  

 Реконструкція очисних споруд у містах Миколаїв, Первомайськ, 

Вознесенськ, Очаків, Баштанка, Снігурівка, Нова Одеса, смт 

Доманівка, с. Лугове Березанського району, с. Луч Жовтневого р-

ну 

За рахунок консолідації коштів державного та місцевих бюджетів в 

сумі 11630,532 тис.грн. виготовлена проектно-кошторисна 

документація та розпочаті роботи по таким об’єктам:  

реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних вод з 

використанням очисних споруд типу «Biotal» за адресою: 

Миколаївська область, м.Новий Буг, вул. Радісна, 42 - 
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4190,695 тис.грн.; 

реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд 

каналізації м.Снігурівка  - 989,621 тис.грн.; 

реконструкція споруд очищення стічних вод смт Березанка 

Миколаївської області - 6 450,216 тис.грн.; 

Реконструкція очисних споруд водовідведення виправних колоній 

Державної пенітенціарної служби України у Снігурівському, 

Казанківському, Миколаївському районах 

З боку Державної пенітенціарної служби України не вирішено 

питання реконструкції очисних споруд водовідведення виправних 

колоній у Снігурівському, Казанківському, Миколаївському районах 

Будівництво очисних споруд водовідведення за сучасними 

технологіями у м. Новий Буг, смт Березанка, Братське, 

Олександрівка Вознесенського району, Врадіївка, Первомайське, 

Воскресенське Жовтневого району, Казанка, Криве Озеро, 

Веселинове, Ольшанське Миколаївського району, смт Підгородна, 

с. Кінецьпіль Первомайського району та інших населених пунктах 

За рахунок консолідації коштів державного та місцевого бюджетів в 

сумі 4465,371 тис.грн. виготовлена проектно-кошторисна 

документація та розпочаті роботи по об’єкту:  

будівництво очисних споруд Снігурівської центральної районної 

лікарні в м.Снігурівка Миколаївської області по вул.Жовтнева, 1 -

274,676 тис.грн.; 

реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних вод з 

використанням очисних споруд типу «Biotal» за адресою: 

Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Радісна, 42 - 

4190,695 тис.грн. 

 

Впровадження (придбання) для базових підприємств районів 

області лабораторного обладнання з контролю показників очистки 

стоків 

На базових підприємствах водопровідно-каналізаційного 

господарства міст Миколаїв, Первомайськ, Южноукраїнськ, Новий 

Буг, Баштанка діють власні виробничі лабораторії контроля 

показників стічних вод. Інші малопотужні підприємства працюють 

по договорах з ДП «Лабораторний центр МОЗ України» та 

ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області. 

Будівництво нових і реконструкція існуючих мереж каналізації у 

населених пунктах області з використанням сучасних технологій і 

матеріалів 

З метою підвищення технічного стану та розвитку системи 

водовідведення у 2017 році за рахунок консолідації коштів 

державного та місцевого бюджетів в сумі 23 050,178 тис.грн. 

виготовлена проектно-кошторисна документація та розпочаті роботи 

по таким об’єктам:  

будівництво каналізаційної мережі по пров. 5-му Парниковому та 

Новому інвалідному хутору в м. Миколаєві -1525,613 тис.грн.; 

будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній  в Центральному районі 

м.Миколаєва (ІІ черга)- 200 тис.грн.;  

реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного 
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колектору дитячого садка "Теремок" та загальноосвітньої школи №1, 

смт Казанка - 4510,294 тис.грн.; 

реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд 

каналізації м.Снігурівка  - 989,621 тис.грн.; 

реконструкція КНС-1 (перекриття грабельного відділення, 

перекриття резервуару та встановлення приладів обліку) в 

м.Вознесенськ – 1500 тис.грн.; 

реконструкція каналізаційно-насосоної станції Миколаївської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 

Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м.Миколаєві – 

5363,600 тис.грн. 

реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в "Коблево" 

Березанського району – 2380,026 тис.грн.; 

реконструкція споруд очищення стічних вод смт Березанка -                                     

3767,132 тис.грн.; 

реконструкції напірного колектору каналіізації в м. Первомайськ -                   

1136,629 тис.грн. 

реконструкція каналізаційної насосної станції в с. Весняне 

Миколаївського району - 1677,263 тис.грн. 

Впровадження технологічного обліку пропуску стічних вод на 

діючих очисних спорудах та каналізаційних насосних станціях 

Рівень технологічного обліку пропуску стічних вод на діючих 

очисних спорудах та каналізаційних насосних станціях базових 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства становить 

87%. 

 Поводження з твердими побутовими відходами та 

впровадження технології сміттєсортування та 

сміттєпереробки 

 

 Обладнання полігонів твердих побутових відходів, насамперед у 

містах обласного значення, технологічним обладнанням для 

зважування сміття та визначення реальних обсягів складування 

(переробки) 

Система контролю за вивезенням ТПВ здійснюється безпосередньо в 

містах та селищах міського типу шляхом обліку щоденного 

надходження ТПВ на місця складування. 

В обласному центрі – м.Миколаїв, з метою визначення реальних 

обсягів складування твердих побутових відходів на міському 

полігоні ТПВ за рахунок коштів міського бюджету було реалізовано 

проект «Реконструкція адміністративної будівлі на полігоні 

побутових відходів з улаштуванням вагової» в сумі 620,3 тис. грн.   

На підставі розпорядження управління з використання та розвитку 
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комунальної власності Миколаївської міської ради від 29.03.2013 № 

158-р «Про передачу об’єкта «Реконструкція адміністративної 

будівлі на полігоні побутових відходів з улаштуванням вагової» з 

балансу департаменту житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради та передачу його на баланс КП 

«Миколаївкомунтранс» проведено передачу зазначеного об’єкта на 

баланс підприємства. 

На полігонах ТПВ в містах обласного значення – Первомайськ, 

Вознесенськ, Очаків, Южноукраїнськ та інших населених пунктів 

відсутні технологічне обладнання для зважування сміття. 

Впровадження роздільного збирання сміття, у тому числі 

небезпечних відходів, у складі твердих побутових відходів з 

оновленням і розвитком контейнерного парку для збирання ТПВ 

Частково роздільне збирання ТПВ застосовується в 9 містах та 

15 селищах міського типу області, що становить 2,6% від загальної 

кількості населених пунктів області (911). 

Потребує активізації робота з боку органів місцевого 

самоврядування, в тому числі новоутворених об’єднаних 

територіальних громад. 

За моніторинговими даними виконавчих комітетів міських (міст 

обласного та районного значення) рад, райдержадміністрацій до 

вторинної сировини в місцях охоплення роздільним збиранням ТПВ, 

яка користується підвищеним попитом і комерційною 

привабливістю відноситься папір, картон, ПЕТ-пляшки, склотара та 

відходи деревини, які здаються в пункти приймання вторинної 

сировини та використовується в якості палива.  

2017 року на розвиток сфери поводження з твердими побутовими 

відходами спрямовано 12947,74 тис.грн., з них 4524,98 тис. грн. на 

оновлення контейнерного парку (придбано 973 контейнери для 

збирання побутових відходів, в тому числі 181 контейнер для 

роздільного збирання ТПВ). 

Масове впровадження роздільного збирання ТПВ пов`язано з 

кон`юктурою ринку відходів, необхідністю його розвитку через 

будівництво сміттєпереробних комплексів, що через зростання 

закупівельної ціни відходів для потреб переробки та виготовлення 

продукції створить економічні умови по підвищенню його рівня. 
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Реалізація пілотних проектів сміттєпереробки у містах обласного 

значення 

В населених пунктах області відсутні технології сміттєпереробки та 

сміттєсортування (застосовуються лише в містах Києві та Харкові), 

що також впливає на можливість скорочення обсягів вивезення ТПВ 

на сміттєзвалища. 

Пілотними проектами в цьому напрямку є будівництво комплексу із 

сортування та повної переробки ТПВ в м.Вознесенську (орієнтовна 

вартість в діючих цінах близько 80,0 млн.грн.) та будівництво 

полігону ТПВ з цехом сміттєсортування в м.Первомайську 

(орієнтовна вартість близько 60,0 млн.грн.) та впровадження новітніх 

технологій сміттєсортування на Миколаївському полігоні ТПВ 

(орієнтовна вартість 450,0 млн.грн.), що потребує сприяння у 

цільовому державному фінансуванні. 

У вересні 2017 року розпочато реалізацію інвестиційного проекту 

«Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими 

побутовими відходами на території Баштанської міської ради» на 

суму 6543,548 тис.грн., який спрямовано на комплексне вирішення 

проблеми санітарної очистки м. Баштанка, вивозу та утилізації 

твердих побутових відходів. Даним проектом передбачено 

придбання 2 сміттєвозів та 156 контейнерів, з них 56  для 

роздільного збирання твердих побутових відходів. На цей час 

підписано договір на поставку контейнерів та проводяться торги на 

придбання сміттєвозів. 

З метою поліпшення екологічного стану в області та інвестиційної 

привабливості регіону, враховуючи комерційну пропозицію відомої  

в Україні компанії ТОВ «Wastе to Energy Corp.» (Вейст ту Енерджі 

Корп.) щодо проекту будівництва заводу по утилізації твердих 

побутових відходів на Миколаївщині (будівництво 

сміттєпереробного комплексу в м.Миколаєві), який працюватиме на 

основі технології плазмової газифікації, потужністю 120 тис.т. на рік, 

з глибиною переробки сміття 98%, термін побудови якого складе 

близько 1,5-2 роки, з боку Миколаївської обласної державної 

адміністрації підписаний від 23.08.2017 Меморандум про взаємодію і 

співробітництво між Миколаївською обласною державною 

адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю 

"Вейст ту Енерджі Корп." 
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Оновлення рухомого складу спецтехніки для вивезення ТПВ Для вивезення ТПВ та обслуговування сміттєзвалищ задіяно 

35 підприємств. В сільській місцевості організацію збирання, 

вивезення ТПВ, утримання сміттєзвалищ здійснюють сільські ради з 

залученням базових сільськогосподарських підприємств. 

Для вивезення і збирання ТПВ задіяно 1018 спецавтотранспорту. 

2017 року на розвиток сфери поводження з твердими побутовими 

відходами спрямовано 12947,74 тис.грн., з них 6601,83 тис.грн. на 

оновлення парку спецавтотранспорту (4 сміттєвоза (Баштанський 

район – 2 од., Березанський район – 1 од., Казанківський район – 1 

од.) 1 бульдозер для сталої роботи на сміттєзвалищі (Березанський 

район, КП «Березань»), 1 трактор МТЗ-82 (Новоодеський район, КП 

«Правопорядок»). 

Паспортизація полігонів твердих побутових відходів із вжиттям 

комплексних заходів з ремонту під′їзних шляхів, обладнання 

водопостачанням, освітленням, огороджуючими конструкціями та 

природними захисними зеленими смугами 

Основними проблемними питаннями органів місцевого 

самоврядування є доволі низький рівень роботи по впорядкуванню 

питань землекористування по ділянках, на яких розташовані місця 

видалення ТПВ та паспортизації місць видалення ТПВ та інших 

місць видалення відходів, зі складанням санітарно-технічних 

паспортів, низький рівень укомплектування сміттєзвалищ 

спеціальною технікою, системи водопостачання та пожежного 

водопостачання, освітлення і огорож. 

На цей час санітарно-технічні паспорти на полігони ТПВ оформлені 

лише в м.Миколаїв, м.Вознесенськ, м.Очакові, м.Южноукраїнськ, 

м.Снігурівка, с.Лугове Березанського району. 

Єдиним місцем видалення відходів, які вивозяться з територіїм. 

Миколаїв, є міський полігон твердих побутових відходів, 

розташований за адресою: Миколаївський район, с. Весняне вул. 

Нова, 16. Полігон введено в експлуатацію у 1972 році, 

розрахунковий строк експлуатації - 50 років, площа – 37,93 га, 

розрахунковий обсяг видалення відходів – 50 млн.м3. На даний час 

захоронено близько 45 млн.м3. Суб’єктом господарювання, який 

експлуатує та обслуговує полігон ТПВ є комунальне підприємство 

Миколаївської міської ради «Миколаївкомунтранс». Дана земельна 

ділянка надана в користування комунальному підприємству згідно 

Державного акту на право постійного користування земельною 

ділянкою ЯЯ№080031 на підставі розпорядження Миколаївської 



Продовження додатку  122 

№ Зміст заходу Стан виконання 

райдержадміністрації від 04.03.2005  № 51-р. 

Відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03.08.1998 №1216 полігон має санітарно – технічний паспорт та 

паспорт місця видалення відходів. 

З метою покращення санітарного стану, підвищення екологічної 

безпеки та безпеки жителів міста Миколаєва у 2017 році проведені 

державні закупівлі на будівництво огорожі полігону твердих 

побутових відходів в селищі В.Корениха, за результатами визначено 

переможцем підприємство ТОВ «ДІ КОР-БУД». На цей час ведуться 

роботи по укладанню договору на проведення будівельних робіт. 

Роботи з встановлення огорожі навколо полігону побутових відходів 

заплановано завершити до кінця року. 

З метою впорядкування питань землевпорядкування Очаківською 

міською радою виділено 6,0 тис.грн. на оформлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), яка знаходиться в постійному користуванні 

КП «Очаківський комбінат комунальних підприємств» для 

обслуговування полігону площею 4,63 га по вул. Суворова, 14, для 

прийняття кодастрового номеру згідно діючого законодавства. 

Баштанською міською радою виділено кошти в сумі 300 тис. грн. на 

розробку проектно-кошторисної документації «Реконструкція 

полігону твердих побутових відходів м. Баштанка Миколаївської 

області». На цей час проведено тендерні закупівлі по визначенню 

виконавця вищевказаних робіт та укладено договір з виконавцем - 

Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-

технологічний інститут міського господарства». Термін завершення 

виготовлення проектно-кошторисної документації  - грудень 

2017 року. 

За кошти КП ДОЗ «Причорномор»є» замовлено проектну 

документацію на електропостачання комплексу звалища ТПВ в 

с.Лугове Березанського району в сумі 16,1 тис.грн. 

На виготовлення проекту на полігон ТПВ в смт Братське Братського 

райну  заплановані кошти в сумі 79,0 тис.грн. 

Водночас, рівень реалізації власних (самоврядних) повноважень 
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органів місцевого самоврядування в частині спрямування 

бюджетних видатків на впорядкування питань розробки паспортів 

полігонів (сміттєзвалищ) ТПВ, землевідведення є недостатнім згідно 

сучасних вимог природоохоронного законодавства. 

 Ціноутворення у житлово-комунальному господарстві  

 Продовження розвитку форм самоорганізації населення з 

утримання житлового фонду (ОСББ, ОСН, ЖБК, споживча 

кооперація), що дозволяє власникам житла самостійно формувати 

рівень видатків на його утримання та підвищувати контроль за 

цільовим використанням коштів 

В Миколаївській області на кінець 2017 року об’єднання 

співвласників багатоквартирних будинків створено у 1445 житлових 

будинках, які входять до складу 1317 ОСББ, якими утримується 

6058,49 млн.кв.м загальної площі житла або 59 % від загальної площі 

багатоквартирного житлового фонду. 

Поряд із створенням ОСББ, в області активно впроваджуються 

форми управління житловим фондом на конкурсних засадах 

суб’єктами приватної форми власності та дирекціями єдиного 

замовника. 

Структура управління експлуатації житлового фонду суттєво 

змінилась і на сьогодні утримання житлового фонду здійснюється: 

ЖБК – 205,48 тис.м
2
 (1,99 %); 

ДЕЗ – 638,739 тис.м
2
 (6,2 %); 

комунальні підприємства – 1105,71 тис.м
2
 (10,7 %)  

суб’єкти приватного бізнесу – 2 296,551 тис.м
2
 (22,23 %); 

ОСББ та ОСН – 6 058,49 тис.м
2
 (59 %); 

Органи самоорганізації населення (ОСН) створені у відповідності до 

Закону України "Про органи самоорганізації населення". 

у 2015 році створено 18 ОСББ; 

у 2016 році створено 261 ОСББ, що майже в 15 раз більше ніж в 

2015 році; 

на кінець 2017 року створено 16 ОСББ. 

Щорічне планування видатків бюджетів органів місцевого 

самоврядування на перший після приватизації капітальний ремонт 

житлових будинків, де діють або створюються ОСББ, ОСН, ЖБК, 

організаційно-правові форми споживчої кооперації 

2017 року на капітальний ремонт житлового фонду ОСББ з місцевих 

бюджетів направлено коштів в сумі 6,717 млн.грн., в тому числі: 

м. Миколаїв – 5,982 млн.грн. 

м. Южноукраїнськ – 0,735 млн.грн. 

З метою стимулювання створення ОСББ у м. Миколаєві 

Миколаївською міською радою надається допомога об’єднанням у 

проведені необхідних ремонтних робіт у будинках на умовах 

спільного фінансування відповідно до Програми реформування та 
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розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 

2015-2019 роки – перший та другий ремонти: міський бюджет – 90%, 

співвласники/ОСББ – 10%, наступні ремонтні роботи: міський 

бюджет – 50%, співвласники/ОСББ – 50%. 

З метою відбору об’єктів для участі у співфінансуванні капітального 

та поточного ремонту житлового фонду м. Миколаєва відповідно до 

вищезазначеної Програми та забезпечення прозорості у використанні 

бюджетних коштів створено робочу групу та затверджено Порядок 

відбору об’єктів для участі у співфінансуванні ремонту житлового 

фонду м. Миколаєва. Проведено 7 засідань робочої групи. 

Для розгляду на робочій групі головами ОСББ надано 110 проектно-

кошторисних документацій та відповідні пакети документів.  

На сьогодні до плану робіт увійшло 64 проекти на виконання 

ремонтних робіт в будинках ОСББ на суму 20 724,689 млн.грн. 

Виконано робіт у 29 ОСББ, 20 об’єктів - в роботі, 15 ОСББ 

проводять оформлення документації. 

Інші ОСББ чекають додаткового фінансування на суму 15 млн.грн. 

або перенесення даних робіт на 2018 рік. 

В місті Южноукраїнськ для підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків відсутня Програма часткового 

відшкодування кредитів на реалізацію заходів з енергозбереження в 

житловому фонді. Але, натомість, реалізовується Програма 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 

2016-2018 роки. 

За кошти міського бюджету придбані та встановлюються малі 

архітектурні форми дитячих гральних та спортивних елементів на 

прибудинкових територіях житлових будинків, в яких створені 

ОСББ. Також, в багатоповерхових житлових будинках, незалежно 

від форми власності, виконуються роботи з поточного ремонту 

підвальних приміщень та внутрішньобудинкових інженерних мереж 

(для розташування індивідуальних теплових пунктів) для 

подальшого встановлення лічильників обліку теплової енергії, 

гарячого і холодного водопостачання та системи доочистки води. 

Встановлення окремих тарифів на вивезення ТПВ з виключенням 

цієї складової з тарифу послуг на утримання житлових будинків, 

Встановлені окремі тарифи на вивезення  ТПВ в усіх районах 

області, м.Первомайськ, м.Вознесенськ, м.Южноукраїнськ, 
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споруд та прибудинкових територій м.Миколаєві по житлово-експлуатаційних підприємствах (СКП ММР 

«Гуртожиток», ЖКП ММР «Прибужжя», ТОВ «Ліс-Центр», КЖЕП 

24,  ДЕЗ «Корабел»,  ТОВ «Миколаївдомсервіс», ДЕЗ  «Пілот»). 

Консолідація коштів бюджетів органів місцевого самоврядування 

та суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері 

житлово-комунального господарства, на впровадження 

енергозберігаючих заходів для зниження собівартості послуг 

В межах підготовки об`єктів теплопостачання та теплоспоживання 

до опалювального сезону 2017/2018 року робота підприємств 

житлово-комунального господарства, органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади була 

спрямована на реалізацію проектів по скороченню і заміщенню 

споживання природного газу. 

Для скорочення газоспоживання в комунальній теплоенергетиці і 

бюджетній сфері 2017 року розпочаті роботи по реалізації   

17 проектів на суму 28,326 млн.грн. серед яких будівництво топкової 

Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Снігурівського району, реконструкція котельні Володимирівської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Миколаївської 

обласної ради, Лисогірської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Первомайського району, реконструкція та капітальний 

ремонт існуючої системи електроопалення Кривоозерської 

центральної районної лікарні, відділення Миколаївського обласного 

наркологічного диспансера, Первомайського краєзнавчого музею, 

капітальний ремонт та проведення санації Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів № 7, 

Єланецької гуманітарної гімназії, Братського загальноосвітнього 

навчального закладу I ступеню, Вищого училища фізичної культури 

Миколаївської обласної ради, Миколаївського базового медичного 

коледжу,обласного палацу культури в м. Миколаїв, придбання та 

встановлення індивідуальних лічильників газу для населення 

(побутових споживачів) Інгульського та Корабельного районів м. 

Миколаєва, придбання та встановлення вікон в хірургічному та 

неврологічному відділеннях Вітовської центральної районної 

лікарні, загальноосвітній школі-інтернаті I-III ступенів - центр 

загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації 

Миколаївської обласної ради. 

За рахунок консолідації коштів місцевих бюджетів та інвесторів 

переведено 33 об’єктів бюджетної сфери м. Первомайськ (17 об.) та 
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м.Очаків (16 об.) на індивідуальне та альтернативне опалення з 

влаштуванням автономних модульних газових котелень, 

електричних опалювальних установок та котельні на 

альтернативному паливі. 

За сприяння Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України до участі у 

Загальноукраїнському інвестиційному проекті за рахунок позики 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку "Підвищення 

енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання 

України" залучено ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". 

Між Міністерством фінансів України, Мінрегіонбудом України, 

НКРЕКП, Миколаївською обласною радою та ОКП 

“Миколаївоблтеплоенерго” укладені Договори про субкредитування 

про використання позики, що надається МБРР про використання 

позики, що надається ФЧТ. 

Загальна сума позики складає 21 770 тис. дол. США, в тому числі за 

рахунок МБРР – 19 389 тис. дол. США та за рахунок ФЧТ –                                                

2 381 тис. дол. США. 

Основні заходи, які реалізовані в 2016 -2017 роках в межах 

інвестпроекту стосувались: 

реконструкції теплової ізоляції в надземних теплових мереж; 

розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

теплових мереж від 17 котелень; 

обслуговування кредиту, переклад, сплата разових комісій.  

З початку реалізації проекту за рахунок кредитних коштів сплачено 

22 883 761,47 грн. або 886 714,85 дол. США (4,1 %), у тому числі: 

у 2016 році – 5 799 234,89 грн. (185 721,80 дол. США); 

у 2017 році – 17 084 526,58 грн. (700 993,05 дол. США). 

У відповідності до підписаного Меморандуму про співпрацю між 

Миколаївською облдержадміністрацією, Миколаївською обласною 

радою, Миколаївською міською радою та Держенергоефективності і 

популяризації державної програми енергозбереження згідно з  

постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056, 

можливостями державного кредитування на підвищення 

енергоефективності в житловому фонді на отриманням кредитних 
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ресурсів та заходи з енергозбереження 2017 року звернулось 

2055 власників житла, якими отримано  31,928 млн.грн. (котли – 

60 власників житла на суму 833 тис.грн.; обладнання/ матеріали - 

1995 власників житла на суму 31095 тис.грн.) та 18 ОСББ на суму 

1608,40 тис.грн.  

Усвідомлюючи необхідність підтримки ініціативи співвласників до 

створення ОСББ та стимулювання підвищення активності в 

реалізації енергозберігаючих заходів в житловому фонді 

Миколаївської області облдержадміністрацією розроблена обласна 

Програма часткового відшкодування кредитів на реалізацію 

енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки 

затверджена рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 3. 

Рішенням обласної ради від 27 квітня 2017 року № 10 збільшено 

суму відшкодування частини суми кредиту з обласного бюджету на 

придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів до 

60,0 тис. грн. для одного ОСББ, ЖБК протягом бюджетного року, що 

сприятиме зменшенню споживання енергоносіїв, підвищить 

технічний стан житлових будинків та якість послуг. 

В поточному році 19 ОСББ отримали компенсацію на заходи з 

енергозбереження з обласного бюджету на загальну суму 

266,4 тис.грн. 

Одночасно, зазначеним рішенням рекомендовано районним, 

міським, селищним радам забезпечити розроблення та прийняття 

відповідних місцевих програм щодо відшкодування частини 

відсотків за кредитами, залученими населенням, ОСББ, ЖБК на 

впровадження енергоефективних заходів в житловому фонді. 

На сьогодні, в області затверджено 9 місцевих Програм часткового 

відшкодування кредитів та/або процентів на реалізацію 

енергозберігаючих заходів у житловому фонді, на які передбачено 

кошти з місцевих бюджетів на суму 5330,60 тис.грн., з них 1 – 

обласна, 3 – по містах обласного значення, 5 - районних.  

У звітному періоді  228 позичальників отримали компенсацію на 

заходи з енергозбереження з міського бюджету м.Миколаєва на 

загальну суму1398,092 тис.грн., в тому числі 10 ОСББ на суму 

271,576 тис.грн.,  218 фізичних осіб на суму 1126,515 тис.грн. 



Продовження додатку  128 

№ Зміст заходу Стан виконання 

Забезпечення відшкодування з державного та бюджетів органів 

місцевого самоврядування різниці в тарифах на житлово-

комунальні послуги, в разі об’єктивного стримування, в  інтересах 

територіальних громад, їх встановлення на рівні економічно 

обґрунтованих витрат 

2017 року відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 

18 травня 2017 року № 332 Миколаївській області доведені лімітні 

призначення  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на погашення у 2017 році заборгованості з різниці  в тарифах на 

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населення в обсязі – 

124 045 тис.грн., з розподілом субвенції із спеціального фонду – 86  

832,0 тис.грн., із загального фонду – 37 213,0 тис.грн. На сьогодні 

фінансування субвенції з державного бюджету не здійснювалося. 

Недопущення за рахунок системного спрямування коштів 

місцевих бюджетів та підприємств житлово-комунального 

господарства на капітальний ремонт, реконструкцію інженерних 

систем комунального господарства,  непродуктивних витрат 

холодної, гарячої води, теплоносія через витоки, пошкодження та 

усунення аварійних ситуацій понад встановлені нормативні 

строки 

2017 року виконано роботи з капітального ремонту мереж 

теплопостачання 7,1 км, мереж водопостачання 37,8 км, мереж 

водовідведення 12,9 км. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» в межах 

реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі 

централізованого теплопостачання України" виконані роботи по 

реконструкції теплової ізоляції наземних теплових мереж 

протяжністю 26,5 км. З врахуванням проведеної роботи рівень втрат 

теплової енергії становить 15% (без врахування 4 кварталу 

2017 року), втрати води 27%. 

Запровадження стовідсоткового комерційного обліку споживання 

води, теплової енергії, газу в житловому фонді для забезпечення 

соціально справедливих розрахунків 

За станом на 01.11.2017 в області забезпечено технологічний облік 

видобутку та відпуску води на рівні 100% в містах обласного та 

районного значення, а також комерційний облік водоспоживання 

споживачами на рівні 97,8% (встановлення квартирних водомірів).  

З 2109 житлових будинків з централізованим теплопостачанням 

оснащені приладами обліку 1942 житлові будинки, що становить 

92,1%. 

Використання державного механізму субсидій та компенсацій 

вартості житлово-комунальних послуг для малозабезпечених 

верств населення 

Загальна сума нарахованих субсидій за послуги житлово-

комунального господарства області у 2017 році становить – 

994 139,3 тис.грн., з якої  профінансовано – 1 067 126,1 тис.грн., 

субсидію отримали 166199 домогосподарств. 

 Капітальні вкладення та оновлення основних фондів                        

житлово-комунального господарства 

 

 Впровадження колективних установок очистки води – 17 об’єктів  В 2017 році за рахунок консолідації коштів державного та місцевих 

бюджетів заплановано придбання 18 од. водоочисного обладнання 

для забезпечення питною водою населення Баштанського (2 од.), 

Березнегуватського (2 од.), Казанківського (1 од.), Новобузьського (4 
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од.), Новоодеського (1 од.) та Снігурівського (8 од.) районів – 2916 

тис.грн. 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт систем 

водопостачання та насосних станцій - 86 об’єктів 

На об’єктах водопостачання проведено роботи по ремонту та заміні 

мереж водопостачання (37,8 км), ремонту водопровідних насосних 

станцій (89 од.), водопровідних очисних споруд (7 од.), водозаборів 

(995 од.) 

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт систем 

водовідведення -  36 об’єктів 

На об’єктах водовідведення проведено роботи по ремонту та заміні 

мереж водовідведення (12,9 км), ремонту каналізаційних насосних 

станцій (98од.), каналізаційних очисних споруд (46 од.). 

Реконструкція і модернізація 7 об’єктів теплопостачання Переведено 33 об’єкти соціальної сфери м. Первомайськ (17 об.) та 

м.Очаків (16 об.) на індивідуальне та альтернативне опалення з 

влаштуванням автономних модульних газових котелень, 

електричних опалювальних установок та котельні на 

альтернативному паливі. 

Реконструкція і капітальний ремонт житлового фонду та ліфтів – 

99 об’єктів 

Житловий фонд 

2017 року на капітальний ремонт житлового фонду (315 од. 

покрівель, 180 од. ліфтів, 143 од. опалювальних систем, 283 од. 

систем енергозабезпечення, 182 од. систем холодного 

водопостачання) з місцевих бюджетів направлено коштів в сумі 

42,198 млн.грн., в тому числі: 

капітальний ремонт житлового фонду місцевих рад - 35,481 млн.грн.  

м. Миколаїв  - 32,035  млн.грн.;          

м. Южноукраїнськ - 3,102 млн.грн.; 

отг смт Ольшанське – 0, 344 млн.грн.; 

капітальний ремонт житлового фонду ОСББ – 6,717 млн.грн.   : 

м. Миколаїв – 5,982 млн.грн. 

м. Южноукраїнськ – 0,735 млн.грн. 

Ліфтове господарство 

В поточному році виконано: 

м. Миколаїв – ремонт ліфтів (131 одиниць в 120 будинках) на 

загальну суму 5 650,652 тис. грн.;  

м. Южноукраїнськ - капітальний ремонт 33 ліфтів в житлових 

будинках комунальної власності на загальну суму 1 397,1 тис. грн. та 

15 ліфтів в житлових будинках ОСББ – 936,1тис.грн.; 

м. Первомайськ - капітальний ремонт одного ліфта на загальну суму 
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35,4 тис. грн.; експертне обстеження – 33,3 тис. грн. 

Передача гуртожитків з державної форми власності у власність 

територіальних громад з проведенням капітального ремонту             

14 об’єктів 

Протягом 2010-2011 років у комунальну власність територіальних 

громад було передано 12 гуртожитків (в т.ч. 9 гуртожитків в 

м.Миколаєві, 2  – в м.Первомайську, 1 -  в м.Южноукраїнську). 

Рішенням обласної ради від 07.09.2012 № 3 було затверджено 

Регіональну програму передачі 15 гуртожитків державної форми 

власності в комунальну власність територіальних громад протягом 

2012-2015 роках. 

У період дії Загальнодержавної цільової програми передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки , 

та протягом 2016-2017 років передано в комунальну власність 

територіальної громади м.Миколаєва та м.Южноукраїнська 7 

гуртожитків державної форми власності, 1 гуртожиток  

розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 40/1, за 

дорученням ДК «Укроборонпром», передано  в сферу управління 

Міністерства оборони України (на баланс КЕВ м.Миколаїв). 

Крім того, у зазначенний період в комунальну власність 

територіальної громади м.Миколаєва прийнято 6 гуртожитків 

приватної форми власності.  

Упродовж 2015-2017 рр. проводилася  робота по переведенню 

гуртожитків, які перебувають на балансі КП СКП «Гуртожиток»  на 

пряме абонентське обслуговування до ПАТ «Миколаївобленерго», з 

51 будинків, переведено на пряме абонентське обслуговування до 

ПАТ «Миколаївобленерго»,  11 гуртожитків та 4 житлових будинків. 

На сьогодні виконані монтажні роботи та очікують переведення ще 5 

гуртожитків. Розпочата робота з укладання договорів на 

виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання 

капітального ремонту електричних мереж ще по 7 гуртожитках. 

5.8. Безпечне довкілля та екологічна політика  

 Здійснення комплексу заходів щодо реконструкції та модернізації 

очисних споруд каналізації у містах області, насамперед  

у м. Миколаїв 

В області здійснюється природоохоронний захід «Реконструкція 

системи водо очистки стічних вод з використанням очисних споруд 

типу «Біотал» за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, 

вул.Радісна, 42 

 Здійснення комплексу заходів щодо мінімізації забруднення 

довкілля пилом червоного шламу шляхом вдосконалення систем 

За 9 місяців 2017 року ТОВ «МГЗ» здійснено заходи з реконструкції 

шламосховища № 1 з можливою технічною рекультивацією карти 
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пилепригнічення на шламосховищі № 2 та реконструкції 

шламосховища № 1  ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» з 

біологічною рекультивацією 

«Б»: виконано стабілізацію та укриття супіском 1,8 га, перевезення 

супіску для рекультивації в об’ємі 32 958 т. Всього з початку 

реалізації заходу укрито супіском  63,7 га чаші «Б»  шламосховища 

№ 1. 

Також виконуються роботи з будівництва дамб на шламосховищі 

№2. Укладено договори і виконуються роботи з пилепригнічення, 

авторський та технічний нагляд, придбання запірної арматури,  

зрошувачів. 

 Упровадження комплексу повітро-охоронних заходів на 

підприємствах, які найбільше забруднюють атмосферне повітря, - 

ПАТ «ЮГцемент» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» 

На ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»  виконано такі 

повітроохоронні заходи: 

 проведено монтаж електрофільтру на печі випалу вапняку № 2, 

проведено газоходи,  виконуються  ізоляційні і пуско-

налагоджувальні роботи на загальну суму 3 621,675 тис. грн; 

 здійснено заходи з реконструкції шламосховища № 1 з можливою 

технічною рекультивацією карти «Б», а саме виконано стабілізацію 

та укриття супіском 1,8 га, перевезено 32 958 т супіску  чаші «Б»  

шламосховища № 1 на суму 4 223,243 тис.грн. 

 Знешкодження непридатних та заборонених до використання 

хімічних засобів захисту рослин на території Миколаївської 

області 

2017 року проведено чергову інвентаризацію місць і обсягів 

зберігання непридатних до використання та заборонених до 

застосування хімічних засобів захисту рослин. 

За матеріалами інвентаризації на території чотирьох районів  

Миколаївської області залишається 181,72 т непридатних пестицидів 

та агрохімікатів (далі – непридатних ХЗЗР), тари від них, 

забрудненого ґрунту та залишків будівель: у Вітовському районі - 

15,0 т, Первомайському - 122,7 т, Арбузинському - 39,85 т, 

Врадіївському - 4,17 т, в інших районах – непридатні пестициди 

відсутні. 

З метою завершення очищення території Миколаївської області від 

залишків непридатних ХЗЗР для включення до проекту кошторису 

Державного фонду охорони  навколишнього природного середовища 

України у 2017 році коштів, необхідних для повного знешкодження 

(утилізації) залишків непридатних ХЗЗР в рамках відповідної 

бюджетної програми, облдержадміністрацією на адресу Мінприроди 

направлено фінансовий запит від 30.01.2017 за № 01-00/03-03. 

Для вирішення питання утилізації непридатних ХЗЗР здійснено 
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заходи щодо пошуку альтернативних шляхів: надіслано 

інформаційний запит до ТОВ «ЕКО НОВА» щодо наявності 

документів, які підтверджують право здійснювати діяльність з 

утилізації, знешкодження непридатних пестицидів та агрохімікатів, 

надіслано листа до Мінприроди про надання інформації щодо 

наявності спеціалізованих підприємств, які мають право здійснювати 

діяльність з утилізації ХЗЗР. Від ТОВ «ЕКО НОВА» отримано 

підтверджуючі документи на право здійснювати зазначену вище 

діяльність. 

На адресу Мінприроди направлено пропозиції до проекту плану 

природоохоронних заходів на 2018-2020 роки (КЕКВ 2281 

«Забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження 

(перезатарення, транспортування до місця знешкодження, утилізація, 

переробка чи видалення) непридатних та заборонених до 

застосування хімічних засобів захисту рослин, у тому числі 

непридатних пестицидів»). 

 Зменшення обсягу розміщення відходів червоного шламу на 

шламосховищах ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» 

За останніми звітними даними на шламосховищах підприємства 

накопичено 39,912 млн. т червоного шламу. З метою мінімізації 

шкідливого впливу відходів виробництва на довкілля і зменшення 

обсягу їх накопичення ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» 

реалізовано 96,343 тис.т, що становить 5,9 % від утвореного. 

 Упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 2017 року в межах фінансування Програми охорони довкілля та 

раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-

2015 роки, строк дії якої продовжено на період до 2018 року, кошти 

на проведення заходів з упорядкування водоохоронних зон та 

прибережних захисних смуг не виділялись. 

 Подальший розвиток природно-заповідного фонду області, 

формування регіональної екологічної мережі 

2017 року ведуться роботи щодо виготовлення землевпорядної 

документації зі встановлення меж  об’єктів природно-заповідного 

фонду – ландшафтних заказників «Бакшалинські плавні»  та 

«Підгірний» і заповідного урочища «Андріївське». Загальна площа 

об’єктів, межі яких встановлюються – 1505,02 га. 

Ведеться розробка проектів створення двох ландшафтних заказників 

місцевого значення –– «Катеринівський» та «Олександрівський». 

2017 році продовжується виконання заходів «Розробка схеми 

регіональної екологічної мережі Миколаївської області» та 
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«Оновлення переліку регіонально рідкісних видів флори та фауни 

Миколаївської області». 

5.9. Підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення  

 Реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту 

населення є виконання пріоритетних завдань, передбачених у 

рамках державних та регіональних програм: 

Регіональної цільової програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2013 2017 роки (затверджено рішенням обласної ради  від 

21.12.2012 №4); 

 

 

 

 

В рамках виконання програми за 2015-2017 роки затверджений 

загальний обсяг фінансування  126,3724 тис.грн., з них:  

бюджету міст (районів) – 17,334  тис.грн; 

бюджету області  - 7, 8364 тис.грн;  

державного бюджету – 101, 202 тис.грн. 

Всього профінансовано по даній програмі менше 1 % від 

запланованого обсягу. Низький відсоток виконання зумовлено 

відсутністю фінансування з державного бюджету. В той же час 

фінансування з обласного бюджету здійснено на 90%, що дало змогу 

виконати заходи з:  

створення і використання матеріального резерву для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

приведення території, забрудненої боєприпасами та іншими 

вибухонебезпечними предметами, у безпечний стан; 

організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 

Миколаївської області; 

експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних 

засобів регіональної системи централізованого оповіщення та зв’язку 

цивільної оборони, яка змонтована на пунктах управління 

облдержадміністрації. 

На теперішній час проходить розгляд у відповідних комітетах 

Верховної Ради України проекту Закону України «Про 

Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2017-2021 роки».  

5.9.1. Охорона праці    

 Надання методичної допомоги та консультацій з питань охорони 

праці на підприємствах, в установах та організаціях міст (міст 

З метою надання консультативної допомоги щодо виконання вимог 

законодавства з охорони праці фахівцями з питань охорони праці 
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обласного значення) та районів області фахівцями з питань 

охорони праці органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування взято 

участь у проведенні відвідувань підприємств, установ і організацій 

області на 733 та надано понад 2521 рекомендацію щодо усунення 

порушень нормативних актів з охорони праці. 

 Надання методичної допомоги фахівцям з охорони праці 

підприємств, установ та організацій, забезпечення роботодавців 

нормативно – правовими актами з питань охорони праці 

З метою надання методичної та консультативної допомоги 

фахівцями з питань охорони праці органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування проведено 431 семінари, наради з 

власниками та фахівцями з охорони праці підприємств, установ та 

організацій. 

 Сприяння створенню дієвих систем управління охороною праці на 

підприємствах області (далі – СУОП), надання практичної 

допомоги підприємствам, установам та організаціям з питань 

розробки  розділів та положень СУОП та інструкцій з охорони 

праці 

Органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

систематично надається практична допомога підприємствам, 

установам та організаціям з питань розробки  розділів та положень 

СУОП та інструкцій з охорони праці. Надано практичнуа допомогу 

підприємствам, установам та організаціям - 576. 

 Забезпечення прав працівників на безпечні умови праці під час 

укладання колективних договорів та проведення аналізу на 

відповідність чинному законодавству з питань охорони праці при 

повідомній реєстрації 

Під час повідомної реєстрації колективних договорів здійснюється 

контроль за додержанням вимог Закону України "Про охорону 

праці” та надаються пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 

колективних договорів з метою врахування вимог з питань охорони 

праці. В області перевірено та зареєстровано 4373 колективних 

договорів, якими охоплено 99,9 % працюючого населення. 

 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 

охорони праці через місцеві засоби масової інформації 

З питання охорони праці та профілактичної роботи щодо запобігання 

виробничому травматизму в обласних та районних засобах масової 

інформації вийшло 232 статі. 

На місцевому радіо та телебаченні проводилась 16 виступів з питань 

охорони праці. 

 

 Щоквартальне проведення аналізу ситуації у районах і містах 

(містах обласного значення), де зростає або залишається на 

високому рівні виробничий травматизм 

Щокварталу проводиться аналіз ситуації у районах і містах (містах 

обласного значення), де зростає або залишається на високому рівні 

виробничий травматизм. Постійно вживаються заходи щодо 

профілактики виробничого травматизму через проведення 

інформаційно-роз’яснювальну роботу,  висвітлення в  районних та 

міських засобах масової інформації   

 Забезпечення своєчасного проведення атестації робочих місць із 

шкідливими умовами праці шляхом надання консультацій 

підприємствам, установам та організаціям представниками 

З метою своєчасного проведення атестації робочих місць із 

шкідливими умовами праці шляхом надання консультацій 

підприємствам, установам та організаціям представниками місцевих 
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місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, представниками  територіальної інспекції з 

питань охорони праці у Миколаївській області та правоохоронних 

органів 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

здійснено відвідування 758 підприємств усіх форм власності.  

У результаті проведених відвідувань фахівцями з умов праці 

виявлено 81 робоче місце з важкими та шкідливими умовами праці, 

які підлягають атестації робочих місць за умовами праці. 

Надано методичну допомогу та консультації 974 фахівцям 

підприємств, установ, організацій та окремим особам щодо 

проведення атестації робочих місць, встановлення пільг та 

компенсацій за шкідливі умови праці. 

Завдяки вжитим заходам  атестовано – 19619 робочих місць, що  

складає 94,9% від планового завдання (22588 робочих місць) . 

З питань атестації робочих місць за умовами праці проведено 

303 телефонні «гарячі» лінії. 

В засобах масової інформації надруковано 99 статей, в яких 

висвітлювались питання з   атестації робочих місць за умовами 

праці, встановлення пільг та компенсацій за шкідливі та важки умови 

праці на підприємствах міст та районів. 

З метою  нагадування  та роз’яснення щодо відповідальності 

керівників та власників майна за вчасне проведення атестації,  

надіслано 289 листів з питань   проведення атестації робочих місць 

на підприємствах з шкідливими і небезпечними  умовами праці. 

Висвітлення питань з   атестації робочих місць за умовами праці, 

впровадження  засобів механізації, автоматизації та роботизації 

ділянок виробництва з важкими та шкідливими умовами праці з 

метою зменшення негативної дії шкідливих факторів на працівників 

та попередження професійних захворювань, розглядалися на 

278 семінарах проведених для роботодавців та підприємців. 

5.9.2. Забезпечення цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки на території області 

 

 Вирішення питання щодо приведення будинків підвищеної 

поверховості у належний протипожежний стан і забезпечення 

оперативного реагування на факти виникнення аварій та пожеж 

На території області розташовано 61 будинок підвищеної 

поверховості, з яких 52 знаходяться у м. Миколаєві. 

В більшості будинків протягом тривалого часу не виконуються 

заходи щодо ремонту та відновлення внутрішнього і зовнішнього 

протипожежного водопостачання, автоматичних систем 

протипожежного захисту, приведення в працездатний стан систем 
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димовидалення. Також в області відсутня  сучасна  техніка для 

гасіння пожеж в багатоповерхових будинках. 

Миколаївським міськвиконкомом придбано автопідйомник 

гідравлічний пожежний     (АПГП 30/20-300/206) передано до 

підрозділів Миколаївського гарнізону оперативно-рятувальної 

служби. Але до тепер відсутня спеціальна пожежна техніка для 

гасіння пожеж та евакуації людей в будинках підвищеної 

поверховості (10 і більше поверхів). 

Вирішення питання щодо утримання у технічно справному стані 

та ремонту  несправних пожежних гідрантів, джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання 

На кінець 2017 року на обліку перебувають: 5300 пожежних 

гідрантів, 1467 пожежних водоймищ та 1260 водонапірних веж.  У 

несправному стані знаходяться: 611 (11,5%) пожежних гідрантів, 

243 (16,5%) пожежних водоймищ та 307 (24,3%) водонапірних веж.  

Незважаючи на те, що місцевими органами влади всіх рівнів 

прийнято низку розпорядчої та плануючої документації з питань 

поліпшення протипожежного водопостачання, позитивної тенденції 

не спостерігається.  

Недостатня кількість джерел протипожежного водопостачання та їх 

незадовільний технічний стан, відсутність на відповідних 

адміністративних територіях пристосованих місць для забору води 

пожежною технікою  негативно впливає на стан пожежної безпеки 

населених пунктів, не дозволяє здійснювати ефективні заходи з 

пожежогасіння, значно ускладнює дії пожежно-рятувальних 

підрозділів та створює передумови для несвоєчасної локалізації і 

ліквідації пожеж, травмування і загибелі людей, нанесення значних 

матеріальних збитків. 

 

Вирішення питання щодо належного  функціонування існуючих 

підрозділів місцевої пожежної охорони та створення нових 

підрозділів 

Щороку на території Миколаївської області реєструється понад 

2500 пожеж, з яких  близько 70 % виникають у районах сільської 

місцевості. З метою вирішення питання щодо необхідності 

забезпечення пожежної безпеки у межах адміністративно-

територіальних одиниць області (у тому числі об’єднаних 

територіальних громад) прийнято розпорядження 

облдержадміністрації від 31.03.2016 № 100-р «Про створення на 

території Миколаївської області підрозділів місцевої пожежної 

охорони».  
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З урахуванням децентралізації та утворення об’єднаних 

територіальних громад станом на кінець 2017 року функціонує 

31 підрозділ місцевої пожежної охорони з 77  необхідних. 

Проведення обстеження акваторії Чорного моря з  подальшим 

вилученням та знешкодженням застарілих боєприпасів 

Піротехнічним підрозділом  Головного управління ДСНС України у 

Миколаївській області протягом 2015-2017 років обстежено 68 тис. 

кв. м. акваторії Чорного моря поблизу Кінбурнської коси та острова 

Березань Очаківського району Миколаївської області. 

 Для обстеження акваторії Чорного моря залучалися фахівці та 

спеціальне обладнання (підводні телекеровані апарати-роботи) від 

Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова.  

Загалом з вищезазначений період виявлено та знищено у 

встановленому порядку 2082 одиниці вибухонебезпечних предметів 

часів минулих війн різних типів та калібру.  

Загальна площа акваторії Чорного моря у межах Миколаївської 

області, яка підлягає очищенню від вибухонебезпечних предметів, 

становить понад 100 га. 

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуації пов’язаних з 

необережним поводженням населення з вибухонебезпечними 

предметами Головне управління планує в 2018 році продовжити 

роботи з приведення акваторії Чорного моря поблизу о. Березань та 

Кінбурнської коси у безпечний стан. 

За ініціативи ГУ ДСНС України у Миколаївській області заходи з 

очищення акваторії Чорного моря поблизу Кінбурнської коси 

включені до  Загальнодержавної цільової програми захисту 

населення та територій від надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру на 2013-2017 роки. Фінансування цих 

заходів передбачено за рахунок коштів державного бюджету в обсязі 

1,500 млн. грн. Але протягом терміну дії програми фінансування з 

державного бюджету не надходило. 

5.10. Розвиток інформаційного простору  

5.10.1. Інформаційна сфера  

 Укладення, фінансування та виконання угод з місцевими засобами 

масової інформації, у тому числі комунальними, про 

інформування  населення з актуальних суспільно-політичних та 

2017 року в обласному бюджеті передбачено 4200 тис.грн. на 

інформування населення через інформаційні агентства, електронні, 

аудіовізуальні та друковані засоби масової інформації з актуальних 
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соціально-економічних питань питань суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку 

області.  

Інформаційні послуги, згідно з укладеними договорами, надають: 

-  4 провідні друковані ЗМІ області («Рідне Прибужжя»,  «Вечерний 

Николаев», «Южная правда», «Николаевские новости») на загальну 

суму 196 тис.грн.; 

- 2 аудіовізуальні ЗМІ (Філія  публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» „Миколаївська 

регіональна дирекція”, КП ТРК «Март») на загальну суму 1228,5 

тис.грн.; 

- 2 інтернет-видання («СВІДОК ІНФО», "НикВести") на загальну 

суму 196 тис.грн.; 

- 1 інформаційне агентство - ТОВ Южноукраинский МЕДИА 

ХОЛДИНГ на загальну суму 2192,55 тис.грн. За укладеним 

договором послуги не надавались.  

У 2017 році на виконання вимог Закону України «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування укладено 

49 договорів на висвітлення своєї діяльності з 17 комунальними 

засобами масової інформації та 5 приватними ЗМІ (газета «Вечерний 

Николаев», Братська газета «Перемога», Березнегуватська газета 

«Народна трибуна», Врадіївська газета «Вісник Врадіївщини» 

Кривоозерська газета «Кривоозерщина»): 

 - 9 угод – з приватними газетами («Вечерний Николаев», 

«Перемога», «Народна трибуна», «Вісник Врадіївщини» 

«Кривоозерщина»); 

- 34 угоди – з комунальними друкованими ЗМІ області; 

- 6 договорів – з КП ТРК «Март».   

Зокрема, органами виконавчої влади укладено 21 угоду на загальну 

суму 1367,05 тис.грн. (5 – з облдержадміністрацією, 16 – з 

райдержадміністраціями) та органами місцевого самоврядування 

укладено 28 договорів на загальну суму 1678,15 тис.грн. (1 – з 

обласною радою, 17 – з райрадами, 10 – з міськрадами). (КП 

„Телерадіокомпанія „Март” – 831,6 тис.грн., газета «Вечерний 
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Николаев» – 353,1 тис.грн., Вітовська райгазета «Вісник 

Жовтневщини» - 279,9 тис.грн., обласний тижневик «Рідне 

Прибужжя» – 225 тис.грн., Южноукраїнська міська газета «Контакт» 

- 196,1 тис.грн., Арбузинська райгазета „Нове життя” – 140 тис.грн., 

Снігурівська райгазета «Вісті Снігурівщини» - 130,9 тис.грн., 

Братська райгазета (приватна) «Перемога» - 130 тис.грн., 

Березанська райгазета «Березань» - 100 тис.грн., Кривоозерська 

(приватна) райгазета «Кривоозерщина» - 95 тис.грн., Новобузька 

райгазета «Вперед» - 95 тис.грн., Вознесенська райгазета «Вісті 

Вознесенщини» - 91,6 тис.грн., Баштанська райгазета „Голос 

Баштанщини” – 70 тис.грн., Веселинівська райгазета «Зоря» - 60 

тис.грн., Очаківська райгазета «Чорноморська зірка» - 57,0 тис.грн., 

Миколаївська  райгазета „Маяк” – 55 тис.грн., Єланецька райгазета 

„Єланецький вісник” – 45 тис.грн., Первомайська райгазета 

«Прибузький вісник» - 36 тис.грн., Березнегуватська (приватна) 

райгазета «Народна трибуна» - 20 тис.грн., Доманівська райгазета 

„Трибуна хлібороба” – 20 тис.грн., Первомайська міська газета 

«Вісник Первомайська» – 10 тис.грн., Врадіївська (приватна) 

райгазета «Вісник Врадіївщини» - 4 тис.грн. (додаток 2).  

За станом на 01.10.2017 на ці цілі з місцевих бюджетів використано 

3045,2 тис.грн.  

Між Кривоозерською районною приватною газетою 

„Кривоозерщина” та районною радою договір укладається під суму 

виставленого рахунку, але у рамках передбачених 35,0 тис.грн. на 

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. 

За укладеною угодою між Новоодеською райдержадміністрацією та 

Новоодеською районною газетою „Промінь” від 20.02.2017 №1 року 

конкретна сума фінансування на 2017 рік не передбачається. 

Не укладено угод на висвітлення діяльності органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування з Казанківською районною 

газетою „Голос Казанківщини” та Очаківською міською газетою 

„Очаків”. 

Проведення активної передплатної компанії на комунальні 

друковані засоби масової інформації області, збереження та 

розвиток мережі торговельних об’єктів з продажу друкованих 

Облдержадміністрацією вживаються заходи щодо забезпечення 

належної передплатної кампанії на комунальні друковані засоби 

масової інформації області. За станом на 01.10.2017 загальний тираж 
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засобів масової інформації вроздріб районних та міських видань області становить 68756 прим., у т.ч. 

тираж комунальних ЗМІ – 51213 прим., тираж 5 приватних ЗМІ 

(«Вечерний Николаев», «Перемога», «Народна трибуна», «Вісник 

Врадіївщини» «Кривоозерщина») складає 17543 примірників.  

Зокрема, серед комунальних газет з найбільшим тиражем: обласний 

тижневик „Рідне Прибужжя” – 6100 прим., Баштанська районна 

газета «Голос Баштанщини» - 4850 прим., Новобузька райгазета 

«Вперед» - 4700 прим., Снігурівська районна газета «Вісті 

Снігурівщини» - 4355 примірників. тощо. 

Серед комунальних газет з найменшим тиражем – Очаківська міська 

газета „Очаків” – 1240 примірників. 

Серед 5 приватних засобів масової інформації найбільший тираж у 

Миколаївської міської газети «Вечерний Николаев» - 8146 прим. та 

найменший тираж – у Врадіївської газети «Вісник Врадіївщини» - 

1401 примірників.  

На виконання    розпорядження     Кабінету    Міністрів   України   

від 23.09.2009 №1140-р «Про нормативи мінімального забезпечення 

сіл, селищ та міст кіосками з продажу друкованих засобів масової 

інформації (преси)» управлінням інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації надано відповідні 

доручення головам райдержадміністрацій та міським (міст обласного 

значення) головам від 28.09.2009 №1716/0/07-05/1-09 та від 

25.10.2012 №2049/0/05-24/2-12 щодо проведення комплексного 

обстеження мережі з продажу друкованих засобів масової інформації 

в області та збереження її розвитку. 

Загалом в області функціонує 401 кіоск з продажу друкованих 

засобів масової інформації, у тому числі 278 – у селах, 49 – у 

селищах та 74 кіоски з продажу друкованих засобів масової 

інформації – у містах. 

Підвищення професійного рівня журналістів місцевих засобів 

масової інформації шляхом здійснення підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації журналістських кадрів для засобів 

масової інформації 

З метою підвищення професійного рівня журналістів місцевих 

засобів масової інформації в області триває перепідготовка місцевих 

мас-медіа, у тому числі представників комунальних видань. Зокрема, 

на виконання Закону України „Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації” управлінням 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
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облдержадміністрації направлено журналістів 5 комунальних ЗМІ 

області (Новобузька комунальна районна газета «Вперед», 

Казанківська комунальна районна газета «Голос Казанківщини» 

Снігурівська комунальна районна газета «Вісті Снігурівщини», 

Вітовська комунальна районна газета «Вісник Жовтневщини», 

Южноукраїнська міська комунальна газета  «Контакт») для участі у 

семінарі на тему: «Актуальні проблеми реформування державних та 

комунальних друкованих засобів масової інформації». Семінар 

відбувся в офісі Одеської регіональної організації Національної 

спілки журналістів України та організований Держкомтелерадіо 

України, Укртелерадіопресінститутом  спільно  з  громадськими 

організаціями. 

У лютому 2017 року редактор районної комунальної газети «Голос 

Казанківщини» С.Біленко взяв участь у Всеукраїнській конференції  

«Місцева преса – досвід успішної реформи в Україні», яка відбулася 

у м.Києві, та у червні 2017 року – у конференції «Реформування 

державних та комунальних друкованих ЗМІ: перші підсумки 

реформи», яка проходила у м. Києві. 

В рамках Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна 

консолідація в Україні» у співпраці з Інститутом громадянського 

суспільства за ініціативи народного депутата А.О.Вадатурського  для 

журналістів, у т.ч. газети «Промінь», була здійснена поїздка до 

Веселівської селищної ОТГ Запорізької області. У вересні ц.р. 

представники редакції газети «Промінь» взяли участь у поїздці до 

Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області. 

 

У жовтні 2017 року облдержадміністрацією направлено в.о. 

директора Южноукраїнської міської газети «Контакт» Л.В.Мініну 

для участі в  семінарі на тему: «Електронно-цифрові ресурси 

реформованих друкованих ЗМІ». У ході проведення семінару 

розглянуто перші підсумки реформування друкованих засобів 

масової інформації, електронно-цифрова практика реформованого 

видання, нові журналістські онлайн-інструменти для 

мультимедійного контенту, імідж-фактор та соціальний капітал 

реформованих ЗМІ тощо. 
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Забезпечення підзвітності та прозорості діяльності керівництва 

облдержадміністрації, обласної ради та депутатів, передбачивши 

фінансування у сумі 197,0 тис.грн.  

Запроваджуються нові підходи у діяльності органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення 

підзвітності та прозорості діяльності керівництва 

облдержадміністрації, обласної ради та депутатів обласної ради з 

метою підвищення рівня довіри громадян до місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Посилання: 

http://edeputat-mk.bissoft.org/uk; http://reports.mk.gov.ua 

Створення єдиної бази нормативних документів місцевих органів 

влади, передбачивши фінансування у сумі 189,0 тис.грн.  

Створюється єдина база нормативних документів місцевих органів 

влади з метою забезпечення прозорості та підвищення рівня довіри 

громадян до місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Посилання: http://ndbmk.bissoft.org/; 

http://data.mk.gov.ua  

5.10.2. Видавнича сфера  

 Надання фінансової допомоги місцевим авторам у виданні книг 

(видання за кошти обласного бюджету в межах наявного 

фінансового ресурсу  на відповідний рік не менше 3 назв книг) 

2017 року в рамках обласної програми підтримки вітчизняного 

книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української 

книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки продовжено 

практику надання фінансової допомоги місцевим авторам у виданні 

книг за кошти обласного бюджету. Зокрема, у цьому році за рахунок 

коштів обласного бюджету видано 4 книги місцевих авторів на 

загальну суму 213 150 грн.: Чижова Л.Я. «Купальська містерія 

зеленого свята», обсягом - 24 сторінки, накладом – 1000 

примірників; Гаркуша Н.М. «Борис Николаевич Мозолевский», 

обсягом - 64 сторінки, накладом – 425 примірників та Пономарьова 

О.В., Гаврилов І.В. «Богдановичи», обсягом - 64 сторінки, накладом 

– 400 примірників; Білик Б.І. «Завжди в бойовому строю», обсягом - 

270 сторінок, накладом - 1000 примірників. 

Окрім того, за рахунок коштів обласного бюджету видано 

літературно-художній журнал «Соборна вулиця» накладом у 

500 примірників. 

Розвиток КП «Миколаївська обласна друкарня», активізація та 

удосконалення роботи підприємства у сфері книговидання 

КП «Миколаївська обласна друкарня» залишається лідером по 

випуску газет в області. Питома вага видавництва газетної продукції 

складає 80%, бланочної продукції - 20%. 

Також, протягом 2017 року підприємством здійснено друк 

11 найменувань брошур тиражем у 985 примірників. 

Розвиток КП «Миколаївкнига», зокрема відкриття у районах З метою відкриття у районах області книжкових магазинів 

http://edeputat-mk.bissoft.org/uk
http://reports.mk.gov.ua/
http://ndbmk.bissoft.org/
http://ndbmk.bissoft.org/
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області книжкових магазинів комунальної власності та створення 

на їх базі соціально-культурних об’єктів з популяризації книги та 

читання 

комунальної власності КП «Миколаївкнига» проводиться робота зі 

створення мережі соціально-культурних об’єктів з популяризації 

книги та читання. 

Так, рішенням Єланецької районної ради від 22 березня 2017 року 

№4 надано згоду на безоплатну передачу частини приміщення в 

Єланецькій центральній районній бібліотеці комунальному 

підприємству  «Миколаївкнига» для відкриття спеціалізованого 

книжкового магазину. 

5.10.3. Створення єдиного інформаційного простору органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

передбачивши фінансування у сумі 192,0 тис.грн. 

З метою створення єдиного інформаційного простору органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  

облдержадміністрацією укладено договір з ТОВ «БІС-СОФТ» на 

надання послуг зі створення Smart порталу  

VI ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ  

6.1. Забезпечення комплексного розвитку  міст і районів області  

 Виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2009 року №476 "Про запровадження оцінки міжрегіональної та 

внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного 

розвитку регіонів" шляхом проведення щорічно оцінки 

внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного 

розвитку районів та міст обласного значення з метою запобігання 

поглибленню територіальної неоднорідності економічного 

простору області, прийняття відповідних управлінських рішень 

2017 року проведено оцінку внутрішньорегіональної диференціації 

соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення 

за основними показниками соціально-економічного розвитку області 

на підставі аналізу розбіжностей між найбільш благополучними і 

найбільш проблемними містами обласного значення, районами 

області, а також діапазону відхилення показників відносно їх 

середнього рівня, згідно з методикою, затвердженою ПКМУ від 

20.05.09 № 476.  

У ході аналізу розраховано: 

величину диференціації (співвідношення максимального та 

мінімального значень)  визначених постановою показників;  

абсолютні відхилення показників обсягу реалізованої промислової 

продукції на одну особу, обсягу інвестицій в основний  капітал на 

одну особу, обсягу  виконаних будівельних  робіт на одну особу, 

суми податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів, 

мобілізованих органами державної податкової служби (без 

урахування бюджетного   відшкодування податку на додану 

вартість), на одну особу,  обсягу доходів місцевих бюджетів без 

трансфертів (загальний і спеціальний фонд) на одну особу, розміру 

середньомісячної   заробітної плати працівників, розміру 
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заборгованості з виплати заробітної плати одного  штатного 

працівника, рівнів зареєстрованого   безробіття, рівнів забезпечення 

населення житлом на одну особу, рівня злочинності в розрахунку на 

10 тис. населення, середнього розміру пенсій, співвідношення 

чисельності  пенсіонерів до середньооблікової чисельності 

працюючих  у розрізі міст обласного значення та районів і 

відповідний коефіцієнт варіації.  

Найбільша асиметрія соціально-економічного розвитку 

Миколаївської області спостерігається у сфері реального сектора, 

інвестиційної діяльності. 

Результати оцінки у вигляді табличних матеріалів та аналітичної 

довідки (висновки, пропозиції) направлено до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі листом від 24.06.2017 № 1213/16-

05-4/6-13 

Виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 

20 вересня 2011 року № 268-р "Про запровадження проведення 

оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій 

Миколаївської області" (зі змінами, внесеними розпорядженнями 

голови облдержадміністрації від 10 липня 2012 року №214-р, від 

21 лютого 2013 року №49–р) шляхом проведення щоквартально 

комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів, 

міст обласного значення та здійснення аналізу існуючих 

негативних тенденцій економічного і соціального розвитку 

районів та міст обласного значення області 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.01.2016 № 22-р 

запроваджено щоквартальний моніторинг  та оцінку соціально-

економічного розвитку міст обласного значення та районів  

Миколаївської області. 

Моніторинг проводиться за 11 напрямами, які включають 

76 показників, а саме: економічний розвиток; інвестиційна та 

зовнішньоекономічна діяльність; фінансова діяльність; сфера 

надання адміністративних послуг; культура; ринок праці, доходи 

населення; освіта; підприємницька діяльність; безпека 

життєдіяльності; охорона здоров'я.  

Моніторинг соціально-економічного розвитку районів, міст 

обласного значення Миколаївської області виявляє ряд проблемних 

питань у соціальному та економічному розвитку районів та міст 

обласного значення, на вирішення яких необхідно спрямувати 

зусилля усіх гілок влади. 

Результати моніторингу та оцінки розміщуються на офіційному веб-

сайті департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації.  

Райдержадміністрації та виконавчі органи міських (міст обласного 

значення) рад, структурні підрозділи облдержадміністрації звітують 

про вжиті заходи щодо поліпшення соціально-економічного стану 
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міст та районів області  

Розроблення комплексу заходів щодо вирішення проблемних 

питань районів та міст обласного значення на рівні 

адміністративно-територіальної одиниці області 

В області діє Програма економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017», 

до якої, включено заходи щодо вирішення проблемних питань 

районів та міст обласного значення за різними напрямами, зокрема: 

економічного та інвестиційного  розвитку,  бюджетної політики, 

освіти, охорони здоров'я, системи соціальної підтримки, молодіжної 

політики,  культури, охорони навколишнього природного 

середовища тощо. 

Також відповідні програми економічного і соціального розвитку 

розроблено і в усіх містах та районах області. 

Крім того, проблемні питання територіальних одиниць області 

розглядаються на засіданнях: колегій структурних підрозділів 

облдержадміністрації,  нарадах за участю голів 

райдержадміністрацій, райрад, міських голів та керівників 

структурних підрозділів облдержадміністрації, галузевих комісій, 

робочих груп та ін. За результатами розгляду надаються відповідні 

протокольні доручення 

 сприяння територіальним громадам у вирішенні місцевих проблем 

шляхом надання коштів з обласного бюджету на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку. (згідно рішення обласної ради від 22.12.2016 

№1) 

Розроблено проект Порядку відбору, надання та умов використання 

коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, який неодноразово 

пропонувався для розгляду депутатів обласної ради та затвердження 

на сесії облради.  

У зв'язку з тим,  що до останнього часу не прийнято рішення 

обласної ради про затвердження Порядку відбору, надання та умов 

використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку та 

враховуючи високий ризик не освоєння коштів зазначеної субвенції 

до кінця року, видатки по субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у обсязі 

15,0 млн.грн., перенаправлено на інші важливі напрями соціально-

економічного розвитку Миколаївської області. 

 сприяння територіальним громадам у вирішенні місцевих проблем 

шляхом надання коштів з обласного бюджету на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку та субвенцій на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних 

громад. (згідно рішення обласної ради від  12.10.2017 №26) 

6.2. Бюджетна політика  

 Децентралізація влади і суттєве розширення повноважень 

територіальних громад, що передбачає  перерозподіл завдань, 

Внаслідок прийняття змін до Бюджетного та Податкового кодексів 

України в частині передачі органам місцевого самоврядування 



Продовження додатку  146 

№ Зміст заходу Стан виконання 

повноважень і ресурсів на національному, регіональному та 

місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих 

бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого 

самоврядування 

додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних 

джерел доходів для їх реалізації протягом 2015-2017 років триває 

децентралізація місцевих бюджетів. Зміна підходів до формування 

місцевих бюджетів передбачає: 

розширення прав органів місцевого самоврядування у прийнятті 

рішень та надання їм повної бюджетної самостійності щодо 

наповнення своїх бюджетів та здійснення видаткових повноважень; 

збільшення джерел формування дохідної бази місцевих 

бюджетів за рахунок передачі окремих доходів з державного 

бюджету; 

запровадження нового виду податку – акцизного податку з 

кінцевих продажів та виробленого та ввезеного на митну територію 

України пального, розширення бази оподаткування податком на 

нерухомість; 

запровадження нового механізму бюджетного регулювання, 

тобто, систему тотального збалансування усіх місцевих бюджетів 

замінено системою горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на 

одного жителя; 

підвищення фіскальної незалежності органів місцевого 

самоврядування щодо місцевих податків та зборів, зокрема шляхом 

надання права самостійного визначення ставок податків та 

встановлення пільг з їх сплати; 

стимулювання громад до об’єднання та формування 

спроможних територіальних громад; 

запровадження нових видів трансфертів (базова і реверсна 

дотації, освітня і медична субвенції). 

Реалізація реформи міжбюджетних відносин у Миколаївській 

області протягом 2015-2017 років свідчить про досягнення 

позитивних результатів. Так, по підсумках виконання місцевих 

бюджетів за 10 місяців 2017 року надходження податків і зборів до 

загального фонду зросли порівняно з відповідним періодом 

минулого року більше ніж на 1,0 млрд.грн. або 32,4 відсотка, яких 

отримано у сумі 4,1 млрд.грн. У 2017 році по зведеному бюджету 

 Внесення змін до Бюджетного кодексу України, яке сприятиме: 

 стимулюванню громад  до об'єднання  та  формування 

спроможних територіальних  громад через механізм переходу 

бюджетів об’єднаних громад  на прямі міжбюджетні відносини з 

державними бюджетом,  наділенню таких громад 

повноваженнями, рівнозначними повноваженням міст обласного 

значення, позбавленню права на виконання делегованих державою 

повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, 

містах районного значення, що не об’єдналися;  

наданню бюджетної автономії місцевим бюджетам та підвищенню 

їх фінансової самостійності, спроможності територіальних громад 

до розвитку; 

розширенню наявної дохідної бази місцевих бюджетів, що дасть 

можливість здійснювати видаткові повноваження у соціально-

культурній сфері та чіткий розподіл компетенцій, які сформовані 

за принципом субсидіарності; 

підвищенню рівня доступу населення, насамперед віддалених та 

малозаселених територій, до основних адміністративних та інших 

послуг; 

активізації територіальних громад, стимулюванню місцевого 

розвитку через пошук додаткових внутрішніх ресурсів на засадах 

державної підтримки місцевих процесів; 

запровадженню механізму постійної координації виділення 

ресурсів на трирічній основі з метою підвищення ефективності їх 

використання для розв’язання конкретних проблем регіонального 

та місцевого розвитку, визначених у відповідних стратегіях; 

оцінці обсягу запланованих бюджетних видатків, зростанню 

відповідальності за достовірність фінансово-економічних 

обґрунтувань;  

вдосконаленню технологій формування та виконання бюджетів; 
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застосуванню прозорих принципів оптимізації витрат у рамках 

чинного законодавства; 

області такі надходження очікуються у сумі 5,2 млрд.грн., що на 

1,3 млрд.грн. або 33,3 відсотка більше надходжень 2016 року. 

Разом з цим, Закон України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» надав можливість почати формувати 

спроможний базовий рівень місцевого самоврядування.  

Протягом 2015-2016 років в області створено 19 об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) до складу яких увійшли 71 колишніх 

місцевих рад. У 2017 році по цих ОТГ очікується надходження 

податків та зборів до загального фонду у сумі 491,1 млн.грн., що на 

134,4 млн.грн., або на 37,7 відсотка, більше ніж надійшло у 

2016 році.  

До кінця 2017 року перші вибори пройдуть ще у 8 ОТГ, увійде 

26 місцевих бюджетів. Тобто, у 2018 році на території області 

діятимуть 27 ОТГ, утворених з 97 колишніх сільських, селищних, 

міської рад. 

 

Крім того, місцевими бюджетами здійснюється поступовий перехід 

від утримання установ до надання цими установами послуг 

споживачам – жителям відповідних громад. І як наслідок, керівники 

на місцях отримали можливість спрямовувати вивільнені кошти на 

здійснення інших першочергових заходів, в тому числі 

інвестиційного характеру. Так,  протягом 2016-2017 років на 

відновлення об’єктів соціально-культурної сфери спрямовано майже 

1,4 млрд.грн.  

 

А також, до бюджетів об’єднаних територіальних громад надійшла 

субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури, 

обсяг якої для цих бюджетів становить у  2017 році  90,6 млн.грн. 

 

Протягом 2017 року місцеві бюджети, що мають прямі міжбюджетні 

відносини з державним бюджетом, перейшли на програмно-цільовий 

метод бюджетування. Використання програмно-цільового методу 

бюджетування дозволяє забезпечити планування бюджету на 

середньострокову перспективу, перехід від утримання бюджетних 

установ до надання послуг високої якості населенню, оптимальне 

розвитку системи моніторингу якості фінансового менеджменту, 

здійснюваного головними розпорядниками бюджетних коштів з 

метою підвищення їх відповідальності за досягнення 

встановлених показників; 

проведенню оптимізації  бюджетної мережі та використанню 

бюджетних коштів 
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використання бюджетних коштів, досягнення в результаті значного 

економічного і соціального ефекту, підвищення обізнаності 

громадськості щодо ефективності витрачання коштів бюджету 

територіальної громади та рівня задоволення споживачів суспільних 

та гарантованих соціальних послуг. 

Кожна бюджетна програма має результативні показники, які 

включають кількісні та якісні показники, що визначають результат 

виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, 

ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань 

бюджетної програми, та дає змогу провести оцінку ефективного 

використання бюджетних коштів. 

Оцінка ефективності бюджетної програми є важливим інструментом 

аналізу, який дозволяє покращити структуру бюджетної програми та 

підвищити прозорість бюджетного процесу шляхом інформування 

громадськості про результати оцінки бюджетних програм, а це в 

свою чергу сприяє ефективному фінансовому менеджменту. 

Щодо питання оптимізації мережі бюджетних установ.  

В галузі «Освіта»  протягом 2017 року були прийняті рішення 

міських рад про ліквідацію двох загальноосвітніх навчальних 

заклади міст Миколаєва та Очакова. 

Також відбулась реорганізація через пониження ступеню 6 

загальноосвітніх навчальних закладів, по одному у Братському та 

Миколаївському районах та п’яти у Казанківському районі. 

Крім того, загальноосвітні навчальні заклади реорганізовано у філії 

опорних навчальних закладів (15 ЗОШ), а саме по районах:  

Арбузинському (3), Веселинівському (7), Доманівському (5).   

В обласному бюджеті здійснено злиття закладів професійно-

технічної освіти:  Надбузького професійно аграрного ліцею та 

професійно-технічного училища № 33 Веселинівського району, а 

також реорганізовано Державний навчальний заклад «Миколаївське 

вище професійне училище технологій та дизайну» в навчально-

практичний центр з підготовки робітників за професією «Швачка. 

Кравець. Закрійник». 

зміцненню матеріально-технічної бази головного управління 

державної казначейської служби України у Миколаївській області 

Оновлення комп’ютерної техніки у головному управлінні Державної 

казначейської служби України у Миколаївській області значно 
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для здійснення основних функцій, а також програмному  та 

інформаційному  забезпеченню, передбачивши фінансування на 

2017 рік у сумі 300,0 тис.грн. 

підвищило продуктивність праці його працівників та посилило 

рівень безпеки системи казначейського обслуговування в 

Миколаївській області. 

6.3. Підтримка місцевих органів влади з питань реалізації реформ 

та делегованих обласною радою повноважень 

 

 Витрати на утримання адміністративної будівлі Фінансування видатків за цим напрямом не здійснювалось 

 

Забезпечення якісного виконання облдержадміністрацією та її 

структурними підрозділами делегованих обласною радою 

повноважень за рахунок надання з обласного бюджету додаткових 

коштів на оплату праці працівників облдержадміністрації 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 

листопада 2016 року №787 «Про видатки на оплату праці 

працівників місцевих державних адміністрацій» 

Працівники обласної державної адміністрації та її структурних 

підрозділів виконують повноваження, передбачені Законом України 

«Про місцеві державні адміністрації», повноваження, делеговані 

обласною радою відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та інші завдання із забезпечення 

реалізації реформ на місцевому рівні. Водночас, рівень оплати праці 

працівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів не 

дозволяв залучати до роботи  висококваліфікованих та мотивованих 

на досягнення результату спеціалістів. Виділення асигнувань за 

зазначеним напрямом дозволило збільшити рівень оплати праці 

працівників на 10%, наслідком чого стало більш якісне виконання 

працівниками облдержадміністрації та її структурних підрозділів 

своїх функцій і повноважень. 

 Розробка, модернізація та супровід  веб-сайтів для місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

створення захищених каналів обміну інформацією між місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

Фінансування видатків за цим напрямом не здійснювалось 

 Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

облдержадміністрації та її структурних підрозділів (придбання 

серверів та іншого мережевого обладнання, придбання (ремонт) 

сучасних засобів інформатизації і зв’язку, комп’ютерної техніки, 

сканерів, принтерів, створення комплексних систем захисту 

інформації, придбання (підтримка в належному стані, легалізація) 

програмного забезпечення, придбання офісних меблів, витратних 

матеріалів, канцелярського приладдя, паперу, води та квіткової 

продукції, інформаційно-технічне забезпечення, оплата послуг 

тощо) 

Працівники обласної державної адміністрації та її структурних 

підрозділів виконують повноваження, передбачені Законом України 

«Про місцеві державні адміністрації», повноваження, делеговані 

обласною радою відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та інші завдання із забезпечення 

реалізації реформ на місцевому рівні. Водночас, фінансове 

забезпечення облдержадміністрації та її структурних підрозділів, що 

виділяється з державного бюджету, залишається на вкрай низькому 

рівні. Виділення асигнувань за зазначеним напрямом дозволило 

покращити  матеріально-технічне забезпечення облдержадміністрації 

та її структурних підрозділів, зокрема, придбати вкрай необхідне 

канцелярське приладдя, папір, комп’ютерну та оргтехніку, витратні 
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матеріали до них, наслідком чого стало більш якісне виконання 

працівниками облдержадміністрації та її структурних підрозділів 

своїх функцій і повноважень. 

 Проведення для представників місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування семінарів, 

конференцій, нарад, навчань, практикумів, засідань «круглих 

столів» з питань впровадження реформ, у тому числі шляхом 

залучення представників центральних органів влади 

 

Фінансування видатків за цим напрямом не здійснювалось 

 

 Організація відряджень представників місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до інших 

областей з метою вивчення передового досвіду з питань 

адміністративно-територіальної реформи, ефективного та 

раціонального використання бюджетних коштів, отриманих 

внаслідок бюджетної децентралізації та об’єднання громад  

Фінансування видатків за цим напрямом не здійснювалось 

VII УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ОБЛАСТІ  

 

 Прийняття відповідних управлінських рішень щодо деяких 

підприємств спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області: 

 

 Здійснення приватизації єдиних майнових комплексів МОКП 

«Облпаливо» 

Відповідно до рішення обласної ради від 29.03.2013 № 16 єдиний 

майновий комплекс Миколаївського обласного комунального 

підприємства «Облпаливо» приватизовано 

Припинення діяльності МОКП «Облпаливо» Відповідно до рішення обласної ради від 27 липня 2017 року № 9 

розпочато процедуру припинення діяльності МОКП «Облпаливо» 

шляхом його ліквідації 

 Підтримка і розбудова підприємств спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області: 

 

 ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» 
Реформування в рамках участі у проекті Світового банку з 

підвищення енергоефективності в секторі централізованого 

теплопостачання України 

ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” є учасником проекту “Підвищення 

енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання 

України” (надалі Проект), який фінансується за рахунок позик, 

наданих Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та 

Фондом чистих технологій (ФЧТ). Позичальником за Проектом є 
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Міністерство фінансів України.  

Між Міністерством фінансів України, Мінрегіонбудом України, 

НКРЕКП, Миколаївською обласною радою та 

ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” укладені Договори про 

субкредитування № 13010-05/107 від 20.11.2014 року про 

використання позики, що надається МБРР та № 13010-05/108 від 

20.11.2015 року про використання позики, що надається ФЧТ.          

Загальна сума позики складає 21 770 тис. дол. США, в тому числі за 

рахунок МБРР – 19 389 тис. дол. США та за рахунок ФЧТ – 

2 381 тис. дол. США. 

З початку реалізації проекту за рахунок кредитних коштів сплачено 

886,7 тис.дол.США (4,1%), у тому числі у 2016 році – 185,7 

тис.дол.США, у 2017 році – 700,99 тис.дол.США.   

ПКВО «Фармація»:  

Розвиток мережі аптечних закладів за рахунок щорічного 

відкриття не менш як 10 одиниць у роздрібній торгівлі. 

У поточному році відбувалося зниження товарообігу, пов’язане зі 

збільшенням вартості лікарських засобів, приходом на 

фармацевтичний ринок додаткових комерційних аптек з низьким 

ціновим сегментом, економічною кризою в країні. 

КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв»: Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.03.2017 

№87-р майно КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв» передане   на 

баланс КП «Агентство розвитку» на праві господарського відання, 

яке згідно з рішенням обласної ради від 27.04.2017 № 15 було 

перейменовано в КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» 

КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» за цей час розроблено 

документацію шодо землеустрою; виготовлено проектну 

документацію та проведено поточний ремонт покриття злітно-

посадкової смуги, поточний ремонт систем посадки, 

реконструйовано світлосигнальну систему злітно-посадкової смуги; 

виготовлено проектну документацію та проведено капремонт 

аеровокзалу, огорожі. Відновлено автопарк, придбано спеціальні 

автотранспортні засоби, обладнання для забезпечення авіаційної 

безпеки. Сертифіковано службу наземного обслуговування 

Приведення технічних умов у відповідність з міжнародними 

вимогами Міжнародної організації цивільної авіації, виконання 

заходів із сертифікації аеродрому та забезпечення безпеки 

польотів повітряних суден: 

заміна та модернізація світлосигнальної системи аеропорту, 

встановлення глісадних вогнів 

ремонт та відновлення вантажного терміналу та паливно-

заправного комплексу 

оновлення парку перонної техніки та устаткування першої 

необхідності 

Збільшення пасажирських та вантажних авіаперевезень, 

відновлення повітряного сполучення зі столицею. 

КП «Миколаївська обласна друкарня»:  

Зниження собівартості поліграфічної продукції за рахунок Протягом 2015-2017 років підприємство приймало участь в 
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удосконалення технологічних процесів виробництва, виконання 

комплексу робіт з ремонту та регулювання систем та вузлів 

друкарського комплексу 

конкурсах проектів Державного фонду регіонального розвитку для 

фінансування «Модернізації системи додрукарської підготовки 

видань шляхом створення репроцентру на базі сучасного комплексу 

прямого експонування офсетних пластин (СtР) та прогресивних 

програмних засобів і технологій», «Створення сучасного 

виробництва з виготовлення екологічно чистих пакувальних виробів 

з паперу (паперові пакети, мішки та ін.) з використанням сучасного 

автоматизованого обладнання та технологій на КП «Миколаївська 

обласна друкарня». Технологічна відсталість друкарських процесів 

напряму впливає на якість продукції та її собівартість. Проекти не 

були прийняті, проблему не вирішено. 

Впровадження програми енергозбереження та підвищення 

ефективності роботи дільниці оперативної поліграфії за рахунок 

цифрового повнокольорового друку 

Неодноразово надавалась заявка до Державного фонду регіонального 

розвитку щодо фінансування проекту «Модернізація системи 

опалення основного корпусу КП «Миколаївська обласна друкарня» 

шляхом відмови від газової залежності, на основі альтернативних та 

відновлюваних джерел енергії. Термогерметизація будівлі на базі 

сучасних енергозберігаючих технологій». Проект не був прийнятий, 

проблему не вирішено. 

МОКП «Миколаївкнига»  

Створення мережі книгорозповсюдження в сільській місцевості - 

центру продажу навчальної літератури 

 

В 2015 році відкрито книжковий магазин в смт Баштанка, в 2016 р.- в 

смт Братське, в 2017 р.- в смт Єланець, що дозволило збільшити 

доходну частину підприємства. 

КП «Пансіонат «Миколаїв»:  

Зміна статусу підприємства на санаторно-курортний заклад  Відповідно до рішення обласної ради від 16.04.2015 № 10 єдиний 

майновий комплекс комунального підприємства «Пансіонат 

«Миколаїв» приватизовано зі збереженням профілю діяльності  

Відповідно до рішення обласної ради від 10.06.2016 № 13 діяльність 

припинено шляхом його ліквідації (дата запису про державну 

реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 

08.11.2016) 

Проведення заходів за пільговою передплатою газети «Рідне 

Прибужжя», спонсорами та заможними громадянами 

Редакцією постійно розробляються заходи щодо  залучення 

заможних громадян  області для надання спонсорської допомоги з 

передплати «Рідного Прибужжя» для незаможних  верств населення 

області. 
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КП «Госптехобслуговування»:  

Створення будівельно-ремонтної групи для проведення ремонтів 

службових приміщень адміністративного будинку обласної ради 

Підприємством здійснюється утримання в належному стані 

службових приміщень адміністративного будинку обласної ради, але 

Будівельно-ремонтна група не створена. 

Надання послуг із копіювання документів та інших послуг у 

поліграфічній діяльності. 

З метою отримання додаткового доходу, постійно укладаються 

договори щодо надання копіювально-розмножувальних послуг, які 

не задіяні в формування доходної частини фінансово-господарської 

діяльності 

 Посилення контролю за ефективним використанням та 

збереженням майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області 

 

 Формування та уточнення органами управління реєстру 

нерухомого майна, що перебуває на балансі комунальних 

підприємств (установ, організацій) 

Органами управління  щорічно організовується  проведення  

підпорядкованими балансоутримувачами  інвентаризації нерухомого 

майна, результати  якої  (інвентаризаційні описи) надаються  до 

департаменту економічного розвитку та регіональної політики  

облдержадміністрації   для  забезпечення обліку нерухомого майна  

обласної комунальної власності. 

Забезпечення оформлення правовстановлюючих документів 

(свідоцтва про право власності на нерухоме майно, державного 

акта на право постійного користування земельною ділянкою) 

Суб’єкти обласної комунальної власності вживають заходи щодо  

забезпечення державної реєстрації права власності  на нерухоме  

майно  та  права постійного користування земельними ділянками   в  

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, дані якого 

можна перевірити в електронному вигляді 

Передача в оренду нерухомого майна, що не задіяне в основній 

діяльності підприємств (установ, організацій) 

2017 року  діяли 300 договорів оренди, у тому числі укладено 26 

нових договорів оренди. У звітному  періоді розглянуто та  

погоджено 113 додаткових договорів до договорів оренди 

нерухомого майна. За цей період до  обласного бюджету надійшло 

2888,4тис.грн орендної плати, що становить 99,0% від планових 

показників надходжень. Протягом звітного періоду  проведено 

перевірки  збереження  майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке передано в 

оренду по 197 договорам оренди.  

Підготовлено, опубліковано та оприлюднення на веб-сайті 

облдержадміністрації 13 оголошень про намір передати в оренду 

майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 
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2017 року взято участь у 27 судових засіданнях щодо захисту 

майнових прав спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Миколаївської області з питань оренди. 

VIII ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА, СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

8.1. Розвиток соціального діалогу в області  

 Продовження інформаційно-роз’яснювальної роботи у трудових 

колективах щодо переваг укладання колективних договорів, 

здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про 

колективні договори і угоди». 

Органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

області проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

переваг укладання колективних договорів та контролю за 

дотримання вимог Закону України «Про колективні договори і 

угоди». А саме: 

надано консультативну допомогу з питань соціального діалогу, 

колективно-договірного регулювання та соціально-трудових 

відносин 587 підприємствам  (фізичним особам та установам); 

здійснено 72 публікації в газетах з питань колдоговірної;   

здійснено 17 виступів по місцевому радіо та телебаченню. 

Крім того, з початку 2017 року з питань колдоговірної роботи та 

соціального діалогу розміщено понад 60 інформацій на сайтах 

установ соціального захисту населення. 

З метою максимального охоплення колективно-договірною 

роботою юридичних осіб органами державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування спільно з профспілками спрямовано 

зусилля на організацію навчальних семінарів щодо укладання 

колективних договорів на підприємствах, в установах, 

організаціях, проведення консультативно-роз’яснювальної роботи 

стосовно правових засад розроблення, укладення, реєстрації та 

виконання колективних договорів.  

Органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

області проводилась робота щодо максимального охоплення 

колективно-договірною роботою юридичних осіб та проводилась  

консультативно-роз’яснювальна робота стосовно правових засад 

розроблення, укладення, реєстрації та виконання колективних 

договорів: А саме: 

проведено 158 семінарів та нарад для роботодавців щодо укладання 

колективних договорів; 

здійснено  повідомну реєстрацію  2201 колективних договорів та 

надано 4549 рекомендацій до них; 

всього укладено  4373 колективних договори по області та охоплено 

їх дією 266,3 тис. працівників (99,9%). 

 На засіданнях тристоронніх соціально-економічних рад за участю 

сторін соціального діалогу розглядатимуться питання про 

Для узгодженого вирішення в області проблем, що виникають в 

соціально-економічній сфері і стосуються прав та інтересів 
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забезпеченість бюджету та ефективність виробничої діяльності; 

стан економічної готовності до проведення реформ; перспектив 

економічного розвитку міст і районів області тощо. За 

результатами розгляду питань надаватимуться рекомендації 

стороні органів виконавчої влади, стороні роботодавців, стороні 

профспілок та забезпечуватиметься контроль за їх виконанням.  

працівників і роботодавців, на Миколаївщині створена на 

паритетних засадах обласна тристороння соціально-економічна рада, 

до складу якої увійшли представники трьох сторін соціального 

діалогу: обласної державної адміністрації, обласної ради профспілок, 

обласної організації роботодавців «Промисловці та підприємці 

Миколаївщини». 

2017 року в області проведено 61 засідання територіальних 

тристоронніх соціально-економічних рад, на яких розглянуто 187 

питань. 

8.2. Об'єднання громадян та їх участь у суспільному житті області  

 Продовження роботи з поглиблення діалогу влади з 

громадськістю з метою підняття його на якісно новий рівень 

З метою взаємодії з громадськістю у форматі консультативно-

дорадчих органів при Миколаївській облдержадміністрації створені 

та діють громадська рада при облдержадміністрації, рада волонтерів 

при облдержадміністрації, рада ветеранів при облдержадміністрації, 

рада колишніх очільників Миколаївської облдержадміністрації, 

молодіжна колегія при облдержадміністрації, регіональна рада 

підприємців при облдержадміністрації, регіональна рада з питань 

розвитку агропромислового комплексу Миколаївської області, рада 

представників громадських організацій національних меншин 

області при голові облдержадміністрації, координаційна рада при 

облдержадміністрації по виконанню обласних програм соціального 

захисту населення, координаційна рада сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Миколаївській області та інші.  

При райдержадміністраціях області створені та діють громадські 

ради. 

Важливою формою зворотного зв’язку з боку громадськості є 

проведення відкритих конкурсів на посади керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації, комунальних установ, на яких 

громадськість має змогу задати претендентам актуальні питання. 

Крім цього керівництво облдержадміністрації, райдержадміністрацій 

активно використовували такі форми співпраці як проведення 

позаформатних зустрічей з громадськістю, «круглих столів», 

семінарів, особистих прийомів громадян, брифінгів тощо. Особливо 

актуальним в цьому діалозі стало питання децентралізації. 2017 року 

відбулось близько шістсот зустрічей представників влади з 
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громадськістю, на яких обговорювались ці питання. 

Сприяння у реалізації суспільно значущих ініціатив інститутів 

громадянського суспільства 

В рамках Комплексної програми соціального захисту населення 

“Турбота” на період до 2020 року систематично надається фінансова 

підтримка обласній організації ветеранів України, обласній Спілці 

воїнів – інтернаціоналістів та запасу, обласній організації 

Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль 

України”,  відокремленому підрозділу громадської організації 

"Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО" у Миколаївській 

області, Миколаївській обласній організації волонтерів, громадській 

організації "Асоціація  учасників та інвалідів антитерористичної 

операції”, громадській організації «Миколаївська обласна Асоціація 

ветеранів Афганістану та АТО". В раках обласної Цільової 

національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, 

культурної та мовної самобутності національних меншин у 

Миколаївській області" на 2014-2018 роки надається фінансова 

підтримка громадській організації «Рада національних товариств 

Миколаївської області». Крім цього в рамках обласної Програми 

"Молодь  Миколаївщини"  на  2016 – 2020 роки проводяться 

конкурси з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова  підтримка (відповідно до механізму, 

визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

2011 р. № 1049). 

Також облдержадміністрацією здійснюється постійна інформаційна 

підтримка різноманітним ініціативам громадськості (благодійна 

акція «Від серця до серця», проекти ОБСЄ з розвитку 

громадянського суспільства та децентралізації, проект 

«Студреспубліка», соціальний фотопроект «Ми – неповторні!» 

тощо).  

Органами влади області вжито заходів з метою соціальної допомоги 

переселенцям, військовослужбовцям, дислокованим в області та тим, 

які перебувають в зоні проведення АТО. До цієї роботи активно 

залучаються інститути громадянського суспільства. В області 

створений та діє за участі волонтерів і громадських організацій 

Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при 
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Миколаївській облдержадміністрації. 

Поглиблення роботи щодо залучення громадян до управління 

державними справами з урахуванням відповідних механізмів, 

визначених чинним законодавством 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2010 року №996, облдержадміністрацією розроблено та затверджено 

План проведення консультацій з громадськістю у 2017 році, 

відповідно до плану проведено консультації з 26 актуальних питань 

соціально-економічного розвитку області (виконання бюджету, 

соціальних програм в області, стану роботи агропромислового 

комплексу, сфери освіти тощо). 

Відповідна робота проводилась райдержадміністраціями та 

виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад. 

 Створення єдиної аналітично-комунікаційної системи управління 

зверненнями громадян, передбачивши фінансування у сумі 

195,0 тис.грн. 

Згідно рішення обласної ради від 27.04.2017 № 21 «Про внесення 

змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік» 

контактному центру Миколаївської області виділено додатковий 

фінансовий ресурс на створення єдиної аналітично-комунікаційної 

системи управління зверненнями громадян в сумі 195,0 тис. грн. 

Укладено договір на право користування єдиною аналітично-

комунікаційною системою управління зверненнями громадян 

«Контакт-Центр», яка являє собою хмарний сервіс (SaaS) та 

розміщується на сайті: https://hotline.mk.gov.ua 

Запроваджуються нові підходи у діяльності органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування з питань оперативного 

розгляду звернень заявників за принципом «єдиного вікна» за 

допомогою засобів телекомунікації з метою підвищення рівня довіри 

громадян до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.  

8.3. Державні конфесійні відносини  

 Реалізація державної політики щодо релігії та церкви, 

забезпечення права  громадян  на свободу світогляду і 

віросповідання: 

 

 забезпечення дотримання принципу відокремлення церкви від 

держави, створення рівних умов для діяльності релігійних 

організацій, недопущення тиску на них; 

Облдержадміністрація, місцеві органи влади, відповідно до статті 5 

Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації ”,не 

втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних 

організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених 

за ознакою ставлення до релігії.  

Однаково ставиться до всіх діючих в області релігійних організацій, 
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захищає права і законні інтереси релігійних організацій; сприяє 

встановленню відносин взаємодії релігійної і світоглядної 

терпимості й поваги між громадянами, які сповідують або не 

сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх 

віросповідань та їх релігійними організаціями; бере до відома і 

поважає традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству 

організація роз’яснення конституційних принципів свободи 

світогляду і віросповідання в Україні серед представників 

релігійних організацій та населення області;  

Облдержадміністрацією, місцевими органами влади проводиться 

відповідна робота по реалізації державної політики щодо релігії та 

церкви, забезпеченню гарантованого статтею 35 Конституції України 

права людини і громадянина на свободу світогляду і віросповідання. 

Завдяки зусиллями органів влади в області відсутні гострі 

міжцерковні конфлікти 

контроль за дотриманням законодавства про свободу світогляду і  

віросповідання та  релігійні організації, узагальнення практики 

його застосування; 

Облдержадміністрація, місцеві органи влади у своїй роботі керується 

Законом України “Про свободу совісті та релігійні організації”. 

Продовжується організаційно-інституційне оформлення організацій 

та об’єднань, апробація та впровадження в практику роботи нових 

форм та методів діяльності /останнє особливо характерне для 

організацій протестантських напрямів, розширення взаємодії 

релігійних організацій з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, зміцнення позицій релігійних організацій в 

суспільстві, поширення впливу новітніх релігійних течій, особливо у 

великих містах та районних центрах регіону. 

участь у розгляді проектів нормативно - правових актів  у сфері 

державно-конфесійних відносин та свободи совісті; 
Дотримуючись вимог чинного законодавства про свободу совісті та 

релігійні організації протягом звітного періоду надано допомогу у 

оформленні 30 посвідок на тимчасове проживання та проведення 

місіонерської діяльності; надано допомогу у отриманні 

2 довгострокових віз представникам різних конфесій; ретельно 

вивчено 67 справ релігійних громад та підготовлено 67 проектів 

розпоряджень голови облдержадміністрації та зареєстровано 

67 статутів релігійних громад, які були видані у новій редакції, у 

зв’язку зі зміною юридичної адреси, назви, або вносилися зміни в 

пункти статутів. 

участь у роботі обласної комісії у справах альтернативної 

(невійськової) служби 

Згідно з рішенням комісій з питань альтернативної (невійськової) 

служби 2017 року в Миколаївській області проходили альтернативну 
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службу 23 чоловіка. Фактів порушення законодавства України “Про 

альтернативну (невійськову) службу” не зафіксовано. 

 Сприяння гармонізації міжконфесійних відносин, забезпечення 

дотримання законодавства щодо  свободи світогляду і 

віросповідання: 

 

 проведення вивчення та  аналізу тенденцій релігійного розвитку 

області; 

В Миколаївській області зареєстровано 766 релігійних організацій,  

743 релігійні  громади, 10 центрів та управлінь, 4 монастирі, 32 

конфесія різних напрямків та течій. В релігійних організаціях всіх 

конфесій, напрямків та деномінацій відбуваються активні та 

динамічні процеси.  

сприяння зміцненню взаєморозуміння між релігійними 

організаціями різних віросповідань, вжиття заходів щодо 

недопущення розпалювання міжконфесійної та 

внутрішньоконфесійної ворожнечі;  

За звітний період релігійна ситуація в Миколаївській області 

залишалась стабільною. Не зафіксовано фактів гострого 

міжконфесійного протистояння, спроб силового вирішення проблем 

щодо правонаступності культових споруд та майна, релігійні свята, 

обряди та церемонії проведено без порушень чинного законодавства 

України. 

надання всебічної підтримки релігійним організаціям області 

щодо розвитку їх соціально значущої діяльності, реалізації 

доброчинних та милосердницьких проектів і програм;  

З метою підтримання нормальних внутрішніх та міжконфесійних 

відносин, стабільної релігійної ситуації управлінням культури 

облдержадміністрації проводиться її постійне вивчання, аналіз та 

прогнозування, на основі чого розробляються та корегуються заходи 

взаємодії органів виконавчої влади та управління з релігійними 

організаціями і віруючими.  

проведення зустрічей, нарад, консультацій з керівниками 

релігійних організацій з питань міжконфесійного порозуміння та 

співпраці;  

Впродовж 2017 року проводились зустрічі керівництва 

облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та міських (міст 

обласного значення) голів з керівниками релігійних громад області, 

під час яких обговорювався стан державно-церковних взаємин, 

аналізувалась релігійна ситуація в регіонах та визначалися заходи 

щодо підтримки її стабільності. 

оновлення електронної бази даних храмів, церков та інших 

культових споруд області;  

Облдержадміністрацією створена електронна база даних храмів, 

церков та інших культових споруд та релігійних громад області. 

Релігійні громади мають у власності та користуванні 606 культових 

будівель та приміщень типових культових та пристосованих під ці 

цілі споруди,    

поновлення та поповнення електронної бази даних релігійних 

громад області;  

В області функціонує електронна бази даних релігійних громад 

області, які офіційно реєструються. Протягом звітного періоду 
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ведеться постійне поновлення та поповнення електронної бази 

даних. 

організація роботи постійної телефонної лінії «телефон довіри» з 

питань свободи світогляду і віросповідання.  

Для проведення широкої роз'яснювальної роботи постійно працює 

"телефон довіри" з питань свободи світогляду і віросповідання.  

8.4. Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин  

 На усіх етапах реалізації Програми (2015-2017 роки) 

облдержадміністрація буде виконувати заходи  обласної Цільової 

національно-культурної Програми «Збереження та розвиток 

етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин 

у Миколаївській області» на 2014-2018 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 24 грудня 2013 року №20, та 

працювати у таких напрямах:  

Заходи Програми 2017 року профінансовано у сумі 342,2 тис. грн.  

 

організаційно-координаційна діяльність щодо збереження і 

зміцнення міжнаціонального миру і злагоди у 

багатонаціональному суспільстві області; 

Громадській організації "Рада національних товариств 

Миколаївської області" надано фінансову підтримку за рахунок 

коштів обласного бюджету у сумі 149,568  тис. грн.,  з них 96,068 

тис. грн. – заробітна плата, 53,5 тис. грн. – на проведення 

культурологічних заходів 

 спільна протидія будь-яким проявам ксенофобії, 

антисемітизму та расизму в області, гармонізації міжетнічних 

відносин та сприяння  етнічній консолідації українського 

суспільства; 

На організацію та проведення заходів щодо вшанування пам'яті 

жертв Голокосту громадським організаціям національних меншин 

надано фінансову підтримку у сумі 19,7 тис. грн. 

 підтримка ініціатив національно-культурних товариств 

області у проведенні днів  культури, культурно-мистецьких та 

культурологічних акцій, спрямованих на гармонійний розвиток 

української культури та культур національних меншин; 

За конкурсом, громадським організаціям національних меншин 

області надано фінансову підтримку у сумі 62,5 тис. грн. 

 забезпечення співпраці із закордонними українцями, 

збереження їх національно-культурної ідентичності, використання 

інтелектуального, культурного та духовного потенціалу з метою 

утвердження позитивного міжнародного іміджу Миколаївської 

області та України в цілому, забезпечення підтримки громад 

закордонних українців; 

У конкурсі творів до міжнародного Дня рідної мов взяли участь 

представники українських діаспор з Білорусі, Польщі та Болгарії. 

 науково-освітня та інформаційно-просвітницька діяльність   Для проведення відповідних заходів Програми профінансовано 

116,5 тис. грн. 

ІХ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  
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9.2. Організаційне та інформаційне забезпечення реалізації 

програми 

 

9.2.2. Заходи стимулювання щодо виконання обласних цільових 

програм 

 

 Виготовлення відзнаки для вшанування видатних заслуг в 

економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, 

державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності 

жителів області та інших областей України, передбачивши 

фінансування у сумі 65,0 тис. грн.  

Здійснюється вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, 

соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших 

сферах суспільної діяльності жителів області та інших областей 

України шляхом нагородження Почесною відзнакою голови 

облдержадміністрації «Святий Миколай Чудотворець» 

 


