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1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації 

Стратегії 
Стратегія  розвитку Миколаївської  області  на  період до 2020 року (далі –  

Стратегія) охоплює ключові напрями розвитку Миколаївщини та спрямована на 

забезпечення комплексного підходу з метою ефективного використання 

наявного потенціалу для подальшого розвитку області.  

Стратегія формує рамки  соціально-економічного розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 року, спрямовуючи зусилля на перетворення 

Миколаївщини на регіон сталого економічного зростання на основі 

інноваційної промисловості, розвиненого транспортно-логістичного комплексу, 

важливого продовольчого центру країни з екологічним, високоефективним 

сільським господарством, комфортного та безпечного краю, де є всі умови для 

всебічного розвитку людини. 

План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 року (далі - План заходів) розроблений  

на виконання та з урахуванням відповідних нормативно-правових актів, 

зокрема: 

 Закону України «Про засади державної регіональної політики»; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 

«Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 

планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 

«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року»; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733 

«Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року»; 

 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79 «Про 

затвердження методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з 

їх реалізації»; 

 рішення Миколаївської обласної ради від 16 квітня 2015 року № 9 «Про 

затвердження Стратегії  розвитку Миколаївської  області на період до 

2020 року». 

План заходів розроблявся відповідно до цілей, поставлених у Стратегії, та 

з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку. 

 

Підготовка здійснювалась робочою групою з відбору технічних завдань 

для включення їх до проекту Плану заходів (створена дорученням голови 

Миколаївської облдержадміністрації від 06.07.2017 №3034/0/05-60/3-17 «Про 

утворення робочої групи з розроблення Плану заходів з реалізації у 

2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 
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2020 року»), до складу якої увійшли представники суб’єктів  малого та 

середнього бізнесу, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

громадських об’єднань,  закладів вищої освіти тощо. 

Часові рамки реалізації Плану заходів становлять 3 роки. 

План заходів пристосований під наявні і потенційні фінансові ресурси та 

спрямований на використання економічних можливостей регіону, підвищення 

його конкурентоспроможності на основі внутрішніх та зовнішніх факторів, 

забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення. 

При розробці Плану заходів враховувались ключові положення та основні 

пріоритети розвитку, визначені Державною стратегією регіонального розвитку 

України на період до 2020 року, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», 

середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року та  іншими 

документами. 

Кожна стратегічна ціль (програма) складається з декількох операційних 

цілей (напрямів).  Програми Плану реалізації повністю співпадають зі 

стратегічними цілями Стратегії: 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ (програми) 

1. Стійке економічне 

зростання на основі 

інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки 

2. Висока якість життя 

людини 

3. Збереження та розвиток 

територій 

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ (напрями) 

1.1. Створення нових та 

модернізація існуючих 

підприємств реального 

сектору економіки 

2.1. Збереження 

навколишнього природного  

середовища 

3.1. Підвищення рівня 

зайнятості сільського 

населення 

1.2. Зростання 

конкурентоспроможності 

економіки області у тому 

числі сільських районів та 

міст 

2.2. Підготовка населення 

до життя та діяльності в 

умовах економіки, що 

змінюється 

3.2. Комплексний розвиток 

територій в інтересах 

територіальних громад 

1.3. Створення умов для 

пріоритетного розвитку 

малого та середнього 

підприємництва 

2.3. Забезпечення здорового 

способу життя людини 

 

1.4. Розвиток туристичної 

індустрії 

2.4. Забезпечення населення 

якісними житлово-

комунальними послугами 

 

 2.5. Розвиток культурного і 

духовного середовища, 

забезпечення патріотичного 

виховання населення 

 

Процес розроблення Плану заходів проводився відповідно до доручень 

голови та заступників голови Миколаївської обласної державної адміністрації 

(від 06.07.2017 №3034/0/05-60/3-17 «Про утворення робочої групи з 

розроблення Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
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Миколаївської області на період до 2020 року»; від 25.10.2017 №5102/0/05-60/3-

17 «Про надання проектних пропозицій по проекту Плану заходів»), протоколів 

засідань роботи тематичних експертних груп, до складу яких увійшли 

представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 

депутати обласної ради, керівники закладів вищої освіти, громадських 

об’єднань, експерти. 

У ході засідання члени експертних груп розглядали технічні завдання на 

проекти регіонального розвитку, обговорювали питання впливу реалізації 

проекту на розвиток територій та області, уточнювали обсяги фінансування на 

реалізацію технічних завдань, надавали зауваження їх авторам. За  

результатами розгляду за кожним технічним завданням на проекти 

регіонального розвитку  винесено рішення щодо включення його до проекту 

Плану заходів Стратегії. 

Основними припущеннями успішності реалізації програм та напрямів 

Плану заходів є наявність закладених фінансових ресурсів, а також людської 

спроможності суб’єктів реалізації окремих проектів, зокрема:  

спроможність місцевої влади об’єднати зусилля учасників реалізації 

технічних завдань на проекти регіонального розвитку області (органів 

державної влади, бізнесу, наукових установ, громадських об’єднань та окремих 

осіб) на досягнення спільних результатів; 

спроможність та готовність населення, установ і організацій взяти участь 

та надати підтримку у реалізації програм розвитку області, що дозволить 

максимально використати наявний потенціал для подальшого розвитку області. 

Виконання Плану заходів здійснюється шляхом реалізації відібраних на 

конкурсній основі технічних завдань на проекти регіонального розвитку, 

об’єднаних спільною метою у програми регіонального розвитку. 

Вони мають сприяти зменшенню існуючих дисбалансів розвитку між 

територіальними громадами області, створювати рівні можливості для 

чоловіків і жінок, поліпшувати систему розселення на території регіону. 

Моніторинг та оцінка результативності виконання регіональної Стратегії 

та Плану заходів з її реалізації на 2018-2020 роки буде здійснюватись 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 

2015 р. № 932. 
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2. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії 
Програма 1. СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ 

У запропонованому Плані заходів Програма 1 відповідає Стратегічній 

цілі 1: «Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки». Досягнення цієї цілі у 2018-2020 роках 

передбачається реалізувати через 4 відповідних напрямки та 9 завдань.  

Основна мета Програми – створення спроможності регіону для  залучення 

стратегічних інвестицій, сприяння диверсифікації структури економіки через 

розвиток високотехнологічного сільськогосподарського виробництва, малого і 

середнього бізнесу, внутрішнього туризму, впровадження енергозберігаючих 

технологій та, як наслідок - вирівнювання економічних та соціальних 

диспропорцій. 

Програма 1 кореспондується з Програмою 2, що направлена на 

досягнення Стратегічної цілі 2: «Висока якість життя людини» та Програмою 3, 

що направлена на досягнення Стратегічної цілі 3: «Збереження та розвиток 

територій». 

 

 Структура Програми 1: «Стійке економічне зростання на основі 

інноваційного розвитку багатогалузевої економіки» 

В основу Програми лягли 17 технічних завдань на проекти регіонального 

розвитку, які включають:  

заходи зі створення нових та модернізації існуючих підприємств 

реального сектору економіки, які сприятимуть  створенню нових 

високотехнологічних виробництв та освоєнню інноваційних технологій, що в 

свою чергу забезпечить поліпшення умов для залучення інвестицій  в економіку 

області; 

заходи із розвитку і удосконалення дорожньої інфраструктури, 

логістично-транспортного потенціалу області та об’єктів портової 

інфраструктури; 

заходи із забезпечення конкурентоспроможності економіки області,  у 

тому числі сільських районів та міст області; 

заходи, спрямовані на стимулювання розвитку малого та середнього 

бізнесу, підвищення ділової активності населення, зокрема, шляхом фінансової 

підтримки малого та середнього бізнесу; 

заходи, що забезпечать промоцію туристично-рекреаційних можливостей 

регіону та подальший розвиток туристичної інфраструктури. 

 
Технічні завдання на проекти регіонального 

розвитку 

Територія, на яку технічні 

завдання матимуть вплив 

Напрям 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору 

економіки 

1.1.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та 

поточний ремонти автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури в межах Миколаївської області 

Миколаївська область 
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Технічні завдання на проекти регіонального 

розвитку 

Територія, на яку технічні 

завдання матимуть вплив 

1.1.1.2. Реконструкція,  модернізація та відновлення  

роботи  КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» 
Миколаївська область 

1.1.1.3. Розвиток транзитного та логістично-

транспортного потенціалу та об’єктів портової 

інфраструктури (інвестиційні проекти) 

Миколаївська область 

1.1.2.1. Розвиток підприємств для виробництва 

продукції із сировини місцевого походження 
Миколаївська область 

1.1.2.2. Модернізація і переоснащення підприємств та 

випуск нових видів конкурентоспроможної продукції 
Миколаївська область 

1.1.3.1. Будівництво, реконструкція тваринницьких 

комплексів (ферм) та впровадження новітніх 

технологій у птахівництві та тваринництві 

Миколаївська область 

1.1.3.2. Підвищення ефективності вирощування 

продукції рослинництва та управління родючістю 

зрошувальних земель 

Миколаївська область 

1.1.4.1. Комплексна термомодернізація із 

запровадженням автоматизованої системи 

енергомоніторингу в об’єктах бюджетної сфери міста 

Миколаєва 

Миколаївська область 

1.1.4.2. Впровадження газових двигун-генераторів на 

альтернативних видах палива в складі комплексу по 

утилізації твердих побутових відходів в м. 

Первомайськ Миколаївської області (інвестиційний 

проект) 

м. Первомайськ, Миколаївська 

область 

Напрямок 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки  області у тому числі 

сільських районів та міст  

1.2.4.1 Підтримка експорту – запорука 

конкурентоспроможності регіону 
Миколаївська область 

Напрямок 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 

підприємництва 

1.3.1.1. Інноваційний кластер «Регіональний 

інноваційний HUB» (RInnoHUB) 
Миколаївська область 

1.3.1.2. Створення консультаційно-дорадчого центру Баштанська ОТГ 

1.3.2.1. Сприяння створенню суб’єктами малого та 

середнього бізнесу нових робочих місць шляхом 

надання їм часткової компенсації з обласного 

бюджету відсоткових ставок за кредитами 

Миколаївська область 

Напрямок 1.4. Розвиток туристичної індустрії 

1.4.1.1. Створення курортних зон місцевого значення 

Миколаївської області 
Миколаївська область 

1.4.1.2. Організація проведення обласного 

туристичного фестивалю «Відпочивай активно» 
Миколаївська область, 

м. Южноукраїнськ, національний 

природний парк «Бузький Гард» 

1.4.1.3. Створення та розвиток рекреаційно-

туристичних зон, туристичних об’єктів, продуктів, 

мереж 

Миколаївська область 

1.4.2.1. Створення туристично-інформаційного 

центру та формування позитивного туристичного 

іміджу Миколаївської області 

Миколаївська область 
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Напрям 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств 

реального сектору економіки 

З метою створення привабливих умов для залучення інвесторів 

необхідним є створення комплексу заходів щодо промоції інвестиційних 

можливостей регіону, визначення перспективних для інвестування напрямків, 

окремих територій та об’єктів. Крім того, поліпшення транспортної 

інфраструктури області дозволить суттєво покращити інвестиційну 

привабливість області. 

Напрям 1.1. включає в себе 9 технічних завдань на проекти регіонального 

розвитку, що матимуть вплив у таких сферах:   

проведення реконструкції, модернізації, будівництва дорожньої 

інфраструктури області та відновлення роботи КП «Миколаївський 

міжнародний аеропорт»; 

проведення модернізації існуючих та створення нових підприємств для 

забезпечення новими робочими місцями населення області та підвищення 

конкурентоспроможності продукції; 

розвиток підприємств агропромислового напрямку з впровадженням 

новітніх технологій; 

розвиток логістично-транспортного потенціалу області та об’єктів 

портової інфраструктури. 

Напрям 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки області, 

у тому числі сільських районів та міст  

Напрям 1.2. включає в себе 1 технічне завдання на проекти регіонального 

розвитку, що передбачає зростання обсягів зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами, формування позитивного міжнародного іміджу Миколаївської 

області, залучення коштів міжнародної технічної допомоги для соціально-

економічного розвитку області. 

 

Напрям 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та 

середнього підприємництва 

Напрям 1.3. включає 3 технічних завдання на проекти регіонального 

розвитку, що мають забезпечити постійний доступ діючих суб’єктів малого та 

середнього підприємництва Миколаївської області та широких верств 

населення, що бажають розпочати власну підприємницьку діяльність, до 

якісних консультаційно-практичних послуг з питань започаткування та ведення 

підприємницької діяльності, бухгалтерських та юридичних питань тощо; 

опанування підприємцями регіону знаннями про успішні практики 

європейських компаній. Підвищення експортної конкурентоспроможності 

регіонального малого та середнього бізнесу; 

створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва, що 

передбачає надання суб’єктам малого та середнього бізнесу фінансової 

підтримки; 

створення інноваційних підприємств на базі високотехнологічних, 

креативних, наукомістких вітчизняних розробок товарів та послуг, які 

користуються попитом на світових ринках. 
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Миколаївська область  

 

 

 

Напрям 1.4. Розвиток туристичної індустрії  

Туристичний потенціал регіону можливо реалізувати лише за допомогою 

ефективних туристичних продуктів та послуг, що, у свою чергу, повинні 

опиратись на наявний природно-ресурсний потенціал, історичні та культурні 

об’єкти. Крім того, важливим фактором використання туристичного потенціалу 

є ефективна промоція відповідних продуктів та послуг на туристичних ринках. 

Напрям 1.4. включає 4 технічних завдання на проекти регіонального 

розвитку, що мають забезпечити: 

розвиток туристичних об’єктів та зон; 

промоція туристичних продуктів та послуг; 

створення курортних зон місцевого значення;  

створення та розвиток рекреаційно-туристичних зон. 

 

Часові рамки і засоби реалізації 

Програма 1: «Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузевої економіки» включає в себе 4 напрями, які 

складаються із 9 завдань та 17 відповідних технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку. Кожен із напрямів стосується окремого аспекту, який 

має важливе значення для економічного розвитку регіону.  

Програма реалізовуватиметься упродовж 2018–2020 років. Упровадження 

технічних завдань на проекти регіонального розвитку цієї Програми можливе 

шляхом: 

залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та 

фінансування через галузеві державні програми; 

виділення субвенцій, інших трансфертів  з державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

виділення коштів місцевих бюджетів; 

залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів, 

власних коштів підприємств. 

 

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація технічних завдання на проекти регіонального 

розвитку Програми 1: «Стійке економічне зростання на основі 

інноваційного розвитку багатогалузевої економіки» сприятиме:  

проведенню роботи з реконструкції та капітального ремонту доріг 

загального користування державного та місцевого значення; 

проведенню роботи з реконструкції, модернізації та відновлення роботи  

КП «Миколаївський міжнародний аеропорт»; 

розвитку внутрішньої інфраструктури портів, збільшенню їх потужностей 

та пропускної спроможності, диверсифікації спектру послуг; 

залученню інвестицій в економіку області; 
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підвищенню ефективності вирощування продукції рослинництва та 

поліпшення забезпечення зростаючого попиту на високоякісні продовольчі 

товари рослинного походження; 

збереженню та відновленню родючості ґрунтів; 

поліпшенню генетичного потенціалу в рослинництві та тваринництві;  

підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції; 

створенню нових робочих місць та збільшенню надходжень до бюджетів 

усіх рівнів; 

зростанню обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами; 

підвищенню якості продукції експортерів; 

насиченню ринку товарами та послугами; 

впровадженню інноваційного кластеру «Регіональний інноваційний 

HUB» («RInnoHUB»); 

інформаційній підтримці суб’єктів малого підприємництва та сприянню 

безробітним в організації підприємницької діяльності; 

поліпшенню середовища для ведення бізнесу та доступу малого та 

середнього бізнесу до кредитних ресурсів та послуг з розвитку бізнесу; 

розвитку малого та середнього бізнесу, сільського (зеленого) туризму; 

створенню додаткових можливостей для розвитку туристичних продуктів 

та послуг; 

формуванню позитивного туристичного іміджу та інтенсифікації 

туристичних потоків територією області. 

 

Показники: 

кількість реалізованих інвестиційних проектів; 

протяжність відремонтованих/реконструйованих доріг; 

кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, яким надано 

кредитні ресурси шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок; 

кількість створених сучасних перевантажувальних комплексів; 

здійснено днопоглиблювальних робіт, довжиною 134 км; 

кількість створених нових робочих місць; 

зменшення витрат на споживання енергетичних ресурсів; 

кількість поголів’я ВРХ, свиней та курей; 

кількість технологічно переоснащених діючих високотехнологічних 

нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської 

продукції; 

обсяг виробництва м’яса та молока; 

збільшення площ поливу; 

зменшення викидів СО
2
 та парникових газів; 

кількість презентаційних матеріалів; 

кількість проведених консультаційних семінарів та лекцій; 

кількість організованих та проведених туристичних заходів; 

кількість створених об’єктів туризму та туристичних продуктів; 

динаміка чисельності туристів та відвідувачів. 
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Миколаївська область  

 

 

Орієнтовний фінансовий план
1
 

№ 
Назва технічного завдання 

Вартість, тис.грн 

з/п 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

1.1.1.1. Будівництво, реконструкція, 

капітальний та поточний ремонти 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури в межах 

Миколаївської області 

Обсяг буде визначено обласною програмою 

1.1.1.2. Реконструкція,  модернізація та 

відновлення  роботи   

КП «Миколаївський міжнародний 

аеропорт» 

Обсяг буде визначено обласною програмою 

1.1.1.3. Розвиток транзитного та логістично-

транспортного потенціалу та об’єктів 

портової інфраструктури 

(інвестиційні проекти) 

* * * * 

Всього по завданню 1.1.1. Обсяг буде визначено обласною програмою 

1.1.2.1. Розвиток підприємств для 

виробництва продукції із сировини 

місцевого походження 

8650,00 8780,00 8980,00 26410,00 

1.1.2.2. Модернізація і переоснащення 

підприємств та випуск нових видів 

конкурентоспроможної продукції 

101871,0

0 
103580,00 108234,00 313685,00 

Всього по завданню 1.1.2. 110521,0

0 
112360,00 117214,00 340095,00 

1.1.3.1. Будівництво, реконструкція 

тваринницьких комплексів (ферм) та 

впровадження новітніх технологій у 

птахівництві та тваринництві 

17000,00 62123,50 38283,20 117406,70 

1.1.3.2. Підвищення ефективності 

вирощування продукції рослинництва 

та управління родючістю 

зрошувальних земель 

17070,00 34623,64 9000,00 60693,64 

Всього по завданню 1.1.3. 34070,00 96747,14 47283,20 178100,34 

1.1.4.1. Комплексна термомодернізація із 

запровадженням автоматизованої 

системи енергомоніторингу в 

об’єктах бюджетної сфери міста 

Миколаєва 

20000,00 34000,00 20000,00 74000,00 

1.1.4.2. Впровадження газових двигун-

генераторів на альтернативних видах 

палива в складі комплексу по 

утилізації твердих побутових відходів 

в м. Первомайськ Миколаївської 

області (інвестиційний проект) 

0,00 10000,00 10000,00 20000,00 

Всього по завданню 1.1.4. 20000,00 44000,00 30000,00 94000,00 

1.2.4.1. Підтримка експорту – запорука 

конкурентоспроможності регіону 470,00 1400,00 
у межах наяв-

ного фінан-

сового ресурсу 
1870,00 

Всього по завданню 1.2.4. 470,00 1400,00 - 1870,00 

1.3.1.1. Інноваційний кластер «Регіональний 

інноваційний HUB» (RInnoHUB) 
1953,38 1419,64 2147,15 5520,17 

1.3.1.2. Створення консультаційно-дорадчого 

центру 
5000,00 5000,00 

Всього по завданню 1.3.1. 1953,38 6419,64 2147,15 10520,17 

                                                 
1
 Фінансування з обласного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу 



12 

План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

 

№ 
Назва технічного завдання 

Вартість, тис.грн 

з/п 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

1.3.2.1. Сприяння створенню суб’єктами 

малого і середнього бізнесу нових 

робочих місць шляхом надання їм 

часткової компенсації з обласного 

бюджету відсоткових ставок за 

кредитами 

3950,00 4000,00 3500,00 11450,00 

Всього по завданню 1.3.2. 3950,00 4000,00 3500,00 11450,00 

1.4.1.1. Створення курортних зон місцевого 

значення Миколаївської області 
2131,00 7443,56 9438,00 19012,56 

1.4.1.2. Організація проведення обласного 

туристичного фестивалю 

«Відпочивай активно» 

250,00 800,00 1000,00 2050,00 

1.4.1.3. 

 

  

Створення та розвиток рекреаційно-

туристичних зон, туристичних 

об'єктів, продуктів, мереж 

3350,00 13748,52 12200,00 29298,52 

 Всього по завданню 1.4.1. 5731,00 21992,08 22638,00 50361,09 

1.4.2.1. Створення туристично-

інформаційного центру та 

формування позитивного 

туристичного іміджу Миколаївської 

області 

750,00 1750,00 2000,00 4500,00 

РАЗОМ по завданню 1.4.2. 750,00 1750,00 2000,00 4500,00 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ 75574,38 185088,86 116548,35 377211,60 
 

* - кошти інвесторів, власні кошти підприємств 
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Програма 2. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 
Програма 2 відповідає стратегічній цілі 2 «Висока якість життя людини». 

Досягнення цієї цілі у період 2018-2020 роках передбачається реалізувати через 

5 відповідних напрямків та 25 завдань.  

Програма 2 передбачає  реалізацію технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку, спрямованих на підвищення адаптивності населення до 

потреб ринку праці, обізнаності та соціальної активності мешканців та їх 

відповідальне ставлення до навколишнього природного середовища, підтримку 

здорового способу життя, розвиток національно-культурного середовища та 

патріотизму в умовах трансформації суспільства, забезпечення населення 

якісними житлово-комунальними послугами. 

 Головною метою зазначеної Програми є організація в регіоні 

професійної підготовки та перепідготовки трудових ресурсів, зокрема молоді, 

відповідно до сучасних вимог ринку праці, формування здорового способу 

життя, підвищення соціальної активності мешканців області, а також 

застосування ефективних інструментів управління регіональним розвитком. 

Програма 2 кореспондується з Програмою 3 «Збереження та розвиток 

територій» та Програмою  1 «Стійке економічне зростання на основі 

інноваційного розвитку багатогалузевої економіки». 

 

Структура Програми 2: «Висока якість життя людини» 

Програма складається з п’яти напрямів, які включають в себе 

44 технічних завдання на проекти регіонального розвитку та охоплюють такі 

сфери: 

збереження навколишнього природного середовища, біологічного та 

ландшафтного різноманіття та забезпечення охорони і раціонального 

використання земельних та водних ресурсів; 

упровадження енергоефективних та новітніх технологій із застосуванням 

альтернативної енергетики в усіх секторах (бюджетна сфера, приватний 

сектор); 

забезпечення всебічного розвитку територій області, зокрема, 

модернізацію систем та мереж у сфері житлово-комунального господарства;  

забезпечення населення доступною, якісною, кваліфікованою медичною 

допомогою всіх рівнів;  

реформування системи освіти;  

сприяння соціокультурному розвитку людини; 

забезпечення надання послуг населенню, незалежно від місця його 

проживання; 

підняття рівня конкурентоспроможності населення зрілого віку на ринку 

праці, що включає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації працюючих. 
Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Територія, на яку технічні 

завдання  матимуть вплив 

Напрямок  2.1. Збереження навколишнього природного  середовища 

2.1.1.1. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу 

регіональних ландшафтних парків Миколаївської області 
Миколаївська область 
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Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Територія, на яку технічні 

завдання  матимуть вплив 

2.1.1.2. Формування екологічної свідомості у населення Миколаївська область 

2.1.2.1. Протипожежна безпека Миколаївська область 

2.1.2.2. Парк - гармонійне місце для відпочинку Миколаївська область 

2.1.3.1. Впровадження заходів із збереження малих річок та 

водних джерел 
Миколаївська область 

2.1.3.2. Реконструкція та будівництво очисних споруд і 

мереж водовідведення 
Миколаївська область 

2.1.4.1. Управління твердими побутовими відходами Миколаївська область 

2.1.4.2. Здійснення заходів з утилізації непридатних та 

заборонених до застосування хімічних засобів захисту 

рослин 

Арбузинський, Врадіївський, 

Вітовський, Первомайський 

райони 

2.1.5.1. Здійснення заходів запобігання та боротьби з 

наслідками підтоплення та зсувів 
Миколаївська область 

Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що 

змінюється 

2.2.1.1. Створення сприятливих умов для навчання і 

проживання вихованців інтернатних закладів освіти 
Миколаївська область 

2.2.1.2. Нова українська школа - простір для реалізації 

можливостей 

Миколаївська область 

2.2.1.3. Інклюзивна освіта - рівний доступ до якісної освіти 

дітям з особливими освітніми потребами 
Миколаївська область 

2.2.1.4. Освіта для дорослих Миколаївська область 

2.2.1.5. Якісна дошкільна освіта дітей незалежно від місця 

проживання 
Миколаївська область 

2.2.2.1. Створення і функціонування відкритого молодіжного 

бізнес інкубатора в Миколаївській області на базі 

студентського бізнес інкубатора ФЕМ НУК(факультету 

економіки моря Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова) 

Миколаївська область 

2.2.3.1. Система інформаційної та методичної комунікації 

об’єднаних територіальних громад та інших громад 

Миколаївської області на базі web-порталу «Громада.Info» 

Миколаївська область (з 

перспективою підключення 

до Проекту Херсонської та 

Кіровоградської областей) 

2.2.4.1. Створення спеціальних автоматизованих пунктів 

доступу до публічних послуг органів влади та дистанційного 

навчання на базі сільських бібліотек області 

Миколаївська область 

2.2.4.2. Розширення та модернізація мережі центрів надання 

адміністративних послуг 
Миколаївська область 

Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 

2.3.3.1. Якісну первинну медичну допомогу в кожну сім'ю Миколаївська область 

2.3.4.1. Створення умов для застосування новітніх 

технологій в медичній галузі області 
Миколаївська область 

2.3.4.2. Створення умов для надання медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівні 
Миколаївська область 

2.3.4.3. Підготовка кадрів та навчання медичного персоналу Усі райони Миколаївської 

області і місто Миколаїв 

2.3.4.4. Капітальний ремонт радіологічного корпусу 

Миколаївського обласного онкологічного диспансеру 

Миколаївської обласної ради за адресою:  

вул. Миколаївська, 18,  м. Миколаїв 

Миколаївська область 
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Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Територія, на яку технічні 

завдання  матимуть вплив 

2.3.5.1. Поліпшення умов проживання та якості надання 

соціальних послуг для мешканців інтернатів та осіб з 

особливими потребами 

Миколаївська область 

2.3.6.1. Розвиток спортивної інфраструктури та матеріальне 

забезпечення спортивних закладів 
Миколаївська область 

2.3.6.2. Створення та відновлення спортивної 

інфраструктури на території Миколаївської області 
Миколаївська область 

2.3.7.1. Повір у себе – реабілітація людей з інвалідністю у 

т.ч. учасників АТО 
Миколаївська область 

2.3.7.2. Вільний рух - можливість для кожного Миколаївська область 

2.3.8.1. Подбаємо разом про майбутнє нації Миколаївська область 

Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами 

2.4.1.1. Вода - життя громади Миколаївська область 

2.4.2.1. Підвищення енергоефективності в бюджетних 

закладах 
Миколаївська область 

2.4.2.2. Благоустрій населених пунктів Миколаївська область 

2.4.2.3. Покращення технічного стану житлового фонду Миколаївська область 

2.4.3.1. Розроблення програми електронного врядування у 

системі житлово-комунального господарства 
Баштанський район 

2.4.4.1. Підвищення рівня забезпечення житлом громадян 

Миколаївської області шляхом надання пільгових кредитів 

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам для 

будівництва (реконструкції) чи придбання житла за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів 

Миколаївська область 

2.4.4.2. Надання державної підтримки громадянам в розмірі 

30%, учасникам АТО та внутрішньо перемішеним особам 

50% від нормативної площі доступного житла за рахунок 

державного та/або місцевих бюджетів 

Миколаївська область 

2.4.5.1. Здешевлення вартості іпотечних кредитів 

комерційних банків для забезпечення доступним житлом 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов, 

шляхом відшкодування частини відсотків за іпотечним 

кредитом згідно з чинним законодавством 

Миколаївська область 

2.4.6.1. Цільова регіональна програма підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та 

поліпшення житлово-побутових умов сільського населення 

«Власний дім» на 2018-2023 роки 

Миколаївська область 

Напрямок 2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення 

патріотичного виховання населення 

2.5.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів Миколаївська область 

2.5.1.2. Модернізація та технологічне переоснащення 

обласного Палацу культури 
Миколаївська область 

2.5.1.3. Бібліотека - територія для розвитку Миколаївська область 

2.5.2.1. Створення музеїв та мистецька освіта Миколаївська область 

2.5.3.1. Відновлення, реставрація та збереження історико - 

культурної  та архітектурної спадщини 
Миколаївська область 

2.5.4.1. Створення гончарної майстерні та території  

Баштанської ОТГ 
Баштанський район, 

Миколаївська область 
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Напрям 2.1. Збереження навколишнього природного середовища 

Формування екологічної свідомості у населення, впровадження заходів із 

збереженням малих річок та водних джерел, здійснення заходів  з управління 

твердими побутовими відходами та утилізації непридатних хімічних засобів 

захисту рослин є однією з ключових умов здорового, активного та довгого 

життя людини.  

Реалізація Напряму 2.1 включає 9 технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку, які мають вплив у наступних сферах: 

відновлення природного стану довкілля; 

унеможливлення зараження атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих 

та підземних вод отруйними хімічними речовинами; 

очищення значної території області від негативних наслідків 

антропогенних та техногенних впливів людської цивілізації; 

забезпечення протипожежної безпеки; 

розвиток рекреаційного потенціалу ландшафтних парків та формування 

екологічної свідомості у населення. 

 

Напрям 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах 

економіки, що змінюється 

Реалізація технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

Напряму 2.2 спрямована на підготовку молодого покоління до життя у нових 

реаліях, на швидку адаптацію людини до вимог часу та потреб ринку праці, на 

розвиток підприємницьких та лідерських якостей, забезпечення доступності та 

якості послуг. Впровадження технічних завдань на проекти регіонального 

розвитку цього напряму передбачає впливи Стратегії в сфері ринку праці та 

соціально-економічних відносин. 

Напрямок 2.2. включає в себе 9 технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку, що матимуть вплив на: 

підтримку підприємницьких ініціатив у молоді; 

забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти в умовах 

реформування української школи, незалежно від місця проживання; 

забезпечення дітей обов’язковою первинною складовою частиною 

системи безперервної освіти в України; 

створення системи професійного навчання, що включає професійну 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих; 

забезпечення рівного доступу до публічних послуг органів влади та 

розширення охопленості громадян адміністративними послугами,  у тому числі 

в використанням електронного урядування. 

 

Напрям 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 

Напрям 2.3. включає в себе 11 технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку, що сприятимуть: 

удосконаленню первинної, вторинної, третинної медичної допомоги, 

шляхом оновлення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази 

закладів, застосуванню новітніх технологій; 
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поліпшенню якості надання соціальних послуг для осіб з особливими 

потребами; 

створення умов для розвитку спортивної інфраструктури шляхом 

зміцнення матеріально-технічної бази спортивних закладів та будівництва і 

відновлення спортивних об’єктів; 

включенню людей (у тому числі дітей) з інвалідністю в активне життя; 

впровадженню енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері. 

 

Напрям 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-

комунальними послугами 

Пріоритетним напрямком регіональної політики є забезпечення 

комфортного та безпечного середовища для людини, підвищення якості та 

стандартів життя населення, що в першу чергу передбачає створення  належних 

побутових умов та температурного режиму. 

Напрям 2.4. включає 9 технічних завдань на проекти регіонального 

розвитку, які матимуть вплив на: 

підвищення енергоефективності в житловому фонді; 

благоустрій населених пунктів; 

поліпшенню якості питної води; 

підняттю на належний рівень інфраструктури систем водопостачання та 

водовідведення; 

зменшенню витрат електроенергії та природного газу в житлово-

комунальному секторі; 

заміщенню природного газу альтернативними видами палива; 

поліпшенню житлових умов громадян та забезпечення їх житлом. 

Напрям 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, 

забезпечення патріотичного виховання населення 

Напрям 2.5. включає 6 технічних завдань на проекти регіонального 

розвитку, які матимуть вплив на: 

збереження історико-культурної та духовної спадщини, народних 

традицій і фольклору; 

підвищення рівня бібліотечного обслуговування жителів області; 

приведення матеріально-технічної бази закладів культури до сучасних 

потреб, запровадження інновацій в культурно-мистецькому процесі; 

розвитку музеїв та мистецької освіти; 

зростання рівня духовності та патріотичності населення. 

Часові рамки і засоби реалізації 

Програма 2: «Висока якість життя людини» включає в себе 5 напрямів, 

які складаються із 25 завдань та 44 відповідних технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку. Програма реалізовуватиметься упродовж 

2018-2020 років. Впровадження технічних завдань на проекти регіонального 

розвитку цієї Програми можливе шляхом: 

залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та 

фінансування через галузеві державні програми; 
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виділення субвенцій, інших трансфертів  з державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

виділення коштів місцевих бюджетів; 

залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів, 

власних коштів підприємств. 

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

Програми 2 «Висока якість життя людини» сприятиме:  

збереженню навколишнього природного середовища та убезпечення 

населення від негативних впливів продуктів техногенного розвитку економіки 

та негативних наслідків антропогенних впливів; 

розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних 

ландшафтних парків Миколаївської області; 

покращенню стану об’єктів житлово-комунального господарства, 

скороченню питомих показників використання енергетичних ресурсів; 

ужиттю заходів щодо забезпечення області доступною, якісною, 

кваліфікованою, медичною допомогою усіх рівнів;  

ужиттю заходів щодо поліпшенню якості надання освітніх послуг; 

створенню умов для задоволення культурно-мистецьких потреб 

населення; 

збереженню та популяризації пам’яток історії та культури, народних 

традицій та промислів; 

зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, запровадженню 

інновацій у культурно-мистецькому процесі. 

 

Показники: 

забезпеченість сімейними лікарями на 10 тис. населення; 

рівень онкозанедбаності серед уперше виявлених; 

смертність населення, перинатальна смертність; 

кількість уведених в дію медичних об’єктів після завершення 

будівництва, реконструкції; 

кількість придбаного санітарного транспорту; кількість придбаних 

шкільних автобусів; 

відсоток закладів, охоплених різними формами дошкільної освіти; 

кількість новостворених місць у закладах дошкільної освіти; кількість 

створених опорних закладів освіти; 

кількість відремонтованих, відреставрованих та реконструйованих 

закладів культури;  

протяжність нових та реконструйованих водопровідних, каналізаційних, 

теплових мереж; 

кількість реконструйованих очисних споруд; 

кількість установлених автоматизованих систем регулювання споживання  
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енергоресурсів в установах бюджетної сфери, енергоефективних систем 

опалення об’єктів житлово-комунального господарства. 

 
 Орієнтовний фінансовий план

2
 

№ 
Назва проекту 

Вартість проекту, тис.грн 

з/п 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

2.1.1.1. Розвиток рекреаційно-

туристичного потенціалу 

регіональних ландшафтних 

парків Миколаївської області 

1073,00 489,00 840,00 2402,00 

2.1.1.2. Формування екологічної 

свідомості у населення 
150,00 125,00 550,00 825,00 

Всього по завданню 2.1.1 1223,00 614,00 1390,00 3227,00 

2.1.2.1. Протипожежна безпека 830,00 5400,00 5700,00 11930,00 

2.1.2.2. 

 

Парк - гармонійне місце для 

відпочинку  
8622,89 18794,27 100,00 27517,16 

Всього по завданню 2.1.2 9452,89 24194,27 5800,00 39447,16 

2.1.3.1. 

 

Впровадження заходів із 

збереження малих річок та 

водних джерел 

0,00 0,00 2500,00 2500,00 

2.1.3.2. 

 

Реконструкція та будівництво 

очисних споруд і мереж 

водовідведення  

31890,10 458837,34 50223,10 540950,54 

Всього по завданню 2.1.3 31890,10 458837,34 52723,10 543450,54 

2.1.4.1. 

 

Управління твердими 

побутовими відходами 
9070,00 15550,00 12650,00 37270,00 

2.1.4.2. 

 

Здійснення заходів з утилізації 

непридатних та заборонених до 

застосування хімічних засобів 

захисту рослин  

3350,00 

 

3350,00 

 

Всього по завданню 2.1.4 9070,00 18900,00 12650,00 40620,00 

2.1.5.1. Здійснення заходів запобігання та 

боротьби з наслідками 

підтоплення та зсувів 

10993,66 19101,69 0,00 30095,35 

Всього по завданню 2.1.5 10993,66 19101,69 0,00 30095,35 

2.2.1.1. 

 

Створення сприятливих умов для 

навчання і проживання 

вихованців інтернатних закладів 

освіти 

5400,00 3349,90 0,00 8749,90 

2.2.1.2. 

 

Нова українська школа - простір 

для реалізації можливостей 
107930,98 161915,43 35779,02 305625,43 

2.2.1.3. 

 

Інклюзивна освіта - рівний 

доступ до якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами 

2066,70 23002,39 9130,97 34200,06 

2.2.1.4. Освіта для дорослих 625,00 3878,90 1050,00 5553,90 

2.2.1.5. 

 

Якісна дошкільна освіта дітей 

незалежно від місця проживання  
46509,44 61558,89 42704,26 150772,59 

Всього по завданню 2.2.1. 162532,13 253705,50 88664,25 504901,88 

                                                 
2
 Фінансування з обласного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу 



20 

План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

 

№ 
Назва проекту 

Вартість проекту, тис.грн 

з/п 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

2.2.2.1. Створення і функціонування 

відкритого молодіжного бізнес 

інкубатора в Миколаївській 

області на базі студентського 

бізнес інкубатора ФЕМ 

НУК(факультету економіки моря 

Національного університету 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова) 

350,00 450,00 550,00 1350,00 

Всього по завданню 2.2.2. 350,00 450,00 550,00 1350,00 

2.2.3.1. Система інформаційної та 

методичної комунікації 

об’єднаних територіальних 

громад та інших громад 

Миколаївської області на базі 

web-порталу «Громада.Info» 

 

3600,00 

 

3600,00 

Всього по завданню 2.2.3. 3600,00 3600,00 

2.2.4.1. Створення спеціальних 

автоматизованих пунктів доступу 

до публічних послуг органів 

влади та дистанційного навчання 

на базі сільських бібліотек 

області 

0,00 44000,00 0,00 44000,00 

2.2.4.2. Розширення та модернізація 

мережі центрів надання 

адміністративних послуг 

20600,00 32255,01 15200,00 68055,01 

Всього по завданню 2.2.4. 20600,00 76255,01 15200,00 112055,01 

2.3.3.1. Якісну первинну медичну 

допомогу в кожну сім’ю 
55006,96 77973,37 80330,00 213310,33 

Всього по завданню 2.3.3. 55006,96 77973,37 80330,00 213310,33 

2.3.4.1. Створення умов для застосування 

новітніх технологій в медичній 

галузі області 

7396,25 17010,11 1955,07 26361,44 

2.3.4.2. 

 

Створення умов для надання 

медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівні 

2000,00 8236,84 0,00 10236,84 

2.3.4.3. Підготовка кадрів та навчання 

медичного персоналу 
47000,00 47000,00 

2.3.4.4. Капітальний ремонт 

радіологічного корпусу 

Миколаївського обласного 

онкологічного диспансеру 

Миколаївської обласної ради за 

адресою:  вул. Миколаївська, 18,  

м. Миколаїв 

89641,32 89641,32 

Всього по завданню 2.3.4. 9396,25 161888,27 1955,07 173239,59 

2.3.5.1. 

 

Поліпшення умов проживання та 

якості надання соціальних послуг 

для мешканців інтернатів та осіб 

з особливими потребами 

3000,00 4000,00 7000,00 14000,00 
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№ 
Назва проекту 

Вартість проекту, тис.грн 

з/п 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

Всього по завданню 2.3.5. 3000,00 4000,00 7000,00 14000,00 

2.3.6.1. Розвиток спортивної 

інфраструктури та матеріальне 

забезпечення спортивних 

закладів 

32514,21 30000,00 25000,00 87514,21 

2.3.6.2. Створення та відновлення 

спортивної інфраструктури на 

території Миколаївської області 

70000,00 20625,80 6550,00 97175,68 

Всього по завданню 2.3.6. 102514,21 50625,80 31550,00 184689,89 

2.3.7.1. Повір у себе – реабілітація людей 

з інвалідністю у т.ч. учасників 

АТО 

335,00 10901,20 0,00 11236,20 

2.3.7.2. Вільний рух - можливість для 

кожного 
14020,00 14020,00 

Всього по завданню 2.3.7. 335,00 24921,20 0,00 25256,20 

2.3.8.1. Подбаємо разом про майбутнє 

нації 
0,00 2168,41 0,00 2168,41 

Всього по завданню 2.3.8. 0,00 2168,41 0,00 2168,41 

2.4.1.1. Вода - життя громади 80293,12 80000,00 77381,58 237674,70 

Всього по завданню 2.4.1. 80293,12 80000,00 77381,58 237674,70 

2.4.2.1. Підвищення енергоефективності 

в бюджетних закладах 
92682,94 122454,40 22880,49 238017,82 

2.4.2.2. Благоустрій населених пунктів 5132,89 5000,00 3070,00 13202,89 

2.4.2.3. Покращення технічного стану 

житлового фонду 
0,00 0,00 5184,20 5184,20 

Всього по завданню 2.4.2. 97815,83 127454,40 31134,69 256404,91 

2.4.3.1. Розроблення програми 

електронного врядування у 

системі житлово-комунального 

господарства 

200,00 0,00 200,00 

Всього по завданню 2.4.3. 0,00 200,00 0,00 200,00 

2.4.4.1. Підвищення рівня забезпечення 

житлом громадян Миколаївської 

області шляхом надання 

пільгових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим 

громадянам для будівництва 

(реконструкції) чи придбання 

житла за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів 

35000,00 42000,00 50000,00 127000,00 

2.4.4.2. Надання державної підтримки 

громадянам в розмірі 30%, 

учасникам АТО та внутрішньо 

перемішеним особам 50% від 

нормативної площі доступного 

житла за рахунок державного 

та/або місцевих бюджетів 

3000,00 5000,00 5000,00 13000,00 

Всього по завданню 2.4.4. 38000,00 47000,00 55000,00 140000,00 
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№ 
Назва проекту 

Вартість проекту, тис.грн 

з/п 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

2.4.5.1. Здешевлення вартості іпотечних 

кредитів комерційних банків для 

забезпечення доступним житлом 

громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов, 

шляхом відшкодування частини 

відсотків за іпотечним кредитом 

згідно з чинним законодавством 

1500,00 2000,00 2000,00 5500,00 

Всього по завданню 2.4.5. 1500,00 2000,00 2000,00 5500,00 

2.4.6.1. Цільова регіональна програма 

підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі та 

поліпшення житлово-побутових 

умов сільського населення 

«Власний дім» на 2018-2023 роки 

32040,00 32040,00 

Всього по завданню 2.4.6. 32040,00 32040,00 

2.5.1.1. Підтримка розвитку культурно-

мистецьких закладів 
25000,00 30000,00 35000,00 90000,00 

2.5.1.2. Модернізація та технологічне 

переоснащення обласного Палацу 

культури 

20000,00 20000,00 

2.5.1.3. Бібліотека - територія для 

розвитку 
1504,00 1555,00 900,00 3959,00 

Всього по завданню 2.5.1. 26504,00 51555,00 35900,00 113959,00 

2.5.2.1. Створення музеїв та мистецька 

освіта 
1075,00 16736,04 750,00 18561,04 

Всього по завданню 2.5.2. 1075,00 16736,04 750,00 18561,04 

2.5.3.1. Відновлення, реставрація та 

збереження історико - культурної  

та архітектурної спадщини 

31722,50 31722,50 

Всього по завданню 2.5.3. 0,00 31722,50 0,00 31722,50 

2.5.4.1. Створення гончарної майстерні та 

території  Баштанської ОТГ 
0,00 1300,00 700,00 2000,00 

Всього по завданню 2.5.4. 0,00 1300,00 700,00 2000,00 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ 661552,15 1567242,79 500678,69 2729473,63 
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Програма 3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 
 

Програма 3. Збереження та розвиток територій включає в себе набір 

технічних завдань на проекти регіонального розвитку та заходів, спрямованих 

на досягнення 3 Стратегічної цілі. 

Досягнення зазначеної цілі передбачає реалізацію 2 операційних цілей та 

6 завдань. 

Програма 3 передбачає  реалізацію технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку, спрямованих на створення додаткових можливостей 

для зростання доходів малих та середніх виробників, розвиток інфраструктури 

громад (у тому числі сільських) та периферійних районів. 

Структура Програми 3 «Збереження та розвиток територій» 

Програма складається з 2 взаємопов’язаних напрямів, які включають в 

себе 11 технічних завдань на проекти регіонального розвитку та охоплюють 

такі сфери: 

підвищення рівня зайнятості сільського населення шляхом створення 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад; 

забезпечення безпеки руху; 

створення комфортних умов проживання населення в громадах. 

 
Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Територія, на яку технічні 

завдання матимуть вплив 

Напрямок  3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. 

3.1.1.1. Аквабатор Миколаївська, Херсонська та 

Одеська області 

3.1.3.1. Створення сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів 
Миколаївська область 

 Напрямок  3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад 

3.2.1.1. Миколаїв – це вигідно! Миколаївська область 

3.2.1.2. Дієві механізми гармонійного  розвитку сіл в 

об’єднаних територіальних громадах Миколаївщини 
Миколаївська область 

3.2.3.1. Забезпечення безпеки руху Миколаївська область 

3.2.3.2. Забезпечення благоустрою населених пунктів 

області 
Миколаївська область 

3.2.3.3. Нове будівництво  мереж газопостачання 

населених пунктів Миколаївської області 
Деякі села Миколаївської 

області 

3.2.3.4. Створення центрів безпеки громадян та утримання  

пожежних підрозділів 
Миколаївська область 

3.2.3.5. Будівництво, ремонт та відновлення захисних 

споруд цивільного захисту                     
Миколаївська область 

3.2.4.1. Дитячий майданчик - місце щасливого дитинства Миколаївська область 

3.2.5.1. Забезпечення розробки генеральних планів та 

містобудівної документації 
Миколаївська область 

 

Напрям 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення 

Реалізація технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

Напряму 3.1. спрямовані на: 
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створення додаткових можливостей для зростання доходів малих та 

середніх виробників в Південному регіоні. 

Завданням технічних завдань на проекти регіонального розвитку є 

створення передумов для формування нетрадиційних видів підприємництва та 

стабільного розвитку аграрного виробництва із запровадженням технічних та 

організаційно-економічних заходів, що в свою чергу призведе до збільшення 

доходів населення у сільській місцевості, перспектив працевлаштування та 

відкриття власної справи. 

Реалізація 2 технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

Напряму 3.1. сприятиме: 

збільшенню кількості робочих місць; 

створенню нових малих та середніх підприємств; 

створенню та підтримці кооперативного руху на селі; 

сприянню розвитку фермерських господарств з виробництва екологічно 

чистої та органічної продукції; 

впровадженню нових технологій, підвищенню конкурентоспроможності 

продукції. 

 

Напрям 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах 

територіальних громад 

Реалізація технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

Напряму 3.2. сприятиме гармонічному розвитку територіальних громад, 

підвищенню рівня їх спроможності до надання послуг, удосконаленню 

просторового планування територій, забезпеченню правопорядку і безпеки, 

належному рівню захисту життя і здоров’я громадян, забезпеченню умов для 

залучення фахівців різних галузей; 

Реалізація 9 технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

Напряму 3.2. матиме вплив на: 

підвищення якості  життя в громадах до європейського рівня; 

забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для 

населення; 

благоустрій територій та стан дорожньо-транспортної інфраструктури; 

організацію змістовного дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей 

шкільного та дошкільного віку; 

забезпечення усіх громад генеральними планами та містобудівною 

документацією. 
 

Часові рамки і засоби реалізації 

Програма «Збереження та розвиток територій» включає 2 напрями, які 

складаються з 9 завдань та 11 відповідних технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку. 

Впровадження технічних завдань на проекти регіонального розвитку цієї 

Програми можливе шляхом: 

залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та 

фінансування через галузеві державні програми; 
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виділення субвенцій, інших трансфертів  з державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

виділення коштів місцевих бюджетів; 

залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів, 

власних коштів підприємств. 

 

Очікувані результати та показники 

Успішна реалізація технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

Програми «Збереження та розвиток територій» має сприяти досягненню таких 

результатів: 

створенню сільськогосподарських  обслуговуючих кооперативів; 

створенню нових підприємств та нових видів економічної діяльності; 

створенню інвестиційної онлайн-платформи міста Миколаєва; 

забезпеченню транспортного сполучення між населеними пунктами 

громад; 

підвищенню безпеки руху, зниження аварійності на дорогах; 

покращенню санітарного стану населених пунктів, в тому числі через 

придбання спеціалізованої техніки, обладнання та інвентарю для облаштування 

територій; 

створенню умов для організації дитячого дозвілля, оздоровлення та 

відпочинку; 

розробленню містобудівної документації населених пунктів області. 

 

Показники: 

кількість створених обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів; 

кількість проведених групових інформаційних заходів та надання 

консультацій у сфері самозайнятості; 

кількість встановлених та облаштованих дорожніх інфраструктурних 

об’єктів; 

кількість придбаної спеціалізованої техніки, обладнання та інвентарю; 

кількість центрів безпеки громадян; 

кількість придбаних пожежних автомобілів та спеціальної техніки; 

кількість встановлених та облаштованих дитячих майданчиків; 

кількість розроблених та затверджених генеральних планів та схем 

планування територій. 

Орієнтовний фінансовий план
3
 

 

№ 
Назва проекту 

Вартість проекту, тис. грн 

з/п 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

3.1.1.1. Аквабатор 0,00 2442,64 2793,39 5236,03 

Всього по завданню 3.1.1. 0,00 2442,64 2793,39 5236,03 

                                                 
3
 Фінансування з обласного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу 
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№ 
Назва проекту 

Вартість проекту, тис. грн 

з/п 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього 

3.1.3.1. Створення 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

0,00 4000,00 1300,00 5300,00 

Всього по завданню 3.1.3. 0,00 4000,00 1300,00 5300,00 

3.2.1.1. Миколаїв – це вигідно! 12070,99 12070,99 

3.2.1.2. Дієві механізми гармонійного  

розвитку сіл в об’єднаних 

територіальних громадах 

Миколаївщини 

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

Всього по завданню 3.2.1. 1000,00 13070,99 1000,00 15070,99 

3.2.3.1. Забезпечення безпеки руху 17545,00 48295,00 55138,11 120978,11 

3.2.3.2. Забезпечення благоустрою 

населених пунктів області 
9920,00 9800,00 0,00 19720,00 

3.2.3.3. Нове будівництво  мереж 

газопостачання населених 

пунктів Миколаївської області 

15132,90 15132,90 

3.2.3.4. Створення центрів безпеки 

громадян та утримання  

пожежних підрозділів 

500,00 15200,00 6000,00 21700,00 

3.2.3.5. Будівництво, ремонт та 

відновлення захисних споруд 

цивільного захисту  

305,20 0,00 0,00 305,20 

Всього по завданню 3.2.3. 28270,20 88427,90 61138,11 177836,21 

3.2.4.1. Дитячий майданчик - місце 

щасливого дитинства 
2450,00 2000,00 1600,00 6050,00 

Всього по завданню 3.2.4. 2450,00 2000,00 1600,00 6050,00 

3.2.5.1. Забезпечення розробки 

генеральних планів та 

містобудівної документації 

3621,15 2100,00 3800,00 9521,15 

Всього по завданню 3.2.5. 3621,15 2100,00 3800,00 9521,15 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ 35341,35 112041,54 71631,50 219014,39 
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3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії 
Матриця основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану реалізації 

Стратегії розвитку Миколаївської області на 2018-2020 рр. 

Суб’єкти 
Участь у 

впровадженні 

Участь у 

фінансуванні 

Участь у 

моніторингу і оцінці 

(МіО) 

Обласна, районні 

державні адміністрації 

та органи місцевого 

самоврядування 

як партнери 

здійснення проектів 

або бенефіціарів їх 

результатів 

Спільне 

фінансування 

реалізації проектів 

Безпосередньо для 

проектів зі спільним 

фінансуванням 

Міністерства та інші 

центральні органи 

виконавчої влади 

як партнери 

здійснення проектів 

для відповідних 

галузей 

Спільне 

фінансування 

проектів, у яких 

вони конкретно 

зацікавлені 

Безпосередньо для 

проектів зі спільним 

фінансуванням 

Суб’єкти реалізації 

проектів та програм 

міжнародної технічної 

допомоги 

 

Надання 

(міжнародної) 

технічної допомоги 

(за потребою) 

Спільне 

фінансування 

більшості проектів 

Безпосередньо для 

проектів зі спільним 

фінансуванням 

Приватні інвестори і 

підприємства 

Учасники в проектах 

з приватним 

компонентом як 

бенефіціари або 

партнери реалізації 

проектів 

Фінансовий внесок у 

реалізацію проектів з 

приватним 

компонентом 

Безпосередньо для 

проектів зі спільним 

фінансуванням 

Інші зацікавлені 

суб’єкти  

Як партнери або 

бенефіціари 

проектів, у яких вони 

безпосередньо 

зацікавлені 

Спільне 

фінансування 

здійснення проектів, 

від яких вони мають 

безпосередню 

вигоду 

Надання інформації 

для моніторингу та 

наступної діяльності 

Спеціалізовані 

неурядові організації, 

асоціації та установи 

Управління 

проектами у сферах, 

де вони можуть 

продемонструвати 

відповідні 

знання / рекомендації 

Головним чином у 

зв’язку з заходами зі 

збору коштів 

Підготовка звітів і 

ввідних ресурсів для 

моніторингу 

відповідних проектів 

Заклади вищої освіти Забезпечення 

практичних знань 

(ноу-хау), технічної 

допомоги 

Спільне 

фінансування 

проектів, у яких 

вони зацікавлені 

Фахові знання, дані і 

статистичні звіти для 

моніторингу у 

відповідних сферах 

 

4. Припущення та ризики. Рекомендації 
Реалізація Плану заходів  Стратегії буде здійснюватись в умовах 

реформування і децентралізації та наявності зовнішньої агресії. 

Починаючи з 2016 року спостерігалась поступова стабілізація ситуації в 

країні. Валовий внутрішній продукт у 2017 році порівняно з 2016 роком 

збільшився на 2,5%. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 
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2018 р. №546  «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2019-2021 роки» за оптимістичним сценарієм передбачається 

активне впровадження економічних і соціальних реформ, визначених у 

Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду. Відповідно за цим 

сценарієм у 2019 році прогнозується зростання ВВП на рівні 4,1%, у 2020 - на 

5%, у 2021 - на 5,4%. За песимістичним сценарієм очікується зростання ВВП на 

рівні на 1,1%, у 2020 - на 1,6%, у 2021 - на 2,1%. 

Основним припущенням успішності реалізації Плану заходів Стратегії є 

наявність закладених фінансових ресурсів, а також інституційної та людської 

спроможності суб’єктів реалізації окремих проектів. 

Також для успішної реалізації важливими є ресурси, що будуть 

виділятись у рамках державних програм, які реалізовуються через Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство інфраструктури 

України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України та Державне агентство автомобільних 

доріг України. 

Важливим фактором є спроможність регіональної влади об’єднати 

зусилля всіх учасників упровадження Стратегії (органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, бізнес, наукові установи, заклади освіти, 

громадські об’єднання, окремі особи) на досягнення спільного результату. 

Головним припущенням є спроможність і готовність місцевого 

населення, установ та організацій області взяти участь та надати підтримку в 

реалізації Плану заходів Стратегії, що дозволить максимально використати 

підприємницький потенціал мешканців області. 

До реалізації Плану заходів Стратегії повинні бути залучені ряд 

інституцій і приватних суб’єктів (програми міжнародної технічної допомоги, 

приватні інвестори) із своїми новітніми інноваційними технологіями та 

джерелами фінансування. Для успішності реалізації Програми важливими є 

ресурси, що виділяються у рамках державних програм, які реалізовуються 

через Міністерство аграрної політики і продовольства України. 

Значна кількість технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

може бути більш ефективною у поєднанні з відповідними її заходами у сфері 

розвитку економіки, туристичного потенціалу, підвищення якості життя 

населення. Надання додаткових можливостей для збільшення доходів 

домогосподарств має підтримуватись здійсненням програм у сфері розвитку 

внутрішнього туризму, економічного розвитку сільських районів області. 

Промислова переробка сільськогосподарської продукції та виробництво 

продуктів харчування має важливе значення для сільськогосподарської 

діяльності, а також зростання рівня зайнятості та доходів сільського населення. 

У частині реалізації технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

підвищення соціальної активності населення основним припущенням є 

достатність позитивного досвіду раніше впроваджених проектів, спрямованих 

на розвиток територіальних громад, що фінансувались проектами міжнародної 

технічної допомоги. 
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Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок Програми 

«Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки» з іншими програмами Плану заходів Стратегії: 

Програмою 2 «Висока якість життя людини» та Програмою 3 «Збереження та 

розвиток територій», реалізація зазначених стратегічних цілей прямо та 

опосередковано сприятимуть розвитку людського капіталу. 

 

Основні ризики, пов’язані з реалізацією Плану заходів Стратегії, 

включають: 

падіння валового внутрішнього продукту країни; 

зниження інвестиційного рейтингу країни та регіону; 

невиконання дохідної частини обласного бюджету; 

відсутність фінансування проектів за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку; 

низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектів; 

нехтування розвитком сільських територій на користь міст - низький 

рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція; 

нераціональне використання природних ресурсів; 

невідповідність міжнародним стандартам у галузі сільського 

господарства; 

небажання інвестувати в промисловий та агропромисловий сектори; 

неможливість установлення необхідних партнерських відносин та 

отримання критичної маси зацікавлених сторін, готових підтримати реалізацію 

конкретних проектів; 

відсутність місцевих знань і управлінської спроможності для реалізації 

проектів та успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів); 

невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних, 

інших проблем населення; 

поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності; відсутність 

джерел фінансування проектів; 

нехтування проблемами периферійних районів на користь центральних – 

не наповненість місцевих бюджетів, відсутність інвестицій, старіння населення, 

демографічний спад; 

незначний обсяг практики реалізації проектів співпраці органів місцевого 

самоврядування. 

 

Рекомендації 

Успіх реалізації та сталості результатів кожного технічних завдань на 

проекти регіонального розвитку базується на збалансованому врахуванні 

державних (регіональних) і приватних інтересів. Саме тому, у отриманні 

позитивного результату необхідне поєднання державного і приватного 

фінансування на додаток до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та 

проектів і програм міжнародної технічної допомоги. Важливим моментом у 

виконанні проектів є підтримка всіх зацікавлених сторін та участь в реалізації 
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Програм підприємців, інвесторів, органів державної влади та місцевого 

самоврядування, наукових інститутів, закладів освіти, громадських об’єднань. 

Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема ЄС), має 

важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, 

забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації 

Програм. 

Прискорення економічного зростання (Програма 1) тісно пов’язане з 

загальним станом розвитку регіону та якістю людського потенціалу 

(Програма 2). 

Додаткову підтримку окремі території зможуть отримати за рахунок 

розвитку територій (у тому числі сільських) (Програма 3), адже використання 

потенціалу сільських територій сприятиме підвищенню рівня ефективності 

виробництва в аграрному секторі, що в свою чергу підвищить сукупні 

можливості регіону. 

Відповідно до цілей Стратегії розвитку Миколаївської області деякі 

заходи можуть бути враховані в наступний період планування: 

створення нових, технічне та технологічне переоснащення існуючих 

підприємств по виробництву та переробці сільськогосподарської продукції; 

надання фінансових ресурсів для підтримки малих та середніх 

підприємств; 

зміцнення енергоефективності в усіх секторах; 

зміцнення туристичної інфраструктури; 

удосконалення дорожньої інфраструктури області; 

просування інвестиційного потенціалу області на інвестиційні ринки; 

координація між громадами області для реалізації спільних проектів; 

забезпечення засобами зв’язку, створення доступу до мережі Інтернет 

усіх мешканців та нарощування потенціалу з використанням сучасних інтернет-

технологій в галузі освіти (інклюзивна освіта);  

зростання рівня духовності та патріотичності народу; 

скорочення рівня захворюваності населення через популяризацію 

здорового способу життя;  

оновлення інфраструктури систем водопостачання та водовідведення та 

поліпшення якості питної води у населених пунктах області. 

Успіх реалізації та сталості результатів кожного технічного завдання на 

проекти регіонального розвитку базується на розумному врахуванні 

регіональних і приватних інтересів. У зв’язку з цим, де це можливо, необхідне 

поєднання державного і приватного фінансування на додаток до коштів, що 

надходять від місцевих бюджетів та проектів і програм міжнародної технічної 

допомоги. 

Принцип, що сприятиме реалізації зазначених програм - це імплантація 

технічних завдань на проекти регіонального розвитку у систему планування 

розвитку області, забезпечення моніторингу і кореляції у разі потреби. 
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5. Каталог технічних завдань 

на проекти регіонального розвитку 
Каталог технічних завдань на проекти регіонального розвитку містить 

перелік їх назв та змісту, впровадження яких має важливе значення для 

успішного виконання цього Плану реалізації та Стратегії розвитку 

Миколаївської області. Каталог складається з проектів, відібраних експертами 

робочої групи. 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку 

Програми 1: Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузевої економіки 
 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму 1.1. Створення 

нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки 
Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.1.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та 

поточний ремонти автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури в межах Миколаївської області 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-

транспортного потенціалу 

Мета та завдання проекту Мета: покращення пішохідного та транспортного 

сполучення населення та підприємств Миколаївської 

області з Кіровоградською, Одеською, Херсонською та 

Дніпропетровською областями та іншими регіонами 

України  (у межах Миколаївської області).  

Завдання: приведення стану автомобільних доріг  

загального користування державного і місцевого 

значення, доріг та вулиць комунальної власності, 

скверів, мостів, шляхопроводів та іншої дорожньої  

інфраструктури у відповідності до сучасних технічних 

вимог. 

Покращення якості мережі автомобільних доріг загаль-

ного користування місцевого значення Миколаївської 

області шляхом проведення їх будівництва, 

реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг 

та вулиць комунальної власності в населених пунктах 

області. 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Недосконала транспортна інфраструктура, 

зруйнованість існуючих шляхів транспортного 

сполучення між областями негативно впливає на 

вартість та комфортність перевезень, лишає 

привабливості область для залучення інвестицій 

приватного бізнесу в розвиток регіону. 
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На території області існує ряд населених пунктів, 

сполучення з якими здійснюється через понтонні та 

бетонні мости. Враховуючи тривалий час експлуатації 

та технічний стан, частина таких мостів знаходиться в 

аварійному стані, що становить загрозу життю водіїв та 

пішоходів. Для деяких населених пунктів міст це єдине 

сполучення з обласним та районними центрами, 

м. Херсон та сусідніми селами, де можна отримати 

медичну та соціальну допомогу. 

Реалізація інвестиційного проекту забезпечить: 

якісне транспортне  сполучення між Миколаївською, 

Одеською, Херсонською, Кіровоградською та 

Дніпропетровською областями та іншими регіонами 

держави; 

надійний транспортний зв’язок між населеними 

пунктами районів області; 

розвиток транспортної інфраструктури; 

розвиток  соціально-економічних зв’язків з областями-

сусідами. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

У результаті реалізації проекту буде забезпечено 

безпеку дорожнього руху та його комфортність; 

зменшено соціальну напругу серед мешканців області. 

Виготовлено ПКД, виконано роботи з будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту доріг. 

Забезпечено безперешкодне автомобільне та пішохідне 

сполучення 

Основні заходи проекту Виготовлення проектно-кошторисної документації. 

Капітальний ремонт, реконструкція понтонних мостів 

або спорудження бетонного мосту. 

Проведення робіт по будівництву, реконструкції та 

ремонту доріг і вулиць  та споруд на них 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

Обсяг буде визначено обласною програмою 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів , приватне партнерство, донори та 

спонсори, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Державне агентство автомобільних доріг України. 

Служба автомобільних доріг у Миколаївської області, 

органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади, спонсори 

Інша інформація щодо проекту Для реалізації технічного завдання буде використана 

проектно-кошторисна документація, експертні звіти, 

тощо. У 2017 році за кошти районного бюджету в сумі 

274,854  тис. грн виконані геодезичні роботи на 

обстеження прилеглих доріг біля понтонного мосту 

через річку Інгулець в районі села Нововасилівка 

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.1.1.2. Реконструкція, модернізація та відновлення 

роботи КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» 

Номер і назва завдання з 1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-
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Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

транспортного потенціалу 

Мета та завдання проекту Мета: проведення першої черги  модернізації 

радіотехнічних засобів аеродрому «Миколаївський 

міжнародний аеропорт» по I категорії згідно з 

затвердженим «Переліком наземних засобів зв’язку, 

навігації та спостереження (радіотехнічного 

забезпечення) щодо оснащення аеродромів, 

вертодромів та ЗПМ цивільної авіації України.  

Закінчення модернізації у повному обсязі в 2019 року. 

Відновлення роботи та проведення поетапної заміни та 

дооснащення світлосигнальної системи аеродрому 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Жителі області, бізнес спільнота та туристи. 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Основним напрямом діяльності аеропорту є надання 

послуг з прийняття, відправлення та обслуговування 

повітряних суден і пасажирів міжнародних та 

внутрішніх рейсів.  

Аеропорт за кількістю відправлень пасажирів належить 

до 3 класу, а за технічними характеристиками 

аеродрому по специфікації ІКАО – до категорії «В». 

Технічні можливості аеродрому КП «ММА» дають 

можливість приймати повітряні судна ІЛ-76 з 

обмеженням та індексом нижче.  

Існуючі радіотехнічні засоби аеродрому (засоби 

навігації та засоби посадки) в цей час знаходяться в 

незадовільному технічному стані, практично вичерпали 

свій ресурс експлуатації, та виготовлені більше 28 років 

тому, що негативно позначається на безпеці польотів 

ПС та можливості обслуговувати сучасні повітряні 

судна. Також необхідно встановити засоби авіаційного 

наземного та повітряного електрозв’язку, необхідні для 

прийняття та відправлення повітряних суден. Окрім 

цього вбачається необхідність модернізації 

метеорологічної системи нагляду за погодою та 

встановлення сучасної аеродромної автоматизованої 

метеорологічної системи нагляду за погодою IMS4 

AWOS з системою контролю стану злітно-посадкової 

смуги ARWIS. 

Існуючі світлосигнальна система  та радіотехнічні 

засоби аеродрому (засоби навігації та засоби посадки) в 

цей час знаходяться в незадовільному технічному стані, 

практично вичерпали свій ресурс експлуатації. З метою 

забезпечення прийняття повітряних суден у будь-яких 

метеоумовах необхідно встановлення сучасної 

світлосистеми вогнів високої інтенсивності.  
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Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Встановлено засоби авіаційного наземного та 

повітряного електрозв’язку  

Встановлено сучасні аеродромні автоматизовані 

метеорологічні системи нагляду за погодою  

Встановлено сучасну світлосистему вогнів високої 

інтенсивності 

Основні заходи проекту  Реконструкція, модернізація та дооснащення 

світлосигнальної системи та радіотехнічних засобів 

аеродрому КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 – 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

Обсяг буде визначено обласною програмою 

Джерела фінансування проекту Державний, місцеві бюджети, власні кошти 

підприємства, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

КП «Миколаївський міжнародний аеропорт», 

управління інфраструктури Миколаївської 

облдержадміністрації  

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.1.1.3. Розвиток транзитного та логістично-

транспортного потенціалу та об’єктів портової 

інфраструктури (інвестиційні проекти) 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку (ДСРР) 

та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року (СРР), 

якому відповідає проект 

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-

транспортного потенціалу 

Мета та завдання проекту Мета: Розвиток внутрішньої інфраструктури портів, 

збільшення їх потужностей та пропускної 

спроможності, диверсифікація спектру послуг. 

Відновлення судового ходу по річці Південний Буг від 

м. Миколаєва до м. Вознесенськ до паспортних глибин. 

Перевезення вантажів водними шляхами обсягом 

1 млн т. Звільнення м. Миколаєва від великовантажного 

та великогабаритного транспорту 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Збільшення потоку  великовантажного та 

великогабаритного автотранспорту через місто. 

Обмежена пропускна спроможність портів, 

необхідність впровадження сучасних технологій. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Збільшено потужність порту на 3,2 млн. тонн/рік. 

Підвищено якість та швидкість обробки вантажів. 

Створено близько 120 нових робочих місць. 

Збільшено платежі до бюджетів всіх рівнів. 

Здійснено днопоглиблювальні роботи по річці 
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Південний Буг на довжині 134 км; будівництво порому 

та влаштування причалів. 

Збільшено глибину підхідного каналу до морського 

терміналу ТОВ «Порт «Очаків» до 7,35 м 

Основні заходи проекту Розбудова портової інфраструктури, а саме будівництво 

причалу № 8 Миколаївського морського порту, 

створення сучасних універсальних перевантажувальних 

комплексів; проведення днопоглиблювальних робіт; 

будівництво паромів та влаштування причалів; 

будівництво Устівого порту в Дніпро-Бузькому лимані; 

продовження причальної лінії (довжина 270 м.) на 

ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту, 

 тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

* * * * 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, власні кошти підприємств, інші 

кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Міністерство інфраструктури України, 

ДП «Адміністрація морських портів України», приватні 

інвестори., ДП «СК «Ольвія»; ТОВ «Порт «Очаків», 

ТОВ  СП «Нібулон» 

Інша інформація щодо проекту Будівництво перевантажувального комплексу на 

причалі № 8 передбачається на умовах державно-

приватного партнерства. 

Будівництво зернового комплексу в тилу допоміжного 

причалу ДП «СК «Ольвія» на умовах концесії. 

Реконструкція підхідного каналу до морського 

терміналу ТОВ «Порт «Очаків» включено до плану 

розвитку ММП наказом ДП «АМПУ» від 16.05.2016 

№140 
* - кошти інвесторів, власні кошти підприємств 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.1.2.1. Розвиток підприємств для  виробництва 

продукції  із сировини місцевого походження 

 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

1.1.2. Модернізація промислових виробництв на 

новій технологічній базі  

 

Мета та завдання проекту Організація виробництва продукції для потреб 

населення із сировини місцевого походження, що 

забезпечить окрім випуску продукції  та задоволення 

потреб жителів, здешевлювати витрати на придбання 

аналогічної продукції в інших місцях,  створити  нові  

робочі  місця та наповнювати бюджети 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

 

Миколаївська область 
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Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Природні ресурси окремих районів області дають змогу 

забезпечувати місцеве та населення прилеглих 

територій якісною питною водою, забезпечуватиме 

людей паливними матеріалами, здешевлюючи витрати 

на опалення соціальних об’єктів. Здійснювати 

відновлювальний ремонт пішохідних зон в населених 

пунктах області. 

Реалізація інвестиційного проекту забезпечить: 

забезпечити населення  місцевими продуктами; 

забезпечити зайнятість населення на територіях; 

забезпечити надходження коштів до бюджетів 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Виробництво питної води у кількості 15 тонн на добу, 

створено 8-10 робочих місць; 

10 закладів освіти Баштанської ОТГ користуються 

твердопаливним видом опалення, що створює попит на 

виготовлення брикетів, створено 3 робочих місця. 

Зменшено витрати на закупівлю тротуарної плитки на 

25%, створено додатково 5 робочих місць 

Основні заходи проекту Придбано та встановлено лінії з бутелювання води та 

розфасовки продукції. 

Збудовано цехи по виробництву екологічно чистої 

рафінованої олії, брикетуванню  відходів, 

виготовленню пілетів та ін. 

Придбано та встановлено лінії з виробництва 

продукції. 

Створено цех по виготовленню тротуарної плитки, 

цегли та ін. 

Збудовано теплові пункти, що застосовують 

енергоресурси альтернативних видів палива 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

8650,00 8780,00 8980,00 26410,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, власні кошти підприємств, інші 

кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Місцеві органи виконавчої влади, фермерські 

господарства,  КП «Добробут»,  СОК «Ізумруд», 

КП«Новополтавський сільський комунгосп», інвестори 

Інша інформація щодо проекту Зроблений аналіз, розроблені бізнес-плани, є 

приміщення, відведені земельні ділянки 

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.1.2.2. Модернізація і переоснащення підприємств 

та випуск нових видів конкурентоспроможної 

продукції 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

1.1.2. Модернізація промислових виробництв на 

новій технологічній базі  
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до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

Мета та завдання проекту Введення нових виробничих потужностей 

Покращення конкурентоспроможності продукції 

Освоїти нові технологічні процеси 

Оптимально використовувати наявні матеріальні та 

трудові ресурси 

Створення території, найбільш привабливої для 

залучення інвестицій на базі ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод» 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область, населення України 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1,2 млн осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Застаріле обладнання підприємств не дає можливості 

конкурувати на ринку збуту продукції в першу чергу 

через велику собівартість продукції  

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Придбане та застосуване нове обладнання  дозволило 

забезпечити економію металу та електроенергії, 

скорочення циклу виготовлення крипільних деталей з 

жароміцних і жаростійких сплавів, підвищення 

продуктивності праці на 40 %. 

Створено територію, найбільш привабливу для 

залучення інвестицій на базі ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод» 

Основні заходи проекту Придбання нового обладнання (металорізального, 

полуавтоматичного для обробки та зварювання металу 

на ТДВ «Первомайськдизельмаш». 

Придбання та застосування обладнання, реконструкція 

будівель для збільшення пропускної здатності 

виготовлення відливок лопаток на 

ДП «НВКГ «Зоря-Машпроект». 

Технічне переоснащення додрукарських процесів, 

заснованих на аналогових (плівкових) технологіях на 

цифрові технології  на КП «Миколаївська обласна 

друкарня». 

Створення території, найбільш привабливої для 

залучення інвестицій на базі ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод», який визначатиме учасників та 

спільні підприємства (виконавців проекту), 

співвиконавців та виробників продукції щодо 

проведення, технічного, технологічного, 

конструкторського проектування, а також щодо 

фінансового, кадрового, маркетингового та 

комерційного забезпечення виробничого впровадження 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

* * * * 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, власні кошти підприємств, інші 

кошти 

Учасники реалізації проекту та їх ТДВ «Первомайськдизельмаш», ДП «НВКГ «Зоря-
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функції Машпроект», Миколаївська облдержадміністрація, 

Миколаївська обласна рада, партнери України з 

постачання обладнання, комплектуючих, матеріалів та 

бізнес. 

Інша інформація щодо проекту Розроблена конструкторсько-технологічна 

документація, розпочата підготовка виробництва та 

випуск окремих зразків сільгосптехніки.   
* - кошти інвесторів, власні кошти підприємств 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.1.3.1. Будівництво, реконструкція тваринницьких 

комплексів (ферм) та впровадження новітніх 

технологій у птахівництві та тваринництві  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку (ДСРР) 

та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року (СРР), 

якому відповідає проект 

1.1.3. Розвиток високотехнологічного 

сільськогосподарського виробництва 

Мета та завдання проекту Збільшення кількості і покращення якості товарної 

сировини, покращення ефективності виробництва, 

створення нових робочих місць 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Високопродуктивне поголів’я корів надасть можливість 

забезпечувати область високоякісним молоком, 

яловичиною і генетичними ресурсами по голштинській 

породі. 

Птахівництво, свинарство належить до тих галузей 

сільського господарства, розвиток яких дозволяє 

прискореними темпами поліпшити забезпечення 

зростаючого попиту населення на високоякісні 

продовольчі товари тваринного походження 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Вирощено та введено в основне стадо не менше 

1000 голів нетелів/рік,  

Реалізовано  племінних  нетелів 400 голів 

Реалізовано яловичини в живій вазі 2000 тонн/рік 

Реалізовано 420 тонн високоякісної свинини 

Продано 24000 тонн молока на рік з валовим доходом 

132000 тис.грн 

Обсяг виробництва яєць 13137,3 тис.шт. 

Поголів’я курей – 287,7 тис. голів 

Основні заходи проекту Створення високотехнологічного племзаводу 

голштиської породи ВРХ; будівництво корівника на  

2000 тис. голів лактуючого стада; будівництво одного 

свинарника – відгодівельника за європейськими 

стандартами на 1000 голів  на СТОВ «Промінь» 

Будівництво пташника № 7 та реконструкція курчатника 

№ 4 ТОВ  «Баштанська птахофабрика» 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 
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Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

17000,00 62123,50 38283,20 117406,70 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, власні кошти підприємств,  

приватне партнерство, донори та спонсори, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент  агропромислового  розвитку  

Миколаївської облдержадміністрації, 

сільськогосподарські приватні підприємства 

Інша інформація щодо проекту Розпочато реалізацію проектів 

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.1.3.2. Підвищення ефективності вирощування 

продукції рослинництва та управління родючістю 

зрошувальних земель  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку (ДСРР) 

та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року (СРР), 

якому відповідає проект 

1.1.3. Розвиток високотехнологічного 

сільськогосподарського виробництва 

Мета та завдання проекту Мета: впровадження комплексу заходів з управління 

родючістю зрошуваних земель, поліпшення їх 

агроекологічного стану та рівня використання (у межах 

Миколаївської області).  

Завдання: створення нових, реконструкція існуючих 

систем зрощення та збереження земельних ресурсів, 

охорони ґрунтів і підтримання рівноваги природних 

процесів 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Миколаївська область є територією ризикованого 

землеробства. Починаючи з 60-х років ХХ століття, в 

області було розпочато великомасштабне спорудження 

меліоративних об’єктів,  побудовано зрошувальні 

системи: Інгулецьку, Південно-Бузьку,  Явкинську, 

Спаську, Білоусівську. Зрошувані землі  Миколаївської 

області займають 190,3 тис. га, що становить 10%  

загальної площі сільськогосподарських угідь області. 

Однією з основних проблем на шляху становлення 

високопродуктивного агропромислового виробництва є  

незадовільний технічний стан зрошувальних систем,  

спричинений недостатністю фінансування їх 

реконструкції та модернізації. 

Реалізація проекту сприятиме економічному 

відродженню регіону; виробництву нових, 

високорентабельних видів продукції – сої, кукурудзи, 

ріпаку, цукрового буряку, плодоовочевої продукції та 

кормових культур; відкриттю нових робочих місць, 

забезпеченню висококваліфікованими кадрами 

сільськогосподарські підприємства району, припиненню 
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міграції населення з сільської місцевості у пошуках 

роботи; відтворенню тваринницької галузі, розвитку 

кооперації, організації ринку плодоовочевої продукції; 

збереженню та відтворенню родючості ґрунтів на 

меліорованих землях 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації 

проекту, інновації проекту 

Змонтовано системи зрошення на площі 340 га. 

Реконструйовано та модернізовано зрошувальні системи 

(площа  поливу 20,7 тис. га), з урахуванням їх еколого-

меліоративного стану. 

Відремонтовано та модернізовано насосно-силове 

обладнання. 

Проведено комплекс інженерних, агромеліоративних та 

профілактичних заходів. 

Створено 15 нових робочих місць 

Основні заходи проекту Проведення капітального ремонту насосно-силового 

обладнання  головної насосної станції та санація 

напірного трубопроводу  Південно-Бузької зрошувальної 

системи. 

Проведення монтаж дощувальних машин, систем 

крапельного зрошення системи зрощення Мічурінської 

зрошувальної мережі Снігурівського району. 

Монтаж системи зрощення на площі 300 га  та 40 га 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

17070,00 34623,64 9000,00 60693,64 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, приватне партнерство, донори та 

спонсори, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та 

їх функції 

Департамент  агропромислового розвитку Миколаївської 

облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, 

місцеві органи виконавчої влади, спонсори 

Інша інформація щодо проекту Для реалізації технічного завдання буде використана 

проектно-кошторисна документація, експертні звіти, 

тощо 

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.1.4.1. Комплексна термомодернізація із 

запровадженням автоматизованої системи 

енергомоніторингу в об’єктах бюджетної сфери міста 

Миколаєва 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку (ДСРР) 

та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року (СРР), 

якому відповідає проект 

1.1.4. Покращення управління енергетичними 

ресурсами та розвиток альтернативної енергетики 

 

Мета та завдання проекту Мета: запровадження автоматизованої системи 

енергомоніторінгу та комплексна термомодернізація 

Завдання: зменшення енергоспоживання у бюджетній 

сфері 
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Територія, на яку проект матиме 

вплив 

м. Миколаїв, Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Близько 500 тис. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Запровадження автоматизованої системи 

енергомоніторінгу та комплексна термомодернізація, 

дозволять значно зменшити енергоспоживання, рівень 

експлуатаційних витрат на обслуговування систем 

життєзабезпечення. Система допоможе вчасно виявляти 

проблеми, пов’язані з порушенням енергозбереження та  

усунути недоліки в  режимі он-лайн. Проект 

безпосередньо позитивно вплине на підвищення 

комфорту в закладах бюджетної сфери, зменшить 

викиди СО2 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Зменшено енергоспоживання – на 20% 

Зменшено викидів СО2 – на 10% 

Зменшено рівннь експлуатаційних витрат на 

обслуговування систем життєзабезпечення – на 20% 

Основні заходи проекту Встановлення системи енергомоніторингу до кожного 

бюджетного об’єкта. 

Створення світлопрозорих конструкцій. 

Проведення заміни освітлюючого обладнання. 

Замінення та модернізація системи опалення. 

Утеплення фасадів. 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

20000,00 34000,00 20000,00 74000,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, приватне партнерство, донори та 

спонсори, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент енергетики, енергозбереження та 

запровадження інноваційних технологій Миколаївської 

міської ради, Миколаївська міська рада 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.1.4.2. Впровадження газових двигун-генераторів на 

альтернативних видах палива в складі комплексу по 

утилізації твердих побутових відходів в м. 

Первомайськ Миколаївської області (інвестиційний 

проект) 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії 

регіонального розвитку (ДСРР) та 

Стратегії регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

1.1.4. Покращення управління енергетичними 

ресурсами та розвиток альтернативної енергетики 

Мета та завдання проекту Мета: впровадження газових двигунів-генераторів на 

альтернативному паливі 

Завдання:  забезпечити скорочення витрат та викидів 

парникових газів 
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Територія, на яку проект матиме 

вплив 

м. Первомайськ, Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

від 70 тис. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Реалізація цього проекту дасть змогу використовувати 

синтетичний газ, що буде утворюватись в процесі 

утилізації твердих побутових відходів, для виробництва 

електроенергії та забезпечить скорочення викидів 

парникових газів в навколишнє середовище 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Проектна потужність – 1,25 Мвт, що дозволило 

виробити за один рік експлуатації приблизно 

9000  Мвт.год електричної енергії та скоротити 3,3 тис. 

тонн  СО2Е викидів парникових газів. 

Основні заходи проекту Виготовлення 2-х шт. двигун-генераторів  ДвГА-630 в 

легко збірному укритті. 

Вмонтовування, введення в експлуатацію. 

Підготовлення обслуговуючого персоналу правилам 

експлуатації 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2019 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

0,00 10000,00 10000,00 20000,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, власні кошти підприємств,  

приватне партнерство, донори та спонсори, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Інвестор, ТДВ «Первомайськдизельмаш», партнери 

України з постачання комплектуючих та органи 

місцевого самоврядування. 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму 1.2. Зростання 

конкурентоспроможності економіки області, у тому числі сільських районів та 

міст 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.2.4.1.  Підтримка експорту – запорука 

конкурентоспроможності регіону 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

1.2.4. Розвиток міжнародного співробітництва та 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Мета та завдання проекту Мета:Розвиток зовнішньоекономічної діяльності. 

Налагодження нових та поглиблення існуючих зв’язків 

з іноземними партнерами. 

Формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу Миколаївської області 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область, населення України 
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Миколаївська область  

 

 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1,2 млн осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

За сучасних умов розвитку міжнародної торгівлі 

знання та інформація – головний капітал успішного 

бізнесу. Опановуючи нові знання, отримуючи корисні 

поради для ведення господарської діяльності від 

провідних фахівців у питаннях експорту, підприємці 

готують бізнес та продукт до виходу на нові ринки. 

Існуюча наразі підтримка бізнесу та торгівлі в області 

не відповідає сучасним вимогам та потребам 

підприємств: обмеженість інформаційної та 

організаційної підтримки суб’єктів господарювання 

щодо можливостей виходу на зовнішні ринки, 

недостатній обсяг фінансування заходів з підтримки 

експорту обласним бюджетом, несистемний характер 

проведення тренінгів та навчань з питань 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Цю проблему можна вирішити проведенням комплексу 

системних та цілеспрямованих заходів, направлених на 

освітню підтримку суб’єктів господарювання, 

налагодження коопераційних зв’язків із іноземними 

партнерами, просування економічних інтересів області 

за кордоном 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Організовано: 12 лекцій, семінарів, тренінгів з питань 

ЗЕД (до 360 учасників); 12 візитів делегацій регіону за 

кордон та прийомів іноземних делегацій в області; 

6 В2В та B2G зустрічей для суб’єктів господарювання; 

участь підприємств області у 4 міжнародних виставках 

за кордоном. 

Проведено 3 економічні форуми (планується залучити 

до 450 учасників). 

Виготовлено презентаційні матеріали про область 

(відеоролик, мультимедійна презентація, буклети 

(1000  шт.), кейси експортних пропозицій (1000 шт.) 

Основні заходи проекту Освітня підтримка експортерів (проведення для 

суб’єктів господарювання лекцій, навчань, «круглих 

столів», майстер-класів, тренінгів з питань ЗЕД). 

Презентації експортного потенціалу регіону за 

кордоном.  

Організація економічних форумів на території області. 

Проведення B2B та B2G зустрічей з представниками 

іноземних ділових кіл. 

Сприяння участі миколаївських підприємств у 

міжнародних виставках за кордоном. 

Виготовлення презентаційних матеріалів про область. 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

470,00 1400,00 * 1870,00 

Джерела фінансування проекту Обласний бюджет,  бізнес, міжнародний донор тощо. 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент економічного розвитку та регіональної 

політики облдержадміністрації (фінансування,  
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реалізація), Регіональна торгово-промислова палата 

Миколаївської області (партнерство), 

ДП «Миколаївстандартметрологія» (партнерство), 

суб’єкти господарювання області (партнерство), 

науково-дослідні установи (партнерство), незалежні 

фахівці та експерти (партнерство). 

Інша інформація щодо проекту  

* - в межах наявного фінансового ресурсу 

 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму 1.3. Створення 

умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.3.1.1. Інноваційний кластер «Регіональний 

інноваційний HUB (RInnoHUB) 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

1.3.1. Розвиток інфраструктури з підтримки 

підприємництва 

Мета та завдання проекту Мета: допомога підприємцям в реалізації своєї справи 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область, населення України 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1,2 млн осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

В Миколаївській області зареєстровано і діє 83438 

(згідно з даними ДФС у Миколаївській області на 

01.04.2017) суб’єктів малого та середнього 

підприємництва. Всі разом вони виробляють 62% 

частини ВВП Миколаївської області. Разом з тим, наші 

підприємці та особи, зацікавлені у відкритті власної 

справи, в більшості своїй не бачать весь ринок (світове 

споживання зростає майже 70 років поспіль), а тільки 

мікромайданчики у своєму селищі районі, місті, області. 

На основі цього, роблять завідомо неправильні оцінки 

своїх здібностей, можливостей, перспектив і 

майбутнього. 

Створення запропонованої організації дозволить 

системно і професійно підійти до реалізації ланцюжка 

«наука, знання, досвід - ідея – проект – 

експериментальний зразок-залучення інвестора – 

виробництво - продаж – дохід - податки». 

Реалізація проекту RInnoHUB дає можливість для сотні 

активних громадян, вчених, винахідників, підприємців 

повноцінно реалізувати свій творчий і креативний 

потенціал (від генерації ідеї і до продажу готових 

товарів та послуг) на благо нашого суспільства 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Виведено на Українські біржі стартапи – 30 проектів. 

Виведено на міжнародні краудфандингові майданчики – 

8 проектів. 
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Залучено фінансування, шляхом участі учасників на 

різник інвестиційних майданчиках – 10 проектів. 

Створено 28 нових малих та середніх підприємств. 

Створено 120 високотехнологічних робочих місць 

Основні заходи проекту Створення  концентратор світової передової науково-

технічної думки і її систематизація до зручного та 

ефективного сприйняття. 

Проведення просвітницьких заходів, направлених на 

залучення учасників в RInnoHUB. 

Створення неформального об’єднання усіх зацікавлених 

в прогресі сторін (університети, наукові центри, 

громадські організації, вчені, винахідники і т.д.). 

Створення тематичних та новинних передач на теми 

інноваційної та креативної економіки на обласному 

телебаченні та радіо. 

Відкриття бізнес-інкубатору, бізнес-акселератору, 

креативної лабораторії, коворкінг – центру. 

Створення регіональну біржу «Стартапів». 

Реалізація інноваційної експортноорієнтованої 

продукції та послуг 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

1953,38 1419,64 2147,15 5520,17 

Джерела фінансування проекту Державний бюджет, міжнародний донор та ін. 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Регіональний фонд підтримки підприємництва в 

Миколаївській області, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова, 

Миколаївський національний університет 

імені В.О.Сухомлинського, Миколаївський 

національний аграрний університет, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, 

Миколаївська облдержадміністрація, Регіональний 

центр підтримки бізнесу, Регіональна торгово-

промислова палата Миколаївської області 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.3.1.2. Створення консультаційно-дорадчого центру 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

1.3.1. Розвиток інфраструктури з підтримки 

підприємництва 

Мета та завдання проекту Мета: проведення різного роду інформаційно-

навчальної підтримки мешканцям громади 

Завдання: відкрити консультаційно-дорадчий центр, 

який буде надавати різного виду послуги 
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Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Баштанська ОТГ 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

21043 осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Низький рівень обізнаності населення з багатьох питань 

призводить до того, що мешканці не можуть отримати 

безкоштовну інформаційну допомогу або реалізувати 

свій потенціал. Це призводить до пошуку інших джерел, 

в більшості випадків на території інших міст і, тим 

самим, втрати громадою трудового ресурсу 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Відкрито консультаційно-дорадчий центр. 

Покращено економічний розвиток фізичних та 

юридичних осіб громади. 

Надано можливість отримання консультацій у різних 

сферах 

Основні заходи проекту Проведення ремонтних робіт або робіт з будівництва 

консультаційно – дорадчого центру.  

Забезпечення центру матеріально-технічною базою. 

Створення нових робочих місць  

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

5000,00 5000,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, донори та спонсори, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування, відділ з питань 

організації надання адміністративних послуг 

Миколаївської облдержадміністрації  

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.3.2.1. Сприяння створенню суб’єктами МСБ нових 

робочих місць шляхом надання їм часткової 

компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок 

за кредитами 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

1.3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

Мета та завдання проекту Підтримка підприємництва в Миколаївській області 

 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1,2 млн осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Підприємництво є надзвичайно важливим для 

забезпечення сталого економічного розвитку регіону і 

виконує в економіці області важливі функції з 

формування конкурентного середовища, створення 

істотної конкуренції монопольним утворенням; 
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усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, 

створення додаткових робочих місць і скорочення 

безробіття, активізації інноваційних процесів, швидкого 

насичення ринку товарами та послугами; упровадження 

інноваційних, гнучких і витратоефективних виробництв. 

Однак тіньова економіка не тільки заважає розвитку 

чесного підприємництва, а й приваблює до себе. З 

метою протидіяти негативним тенденціям і 

стимулювати легальний бізнес і пропонується програма 

компенсації відсотків для МСБ 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Кількість прийнятих на конкурс суб’єктів МСБ, в рік - 

50. 

Кількість суб’єктів МСБ що перемогли, в рiк - 40. 

Кількість виданих компенсацій за підсумком трьох років 

– 8 млн грн 

Основні заходи проекту Створення нових робочих місць 

Розвиток підприємництва 

Видано компенсації на часткове відшкодування 

відсоткових ставок по кредитах 

Скорочення безробіття 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

3950,00 4000,00 3500,000 11450,00 

Джерела фінансування проекту Обласний бюджет в межах наявності фінансового 

ресурсу, місцеві бюджети, державні  кошти, грантові 

кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент економічного розвитку та регіональної 

політики Миколаївської обласної державної 

адміністрації, Регіональний фонд підтримки 

підприємництва в Миколаївській області, 

Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку напряму 1.4. Розвиток 

туристичної індустрії 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.4.1.1. Створення курортних зон місцевого значення 

Миколаївської області 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

1.4.1.Створення та підтримка туристичних продуктів 

Мета та завдання проекту Мета: створення курортних зон місцевого значення  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 
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Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення області 1,150 тис. осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

На території Миколаївської області успішно 

функціонують пансіонати, бази відпочинку, спортивно-

оздоровчі табори, курортні готелі, дитячі табори та ін. 

Позиція Миколаївської області є дуже вагомою та 

конкурентоспроможною за такими факторами як: 

інфраструктура розваг, транспортна доступність, 

природно-кліматичні ресурси, наявність відокремленої 

зони відпочинку. Проте є недоліки, які стримують 

подальший розвиток території, серед яких основними є 

невідповідність рекреаційної інфраструктури сучасному 

попиту на послуги рекреації і оздоровлення та 

погіршення технічного стану інженерно-транспортної 

інфраструктури, споруд та інших об’єктів комунальної 

власності. 

Необхідно здійснити медико-біологічну оцінку якості та 

цінності природних лікувальних ресурсів, визначити 

методи їх використання; забезпечити використання 

родовищ природних ресурсів шляхом створення 

інфраструктури для їх експлуатації та організації 

лікування людей; удосконалити містобудівну 

документацію, зокрема, визначити земельні ділянки, які 

відносяться до категорії земель оздоровчого 

призначення; оновити плани зонування територій і 

детальні плани територій тощо 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Побудовано курортну інфраструктуру, у т.ч. нові 

курортно-рекреаційні установи загальною ємністю 

15 тис. місць, з яких 6,5 тис. місць цілорічного 

користування. 

Створено 5,18 тис. нових робочих місць, з яких 2,36 – 

постійних 

Основні заходи проекту Здійснення медико-біологічну оцінку якості та цінності 

природних лікувальних ресурсів. 

Отримання статусу «курорт місцевого значення». 

Створення туристичної інфраструктури. 

Удосконалення містобудівної документації 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

2131,00 7443,56 9438,00 191012,56 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, 

приватні кошти, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Управління молоді та спорту облдержадміністрацїї, 

Коблівська сільська рада, установа «Агенція місцевого 

розвитку Коблівської ОТГ» 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.4.1.2. Організація проведення обласного 

туристичного фестивалю «Відпочивай активно» 
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Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

1.4.1.Створення та підтримка туристичних продуктів 

Мета та завдання проекту Мета: організація проведення обласного туристичного 

фестивалю 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, національний 

природний парк «Бузький Гард» 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Понад 10 тис. людей на рік 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Фестиваль - це свято активних видів відпочинку 

(спортивний та пішохідний туризм, скелелазіння, смуга 

перешкод), навчання безпеки перебування на природі, 

культурі поведінки і з’ясування творчого потенціалу 

людей під час перебування на природі (концерт 

бардівської пісні, майстер-клас з народної творчості) 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Поліпшено місце проведення масових спортивних і 

культурно-масових заходів; 

Активізовано спортивний та творчий потенціал молоді; 

Підготовлено спортсменів з активних видів туризму та 

спорту. 

Виховано екологічну свідомість 

Основні заходи проекту Проведення відкритих обласних змагань з техніки 

гірського туризму. 

Організація наметового містечка для учасників 

фестивалю. 

Проведення творчих виступів народних колективів та 

концерту бардівської пісні. 

Виготовлення та розповсюдження рекламно-

інформаційної продукції. 

Організація екскурсій  по туристичних об’єктах області. 

Підтримання творчих  процесів серед молоді 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

250,00 800,00 1000,00 2050,00 

Джерела фінансування проекту Обласний бюджет у межах наявного фінансового 

ресурсу, місцеві бюджети, державний бюджет, грантові 

кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи виконавчої влади, управління молоді та спорту 

облдержадміністрації, суб’єкти і об’єкти туристичної 

діяльності, місцеві та громадські організації з різних 

видів туризму, представники бізнесових структур, 

органи місцевого самоврядування, Южноукраїнська 

міська рада 

Інша інформація щодо проекту  
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Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.4.1.3. Створення та розвиток рекреаційно - 

туристичних зон,  туристичних об’єктів,  продуктів, 

мереж  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

1.4.1. Створення та підтримка туристичних 

продуктів 

Мета та завдання проекту Мета: Створення сприятливих мов для відпочинку, 

збільшення потоку рекреантів, підвищення туристичної 

привабливості. Пропаганда ведення здорового способу 

життя, патріотичне виховання молоді, проведення 

роботи  з питань пропаганди охорони природи, 

створення умов для виховання екологічно грамотної 

поведінки людини в навколишньому середовищі. 

Збереження та відновлення унікальної матеріальної та 

нематеріальної спадщини регіону з метою сталого 

використання у туристичній діяльності, розвиток 

велосипедного туризму, покращення матеріально-

технічне оснащення  баз відпочинку та забезпечення 

безпечних умов відпочинку. 

Завдання: збільшити туристичну привабливість регіону, 

підвищити якість надання туристичних послуг, 

збільшити кількість  туристів та екскурсантів у 

Миколаївський  регіон, підвищити 

конкурентоспроможність регіону 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області та туристи 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Туристична галузь має потужні перспективи та потреби 

її подальшого розвитку. Розвиток мережі пішохідних, 

велосипедних маршрутів разом із кемпінгом, Nording 

walking та риболовля є безперечно тією галуззю 

туризму, на якій варто акцентувати увагу. Існуючу 

інфраструктуру громад варто використати для 

створення цікавинок, котрі наповнять змістом та 

основою туристичні заходи на локальному рівні, які в 

свою чергу, будуть доречними та актуальними, як для 

місцевої громади, так і гостей із сусідніх областей і 

туристів з інших країн. Крім того, передбачені 

результати проведення проекту спрямовані, як на 

своєрідну туристичну атракцію, але разом із тим, 

матимуть спортивно-оздоровчу основу.  

Існує необхідність в створені еколого-туристичних 

кемпінгів (наметових таборів) в рекреаційних зонах 

Мигія, Трикрати, Кінбурнська коса національних 

природних парків «Бузький Гард» та «Білобережжя 

Святослава», регіональних ландшафтних парків 

«Гранітно-степове Побужжя», «Кінбурнська коса», 

«Тилігульський», «Приінгульський» 
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Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Утворено нові туристичні об’єкти, продукти, мережі та 

нові рекреаційно - туристичні зони. 

Розроблені нові послуги у межах конкретних 

туристичних об’єктів та пам’яток. 

Створено систему інформування туристів. 

Створено нові туристичні велосипедні маршрути. 

Проведено роботи з поліпшення покриття на відрізках 

маршруту. 

Збільшено доходи  від туристичної діяльності. 

Збережено об’єкти історико-культурної спадщини. 

Проведено знакування туристичного маршруту: 

виготовлено та встановлено 205 туристичних знаків 

(інформаційні, застережні, напрямкові), 

2 інформаційних щити. 

Збільшено пляжної зони на 500 кв.м. 

Збільшено кількість туристів та  відпочиваючих до 

Миколаївської області. 

Активізовано внутрішні туристичні потоки в регіоні. 

100%  забезпечено безпеку відпочиваючих на воді. 

100%  забезпечено потреби у  санітарному 

обслуговуванні 

Основні заходи проекту Благоустрій та рекреаційне обладнання ландшафтного 

заказника «Водоспад» Каширівської сільської ради. 

Будівництво нових туристичних об’єктів (пішохідний 

кольорово-динамічний фонтан з музичним супроводом) 

та встановлено інформаційний, сенсорний термінал. 

Створення туристично-рекреаційної інфраструктури 

(кемпінг, оглядові майданчики, місця відпочинку). 

Розробка новий туристичних маршрутів. 

Створення рекреаційно-туристичної зони. 

Створення турбази з відповідними спорядженнями. 

Облаштування велодоріжок з відповідним маркуванням 

вздовж маршрутів. 

Інформаційне супроводження процесів створення 

рекреаційно-туристичної зони. 

Будівництво та обладнання рятувальних постів. 

Будівництво туалетів та роздягалень. 

Будівництво набережної та пляжної зони. 

Укріплення берегової смуги. 

Обрання, прокладання та облаштування туристичних 

маршрутів (інформаційні стенди, вказівні  знаки, лавки, 

столи) 

Створення туристичного інформаційного центру. 

Здійснення рекреаційного благоустрою територій 

регіональних ландшафтних парків. 

Створення туристичної  інфраструктури та місць 

відпочинку на території рекреаційної зони. 

Придбання туристичного спорядження, інвентарю та 

велосипедів. 

Будівництво кемпінгових зон, дозвільної локації, 

велодоріжок. 

Покращення матеріально-технічного оснащення баз 
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відпочинку 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

3350,00 13748,52 12200,00 29298,52 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога,  

державно-приватне партнерство, інвестиційні кошти, 

інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Управління молоді та спорту Миколаївської обласної 

державної адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, населення громади, бізнес, громадські 

об’єднання 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

1.4.2.1. Створення туристично-інформаційного 

центру та формування позитивного туристичного 

іміджу Миколаївської області 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

1.4.2. Популяризація туристичного потенціалу 

області 

Мета та завдання проекту Мета: Створення комплексного інформаційного ресурсу 

про туристичні продукти м. Миколаєва та 

Миколаївської області для гостей та жителів регіону. 

Просування туристичного продукту Миколаївщини на 

внутрішньому та міжнародному туристичних ринках. 

Сприяння суб’єктам індустрії туризму області в 

просуванні туристичного продукту та популяризації 

в'їзного туризму, збільшення туристичного потоку та 

тривалості перебування на території області, а також 

формування  позитивного інвестиційно-привабливого 

іміджу області  через ефективне використання  наявних 

конкурентних переваг та створення 

конкурентоспроможного туристичного комплексу 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Туристи, які приїжджають в м. Миколаїв, Миколаївську 

область; жителі міста Миколаєва та Миколаївської 

області. 

Орієнтовна кількість користувачів послуг ТІЦ – 250 тис. 

чол. щороку 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Реалізація  даного  проекту  дасть  можливість  повніше  

використовувати туристичний  потенціал  регіону,  та 

здійснювати  популяризацію в’їзного туризму, 

збільшувати туристичні потоки в Миколаївську область 

та забезпечувати тривале перебування на території 

області туристів, а також створення 

конкурентоспроможного туристичного комплексу 
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Миколаївської області. Проект надасть можливість 

створення позитивного туристичного іміджу 

Миколаївської області 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено туристичний інформаційний центр (ТІЦ) 

Миколаївської області, що забезпечить інтерес до 

туристичних об’єктів та на туристичні продукти 

Миколаївської області як на території України, так і за 

кордоном. 

Облаштовано приміщення для надання інформаційно-

довідкових, туристичних і ділових послуг туристам. 

Підвищено якість інформаційного забезпечення і 

обслуговування внутрішніх і в’їзних туристів, а також 

жителів Миколаївської області. 

Збільшено прибуток суб'єктів туристичної індустрії від 

сприяння ТІЦ у просуванні туристичних продуктів. 

Збільшено в’їзний та внутрішній туристичний потік. 

Популяризовано інформацію про туристичний продукт  

Миколаївської області і просування його на 

національному та міжнародному ринках. 

Розвинуто індустрію туризму та дозвілля в 

Миколаївській області. 

Збільшено пізнаваність та проведено  промоційні заходи 

щодо популяризації привабливості Миколаївської 

області. 

Збільшено обсяг надходжень до бюджету від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) суб'єктами 

туристичної індустрії та індустрії дозвілля. 

Популяризовано ідеї подорожей рідним краєм. 

Проведено заходи, спрямовані на промоцію регіону. 

Збільшено туристичні потоки до області 

Основні заходи проекту Створення комунальної установи «Туристичний 

інформаційний центр Миколаївської області». 

Підбір та оренда приміщення. 

Придбання необхідних меблів, комп’ютерної та офісної 

техніки, обладнання, програмного забезпечення. 

Створення єдиної інформаційної бази даних про 

туристичні можливості Миколаївської області, а також 

подальша її підтримка та актуалізація. 

Збір і систематизація інформації про об'єкти 

туристичної інфраструктури та індустрії дозвілля 

Миколаївської області. 

Розробка, підтримка та актуалізація бази об'єктів 

туристичної інфраструктури та індустрії дозвілля 

регіону. 

Розробка, наповнення, оптимізація та просування 

туристично-інформаційного порталу на трьох мовах 

(російська, українська, англійська). 

Проведення рекламної кампанії ТІЦ. 

Організація презентації туристичних брендів та бренд-

буків. 

Випуск іміджевої продукції, яка буде використана для 

представлення регіону на міжнародних та українських 
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туристичних заходах. 

Семінари, ворк-шопи, конференції, туристичні ярмарки, 

виставки, конкурси, фестивалі. 

Інформаційні матеріали в місцевих ЗМІ та інтернет-

ресурсах, для популяризації туристичного іміджу 

Миколаївщини. 

Промоційні відеоматеріали про Миколаївську область 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту, 

тис.грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

750,00 1750,00 2000,00 4500,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інвестиційні кошти, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Реалізатор проекту: 

Управління молоді та спорту Миколаївської обласної 

державної адміністрації, місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, громадські 

об’єднання, суб’єкти туристичної діяльності, 

підприємці, тощо. 

Партнерство у проекті: 

Суб’єкти туристичної діяльності області; 

Об’єкти туризму (музейні заклади та екскурсійні 

об’єкти); 

Заклади інфраструктури туризму: готельні об’єкти та 

аналогічні засоби розміщення, зони відпочинку, об’єкти 

активного туризму; Заклади санаторно-оздоровчої та 

рекреаційної сфери; Місцеві громадські організації та 

осередки у сфері різних видів туризму. 

Фінансування: залучення бізнес-структур та грантових 

програм 

Інша інформація щодо проекту  

 

 



55 

Миколаївська область  

 

 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку 

Програми 2: Висока якість життя людини 
 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму 2.1. Збереження 

навколишнього природного  середовища 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.1.1.1.  Розвиток рекреаційно-туристичного 

потенціалу регіональних ландшафтних парків 

Миколаївської області 

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку 

(ДСРР) та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.1.1 Формування екологічного світосприйняття у 

населення 

Мета та завдання проекту Мета: створення еколого-освітньої бази для місцевого 

населення, встановлення меж територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, збільшення рекреаційного 

потенціалу регіональних ландшафтних парків 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Забезпечення змістовного проведення вільного часу 

дітей на території екологічно-наметових таборів на 

території регіональних ландшафтних парків, поєднання 

відпочинку та екологічної освіти надасть можливість  

формувати екологічне світосприйняття у молодшого 

покоління жителів області. 

Впровадження повноцінного функціонування 

екотуристичних маршрутів з контрольованим 

навантаженням на природні ресурси в межах території 

регіональних ландшафтних парків забезпечить дбайливе 

ставлення мешканців та туристів до ландшафтного 

різноманіття парків.  

Налагодження систематичного сезонного 

функціонування екологічних стежок на території 

ландшафтних парків шляхом проведення  постійного 

догляду та оновлення, рекламної роботи забезпечить 

залучення в область туристів з інших регіонів 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Охоплено дітей гуртковою діяльністю для отримання 

ними теоретичних і практичних знань та формування у 

них екологічного світосприйняття. Залучено населення 

до практичних дій щодо збереження довкілля. Створено 

матеріально-технічну базу. Завершено облаштування 

рекреаційної ділянки для екологічного наметового 

табору. Створено рекламно-інформаційне поле. 

Підготовлено два екскурсійних маршрути, еколого-

просвітницькі заходи для дітей.  

Забезпечено функціонування екологічної стежки, 

покращено екологічне світосприйняття населення та 

отримано кошти для розвитку парку. 
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Створено та  облаштовано 2 екотуристичних маршрути  

«Атаманська коса» і «Ташинський»: встановлено 

біотуалети, проведено маркування, виготовлено та 

встановлено аншлаги, лісові меблі та сміттєзбірники, 

виготовлено і розповсюджено презентаційну та 

сувенірно–рекламну продукцію. 

Встановлено на місцевості меж територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду 

Основні заходи проекту Створення на базі офісу Регіонального ландшафтного 

парку «Гранітно-степове Побужжя» матеріально-

технічної бази для еколого-туристичного гуртка. 

Розробка програми навчання дітей, програми вихідного 

дня. Організація і проведення екологічних та 

природоохоронних акцій. Облаштування рекреаційної 

ділянки  для розміщення наметового табору. 

Створення екологічно-освітніх центрів в регіональних 

ландшафтних парках. 

Розроблення проектів по створенню територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

Встановлення на місцевості меж територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

Організація рекламної компанії в різних засобах 

інформації. Щорічне оновлення стежки (очищення 

території, встановлення аншлагів, малих архітектурних 

форм), інформаційні кампанія, екскурсії по стежці. 

Створення та облаштування двох екотуристичних 

маршрутів (проведення маркування, встановлення 

біотуалетів, аншлагів, лісових меблів та 

сміттєзбірників), виготовлення презентаційної та 

сувенірно–рекламної продукції 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

1073,00 489,00 840,00 2402,00 

Джерела фінансування проекту Обласний бюджет в межах наявного фінансового 

ресурсу, власні кошти регіональних ландшафтних 

парків, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Регіональні ландшафтні парки: «Гранітно-степове 

Побужжя», «Кінбурнська коса», «Тилігульський», 

органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади, меценати, громадські об’єднання 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.1.1.2.  Формування екологічної свідомості у 

населення  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2.1.1 Формування екологічного світосприйняття у 

населення 
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Миколаївська область  

 

 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

Мета та завдання проекту Мета:  інформування населення про межі екологічних 

об’єктів, правила поведінки на природоохоронних 

територіях, збереження популяцій рідкісних та 

зникаючих птахів на території водно-болотних угідь 

міжнародного значення в межах Миколаївської області 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Недостатня інформованість суспільства щодо 

природних багатств області гальмує розвиток її 

рекреаційного потенціалу та знижує рівень екологічної 

свідомості громадян. Створення нових територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення; збереження рідкісних та зникаючих видів 

флори і фауни, занесених до Червоної книги України 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Підвищено рівень екологічної освіти населення. 

Презентовано досягнення області в сфері збереження 

біорізноманіття та охорони навколишнього природного 

середовища. 

Збільшено кількість рідкісних та зникаючих видів 

коловодних птахів. 

Збережено біологічне різноманіття рідкісних та 

зникаючих видів птахів. 

Основні заходи проекту Видання експозиційних, навчальних та інших матеріалів 

для екологічної освіти. 

Виготовлення та встановлення інформаційних та 

охоронних знаків. 

Встановлення спеціальних технічних споруд для 

гніздування та укриття для гнізд. 

Встановлення пристроїв для обмеження доступу та 

регулювання в’їзду на території гніздування. 

Проведення роз’яснювальної та освітньої роботи з 

метою попередження браконьєрства, турбування птахів 

та пошкодження місць гніздування 

 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

150,00 125,00 550,00 825,00 

Джерела фінансування проекту Обласний бюджет 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Управління екології та природних ресурсів  

Миколаївської облдержадміністрації, установи 

природно-заповідного фонду області, профільні 

навчальні заклади, екологічні громадські організації 

 

Інша інформація щодо проекту  
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Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.1.2.1. Протипожежна безпека 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської  області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.1.2. Поліпшення стану рекреаційних та курортних 

зон очищення територій природних рекреаційних зон 

та територій навколо населеного пункту 

Мета та завдання проекту Підвищення рівня захисту населення і території від 

небезпечних чинників надзвичайних ситуацій 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Кожного року в житловому секторі та на відкритих 

територіях міста і області виникає численна кількість 

пожеж, також останнім часом спостерігається тенденція 

до збільшення їх кількості.. На території міста 

розташовано 6 пожежних депо внаслідок чого 

фактичний радіус виїзду наявних пожежних підрозділів 

у певних сельбищних територіях досягає 10 км і більше, 

що в свою чергу збільшує час прибуття пожежно-

рятувальних підрозділів, після отримання повідомлення 

про пожежу, до місця виклику. Недостатня кількість 

профілактичних протипожежних заходів в 

пожежонебезпечний період 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Збільшено кількість пожежних депо. 

Зменшено кількість загиблих людей. 

Зменшено кількість постраждалого населення. 

Зменшено збитків від пожеж. 

Збережено біологічне та ландшафтне різноманіття в 

межах територій природно-заповідного фонду. 

Придбано спеціалізовану техніку та обладнання. 

Основні заходи проекту Відведення землі під будівництво пожежного депо 

згідно з планом розвитку м. Миколаєва та розробка 

проектно-кошторисної документації. 

Будівництвом першої та другої черг пожежного депо. 

Проведення роботи із розчищення території об’єктів 

природно-заповідного фонду від захаращень, косіння 

сухої трави. 

Розроблення та узгодження маршрутів для під’їзду 

пожежної техніки. 

Оновлення протипожежних щитів. 

Придбання спеціалізованої техніки, засобів та 

обладнання 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

830,00 5400,00 5700,00 11930,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені 
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Миколаївська область  

 

 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування, ГУ ДСНС України у 

Миколаївській області, управління екології  та 

природних ресурсів Миколаївської обласної державної 

адміністрації 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.1.2.2. Парк - гармонійне місце для відпочинку  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.1.2. Поліпшення стану рекреаційних та курортних 

зон очищення територій природних рекреаційних зон 

та територій навколо населеного пункту 

Мета та завдання проекту Мета: благоустрій та покращення вигляду населених 

пунктів області, у т.ч. скверів, парків та ін. 

Завдання: створення умов для покращення здоров’я, 

відпочинку і культурного розвитку жителів  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Нестача місць для комфортного та якісного відпочинку 

населення. Відсутність зон відпочинку різних категорій 

відвідувачів. Занедбаний стан деяких парків та скверів.  

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Благоустроєні території парків та скверів. 

Створено додаткові умови для культурного дозвілля 

населення. 

Придбано необхідне устаткування для облаштування 

територій. 

Оновлено газони та висаджені зелені насадження 

Основні заходи проекту Побудова парків відпочинку. 

Проведення ремонту покриття пішохідних доріжок. 

Облаштування територій парків малими архітектурними 

формами. 

Заміна зовнішнього освітлення. 

Встановлення необхідного обладнання (пандуси, лавки 

та ін.) 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

8622,89 18794,27 100,00 27517,16 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, донори та спонсори, інші кошти, не 

заборонені законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування, Миколаївська міська 

рада, комунальні підприємства  

Інша інформація щодо проекту  
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Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.1.3.1. Впровадження заходів із збереження малих 

річок та водних джерел 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.1.3. Поліпшення екологічного стану 

навколишнього природного середовища 

Мета та завдання проекту Мета: Перетворення басейнів малих річок у стабільні 

ландшафти, на яких дотримуються екологічні 

нормативи, що передбачені Водним Кодексом України 

та Водної Рамковою Директивою Європейського Союзу, 

з станом поверхневих вод, який оцінюється як 

«добрий». Досягнення такого стану басейнів малих 

річок сприятиме відновленню їх рекреаційної 

значимості та туристичної привабливості області в 

цілому 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Через замулення та заростання, пропускна здатність 

річок зменшена, що перешкоджає безаварійному 

пропуску льодоходу, повені та паводків. Загрожує 

підтопленню житлових будинків та присадибних 

ділянок. Сучасний екологічний стан малих річок 

визначається, як незадовільний, що суттєво ускладнює 

соціально-економічний розвиток регіону і негативно 

впливає на стан здоров’я населення 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Покращено санітарно-екологічний стан, підвищено 

пропускну здатність малих річок. 

Забезпечено безаварійний пропуск льодоходу, повені та 

паводків. 

Відсутність загрози підтоплення 

Основні заходи проекту Розчистка малих річок. 

Відновлення пропускної здатності водних джерел. 

Створення сприятливого режиму водних об’єктів, 

попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2019 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

0,00 0,00 2500,00 2500,00 

Джерела фінансування проекту Обласний цільовий фонд охорони навколишнього 

природного середовища 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Підвенно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів  

Інша інформація щодо проекту  
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Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.1.3.2.  Реконструкція та будівництво очисних 

споруд і мереж водовідведення  

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку 

(ДСРР) та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.1.3. Поліпшення екологічного стану 

навколишнього природного середовища 

Мета та завдання проекту Мета: підвищення якості очищення стічних та 

каналізаційних вод та безпеки транспортування, з метою 

мінімізації негативного впливу на екосистему 

р. Південний Буг та басейну Чорного Моря, та для 

забезпечення подальшої безпечної експлуатації очисних 

та каналізаційних мереж і споруд. 

Завданням проекту є забезпечення комплексної 

модернізації споруд ГОСК на основі сучасних 

технологічних рішень 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Очисні споруди каналізації Миколаївської області 

потребують реконструкції. Технології, які 

використовуються на поточний момент вже не 

відповідають сучасним навантаженням. Для уникнення 

техногенної аварії існуючі споруди і обладнання 

потребують реконструкцію або заміни 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Здійснено якісне очищення стічних вод обсягом до 

100 тис. м
3
/добу. 

Безпечне транспортування стічних вод обсягом до 

100 тис. м
3
/добу. 

Реконструйовано 3-ю технологічну чергу та фільтри 2-ї 

черги споруд ОСВ, з  обсягом 150 тис. м
3
/добу. 

Очищено стоків обсягом 200 м
3
/добу рідких нечистот. 

Замінено чавунні труби Ду-500 мм, що фізично зношені, 

на поліетиленові труби Ду-400 мм, загальною довжиною 

2083 м. 

Влаштовано додаткові оглядові колодязі. 

Збудовано каналізаційні мережі та очисні споруди 

Основні заходи проекту Будівництво, реконструкція та проведення капітального 

ремонту стічних, каналізаційних та очисних споруд та 

мереж. 

Реконструкція каналізаційні насосні станції та напірних 

колекторів. 

Впровадження нових систем знезараження питної води 

на основі установки з виробництва та дозування 

гіпохлориду. 

Реконструкція та модернізація реагентного 

господарства  

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 
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Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

31890,10 458837,34 50223,10 540950,54 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент житлово-комунального господарства 

Миколаївської обласної державної адміністрації,  

Миколаївська міська рада, органи місцевого 

самоврядування,  МКП «Миколаївводоканал» 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.1.4.1. Управління  твердими побутовими відходами  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.1.4. Створення сучасної системи управління  

відходами 

Мета та завдання проекту Санітарне очищення територій та знешкодження 

твердих побутових відходів в населених пунктах 

Миколаївської області 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Несвоєчасність вивезення побутових відходів та 

неналежне прибирання територій біля будинків 

призводить до того, що значна частина сміття 

розкидається навколо сміттєвих баків, порушуючи 

санітарні норми. Псування відходів через високу 

температуру спричиняє сморід біля житлових 

приміщень, що створює незручність мешканцям громад 

та сприяє розмноженню та розповсюдженню шкідливих 

інфекцій. Також трапляються загорання, що створює 

додаткову загрозу для населення.   

Відсутність системного збору та вивезення твердих 

побутових відходів та порушення екологічного балансу 

внаслідок безсистемного засмічення довкілля. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Побудовано полігони по збору  твердих побутових 

відходів. 

Встановлено сміттєсортувальну лінію. 

Придбано сміттєвози та бульдозери для збору та 

утилізації ТПВ. 

Збільшено кількість контейнерів. 

Підвищено рівень екологічної культури населення. 

Зменшено кількість стихійних звалищ. 

Зменшено обсяг сміття в несанкціонованих містах до 30-

40% 

Основні заходи проекту Будівництво полігонів по збору твердих побутових 
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відходів. 

Встановлення сміттєсортувальної лінії. 

Впровадження заходів із використання вторсировини. 

Придбання спецтранспорту (грейдери, сміттєвози, 

бульдозери та ін.). 

Поліпшення матеріально технічної бази (контейнери, 

баки, бензопили, драбини та ін.). 

Встановлення спеціальної огорожі контейнерних 

майданчиків. 

Створення комунальних підприємств 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

9070,00 15550,00 12650,00 37270,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївська облдержадміністрація, органи місцевого 

самоврядування, населення громад, комунальні 

підприємства, бізнес 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.1.4.2. Здійснення заходів з утилізації непридатних 

та заборонених до застосування хімічних засобів 

захисту рослин 

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку 

(ДСРР) та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.1.4. Створення сучасної системи управління  

відходами 

Мета та завдання проекту Очищення території області від непридатних та 

заборонених до застосування хімічних засобів захисту 

рослин 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Територія Миколаївської області (Арбузинський, 

Врадіївський, Вітовський, Первомайський райони) 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Понад 197,7 тис. осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Проект спрямований на проведення робіт з забезпечення 

екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення та знешкодження непридатних 

до використання пестицидів, тари від них, залишків 

будівель та забрудненого ґрунту, а також на збереження 

навколишнього природного середовища 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Очищено території області від залишків непридатних та 

заборонених до використання хімічних засобів захисту 

рослин, тари від них, залишків будівель та забрудненого 

ґрунту, забезпечено поліпшення екологічної ситуації в 

місцях їх зберігання 

Основні заходи проекту Організація в проведенні інвентаризації непридатних 

пестицидів, накопичених на території області.  

Створення екологічно безпечного збирання, 
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перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження 

непридатних до використання пестицидів, тари від них, 

залишків будівель та забрудненого ґрунту  

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

3350,00 3350,00 

Джерела фінансування проекту Державний бюджет 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид 

робіт 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.1.5.1. Здійснення заходів запобігання та боротьби з 

наслідками  підтоплення та зсувів 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.1.5 Забезпечення захисту населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь від підтоплення та 

зсувів 

Мета та завдання проекту Зменшення впливу від підтоплення ґрунтовими водами  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

В межах області виділяється значний відсоток 

підтоплених територій, в межах яких визначені ділянки, 

де підвищення рівня вод є практично до поверхні 

грунта, що створює надзвичайну ситуацію. Складаються 

несприятливі, а інколи і небезпечні для життя людей 

умови 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Побудовано дренажну мережу, довжиною в 4 км. 

Ліквідовано наслідки підтоплення на території в 63,5 га. 

Забезпечено екологічно безпечні умови проживання. 

Мінімізовані збитки від шкідливої дії вод територій, що 

підтоплюються ґрунтовими водами 

Основні заходи проекту Будівництво горизонтальної закритої дренажної мережі. 

Будівництво колектора. 

Перерахунок ПКД 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2019 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

10993,66 19101,69 0,00 30095,35 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, власні кошти підприємств,  

приватне партнерство, донори та спонсори, інші кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи державної влади та місцевого самоврядування, 

комунальні підприємства  

Інша інформація щодо проекту  
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Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму 2.2. Підготовка 

населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.2.1.1.  Створення сприятливих умов для навчання і 

проживання вихованців інтернатних закладів освіти 

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку 

(ДСРР) та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.2.1.Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

Мета та завдання проекту Створення комфортних умов для навчання, проживання, 

реабілітації дітей - вихованців інтернатних закладів, 

проведення на свіжому повітрі протягом більшого 

періоду навчального року навчальної, реабілітаційної, 

відновлювальної та фізкультурно-оздоровчої роботи з 

дітьми 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Вихованці  інтернатних  закладів освіти області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Відсутність фізкультурно-оздоровчої бази для 

реабілітації, відновлювальної та фізкультурно-

оздоровчої роботи з вихованцями інтернатів 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечено фізкультурно-оздоровчу базу інтернатних  

закладів освіти області інвентарем та обладнанням. 

Облаштовані спортивні майданчики. 

Поліпшені умови для навчання, проживання та 

реабілітації дітей 

Основні заходи проекту Будівництво, проведення реконструкції і  капітального 

ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, 

опалення, обладнання інтернатних закладів освіти. 

Будівництво (реконструкція,  капітальний ремонт) 

фізкультурно-оздоровчих майданчиків, спортзалів. 

Оновлення  матеріально-технічної бази  

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2019 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

5400,00 3349,9 0,00 8749,9 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації. 

Органи місцевого самоврядування. 

Інтернатні  заклади освіти 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

2.2.1.2.  Нова українська школа – простір для 

реалізації можливостей 
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проект) 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.2.1.Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

Мета та завдання проекту Створення сучасного освітнього простору у закладах 

освіти області, оновлення змісту освіти, запровадження 

нових підходів до навчання та виховання,  підвищення 

якості освіти, удосконалення системи управління 

освітою. Забезпечення належних умов для навчання 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Всі учасники освітнього процесу 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Починаючи з 2018 року, всі учні, починаючі з 1-х класів 

навчатимуться за новим Державним стандартом 

початкової загальної освіти. Важливим завданням є 

запровадження нової структури освіти в області. Для 

цього необхідно створити у закладах освіти сучасний 

освітній простір з універсальним дизайном, який 

відповідатиме запитам та потребам учасників 

освітнього процесу, забезпечити умови для академічної 

свободи вчителя, модернізувати систему управління 

освітою. 

Нова українська школа передбачає широке 

використання IT-технологій, нових мультимедійних 

засобів навчання, оновлення навчального та 

спортивного обладнання 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Побудовано, проведено реконструкцію,   капітальні 

ремонти закладів освіти, у тому числі спортивної 

інфраструктури. 

Створено опорні заклади освіти. 

Створено новий освітній простір у закладах освіти. 

Благоустроєні та облаштовані шкільні ділянки. 

Забезпечено навчальні заклади сучасним навчальним 

обладнанням, комп'ютерними комплексами та 

мультимедійними засобами навчання, меблями, 

навчально-методичними матеріалами, підключенням до 

високошвидкісного Інтернету. 

Забезпечено тренінги вчителів. 

Проведено STEM – виставки, STEM – фестиваль та 

участь у змаганнях з робототехніки, ІТ – технологій, 

мейкерства. 

Придбано шкільні автобуси 

Основні заходи проекту Будівництво (реконструкція,   капітальні ремонти) 

закладів освіти, у тому числі спортивної 

інфраструктури. 

Створення нових місць у навчальних закладах.  

Створення опорних навчальних закладів. 

Благоустрій та облаштування шкільної ділянки, цілісне 
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художнє рішення фасадів та інтер'єру. 

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, 

опорних навчальних закладів сучасним навчальним 

обладнанням, комп'ютерними комплексами та 

мультимедійними засобами навчання, меблями, 

навчально-методичними матеріалами. 

Придбання інноваційних навчально-тренінгових класів 

для навчання вчителів, підготовка тренерів. 

Придбання шкільних автобусів (організація роботи 

щодо закупівлі, придбання автобусів, оформлення та 

реєстрація), також оренда автобусів для забезпечення 

підвозу дітей та педагогічних працівників. 

Підключення закладів освіти до високошвидкісного 

Інтернету 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

107930,98 161915,43 35779,02 305625,43 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування, відділи (управління) 

освіти РДА, міських, селищних, сільських рад, інститут 

післядипломної педагогічної освіти, заклади загальної 

середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.2.1.3. Інклюзивна освіта - рівний доступ до якісної 

освіти дітям з особливими освітніми потребами 

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку 

(ДСРР) та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.2.1.Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

Мета та завдання проекту Мета: створення унікальної регіональної мережі 

інтерактивних інклюзивних осередків в спеціальних 

закладах освіти (Нова українська школа) 

Завдання: забезпечення рівного доступу до навчання в 

загальноосвітніх закладах та здобуття якісної освіти 

кожною дитиною; забезпечення права дітей розвиватися 

та мати доступ до всіх ресурсів місцевої громади; 

визнання спроможності до навчання кожної дитини та, 

відповідно, необхідність створення належних для цього 

умов 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Орієнтовно до 15 тис. осіб (діти, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, їх 

батьки та корекційні педагоги)  
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Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання 

дітей з обмеженими можливостями фізичного та/або 

психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але 

й являє собою ще один крок до забезпечення повної 

реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну 

освіту. Інклюзивна практика реалізує доступ до 

одержання освіти в загальноосвітньому закладі за 

місцем проживання та створення необхідних умов для 

успішного навчання для всіх без виключення дітей, 

незалежно від їх індивідуальних особливостей, 

психічних та фізичних можливостей.  

Інклюзивна освіта - перший крок до визнання ціннісної 

значимості і поваги до особистості кожної дитини, 

прийняття її індивідуальності й неповторності, 

забезпечення її подальшого повноцінного та гідного 

життя в суспільстві. 

Таке навчання має не лише гарантувати право дитини з 

порушеннями психофізичного розвитку не бути 

ізольованою від інших, а й забезпечити їй можливість 

відвідувати ту школу, яку б вона відвідувала, коли б 

була здоровою. Основний принцип інклюзивного 

навчання — якомога менше зовнішньої і якнайбільше 

внутрішньої диференціації. Інклюзивні навчальні 

заклади можуть змінити ставлення до існуючих 

відмінностей через спільне навчання усіх дітей, 

створюючи таким чином основу для справедливого та 

дискримінаційного суспільства, яке заохочує людей 

жити разом у злагоді 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено 15 нових інтерактивних інклюзивних 

осередків на території  Миколаївській області. 

Облаштовано пандусами, облаштовано туалетну кімнату 

відповідно до вимог пристосування шкільних 

приміщень до потреб дітей з особливостями розвитку. 

Підготовлено психологів та вчителів, які працюють в 

інклюзивному класі. 

Організовано допомогу не менш як 20% із майже  

4,3 тис. дітей хворих і тих, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку. 

Створено до 7 малих та середніх підприємств та 

наукових організацій в галузі інклюзії та реабілітації з 

перспективою об’єднання їх у кластер 

Основні заходи проекту Забезпечення безперешкодного доступу до будівель та 

приміщень дітей з вадами опорно-рухового апарату, 

зокрема тих, що пересуваються на візках. 

Забезпечення необхідними навчально-методичними і 

наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними 

технічними засобами навчання. 

Забезпечення відповідними педагогічними кадрами. 

Забезпечення комфортного навчання в загальноосвітній 

школі дітей з особливими потребами. 

Створення та облаштування кімнати для проведення 

занять з лікувальної фізкультури. 

Проведення (надання) додаткових корекційно-
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розвиткових занять. 

Створення науково - методичного центру «Регіональна 

інноваційна інклюзія». 

Навчання корекційних педагогів та батьків. 

Комплектація та монтаж обладнання на території міст та 

ОТГ Миколаївської області. 

Організація технічного обслуговування осередків 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

2066,70 23002,39 9130,97 34200,06 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївська обласна державна адміністрація; 

органи місцевого самоврядування; 

Регіональний фонд підтримки підприємництва в 

Миколаївській області (RInnoHub); 

департамент освіти і науки облдержадміністрації; 

Відділи (управління) освіти РДА, міських, селищних, 

сільських рад; 

інклюзивно-ресурсні центри; 

заклади загальної середньої, позашкільної та 

професійно-технічної освіти; 

Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.2.1.4. Освіта для дорослих  

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку 

(ДСРР) та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

Мета та завдання проекту Сприяння інтелектуальному, соціальному та 

економічному розвитку людей. Стимулювання 

прагнення до саморозвитку та самовдосконалення 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Понад 1,2 млн осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

В умовах прогресивних змін у  суспільстві існує 

необхідність в інтелектуальному, соціальному та 

економічному розвитку людей.  

Проект передбачає вжиття комплексу заходів щодо 

забезпечення доступності до здобуття професійної 

освіти упродовж всього життя працюючому та 

незайнятому населенню, цілеспрямованого процесу 

розвитку творчого потенціалу особистості та зростання 
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професійної компетенції 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Підготовлено за 3 роки 90 керівників навчальних 

закладів Миколаївщини, відповідно до Концепції Нової 

української школи. 

Проведено прогресивні форми роботи з учасниками 

проекту (управлінські студії та майстерні, інтерактивні 

навчальні заняття, тренінги, коучинги, стажування, 

консультації, освітні екскурсії). 

Створено першу філію Центру освіти дорослих. 

Соціалізовано та підвищено особистий розвиток близько 

100 представників дорослого населення 

Основні заходи проекту Проведення опитувань та моніторингу потреб ринку 

праці у трудових ресурсах та запитів дорослого 

населення. 

Проведення мотиваційних семінарів/вебінарів. 

Організація та проведення управлінської студії. 

Організація та проведення конференції та управлінської 

майстерні. 

Оновлення навчально-матеріальної бази. 

Виготовлення друкованих, роздаткових освітніх 

матеріалів на основі опробованих освітніх програм. 

Створення Центрів освіти дорослих. 

Розроблення освітніх програм 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

625,00 3878,90 1050,00 5553,90 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники 

Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, органи місцевого самоврядування, 

департамент освіти і науки  Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.2.1.5.  Якісна дошкільна освіта дітей незалежно від 

місця проживання  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» 

Мета та завдання проекту Забезпечення якісною дошкільною освітою дітей 

незалежно від місця проживання. Створення рівних 

комфортних умов перебування у закладах 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 
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Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Всі учасники освітнього процесу 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою 

частиною системи безперервної освіти в Україні, яка 

спрямована на забезпечення всебічного розвитку дитини 

дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних 

особливостей, культурних потреб; формування у дитини 

дошкільного віку моральних норм, набуття нею 

життєвого соціального досвіду; створення належних 

умов для функціонування дошкільних закладів, 

особливо в сільських місцевості, та зміцнення їх 

матеріально-технічної бази дасть змогу забезпечити 

одинакові стартові можливості при вступі до школи 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Побудовано нові дошкільні навчальні заклади, згідно з 

потребами області, проведено капітальні ремонти та 

реконструкція будівель. 

Замінені меблі відповідно до санітарно-гігієнічних 

вимог. 

Модернізовано та поповнено матеріально-технічну та 

навчально-методичну базу навчальних закладів згідно з 

вимогами навчальних програм 

Основні заходи проекту Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 

будівель та внутрішніх приміщень дошкільних 

навчальних закладів 

Проведення модернізації матеріально-технічної бази 

дошкільних закладів (забезпечення обладнанням, 

меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем, 

комп’ютерами та ін.), оновлення технологічного 

обладнання їдалень, харчоблоків та пралень. 

Ремонт систем і мереж (у т.ч. опалювальної системи 

водопостачання, водовідведення, електропостачання). 

Розроблення і видання програм розвитку дітей 

дошкільного віку (корекційних, інклюзивних), 

створення електронної бібліотеки для навчально-

методичного забезпечення дошкільної освіти 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

46509,44 61558,89 42704,26 150772,59 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації. 

Органи місцевого самоврядування. 

Відділи (управління) освіти РДА, міських, селищних, 

сільських рад. 

Заклади дошкільної освіти  

 

Інша інформація щодо проекту  
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Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.2.2.1. Створення і функціонування Відкритого 

молодіжного бізнес-інкубатора в Миколаївській 

області на базі студентського бізнес-інкубатора ФЕМ 

НУК (Факультету економіки моря Національного 

університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова) 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких 

якостей молоді 

Мета та завдання проекту Підтримка підприємницьких ініціатив молоді. 

Створення передумов і базису для формування 

інноваційного підприємництва через процес 

інкубування. 

Розробка і реалізація інноваційних, креативних 

експортно-орієнтованих ділових проектів. 

Створення нових робочих місць для 

високотехнологічних професій 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Орієнтовно 230 тис. осіб (населення області у віці від 

18 і до 30 років) 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Підприємці та особи зацікавлені у відкритті власної 

справи, в більшості своїй, на жаль, не бачать весь ринок 

(світове споживання зростає майже 70 років поспіль), а 

тільки мікромайданчик у своєму селищі, районі, місті, 

області (в кращому випадку). На основі цього роблять 

завідомо неправильні оцінки своїх здібностей, 

можливостей, перспектив і майбутнього, все частіше, 

представляючи і розвиваючи себе, як торговця 

китайським неякісним товаром на 

внутрішньоукраїнському (який звужується вже майже 

20 років) ринку. 

Збільшується різниця між передовою світовою наукою і 

вітчизняною практикою. В умовах 4-ї науково - 

технічної революції наші підприємці реально ризикують 

залишитися за межами прогресу і, як наслідок, світової 

економіки. Створення запропонованої організації 

дозволить системно й професійно підійти до реалізації 

постійнодіючого навчального процесу в області бізнес- 

дисциплін і практик, процесу, який за підсумком формує 

готові до реалізації ділові проекти, що будуть 

реалізовані підготовленими підприємцями 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Кількість випускників бізнес-інкубатора, в рік - 100. 

Кількість захищених проектів, в рік - 70. 

Кількість нововідкритих ФОП малих підприємств, в рік 

- 70. 

Створено нових робочих місць за підсумком трьох років 

- 750 

Основні заходи проекту Створення Відкритого бізнес інкубатора, підготовка 
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кадрів, розробка та організація навчальних програм. 

Створення і наповнення сайту, сторінки у соціальних 

мережах. 

Пошук та запрошення успішних стартаперів, експертів 

по креативу і генерації, а також «4-ї промислової 

революції» для проведення лекцій та воркшопів. 

Допускається віртуальна участь в online-режимі (для 

економії коштів (наших) и часу (їх). 

Набір резидентів в Відкритий бізнес-інкубатор. 

Навчання: теорія, практика, екскурсії, майстер-класи, 

тренінги. 

Розробка резидентами власних проектів, захист проектів 

перед Комісією, яка складається з ділових людей та 

вчених. 

Сприяння у відкритті власної справи на підставі 

захищеного проекту. 

Подальші консультації для випускників 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

350,00 450,00 550,00 1350,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, грантові кошти та інші кошти, не 

заборонені чинним законодавством  

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова. 

Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу  

Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської 

області. 

Миколаївський національний університет 

імені В.О. Сухомлинського. 

Миколаївський національний аграрний університет. 

Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили. 

Регіональний фонд підтримки підприємництва в 

Миколаївській області 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.2.3.1. Система інформаційної та методичної 

комунікації об’єднаних територіальних громад та 

інших громад Миколаївської області на базі web-

порталу «Громада.Info» 

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку 

(ДСРР) та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.2.3. Зростання поінформованості населення із 

соціальних та економічних питань 

Мета та завдання проекту Підвищення загального рівня інформаційної обізнаності 

та практичної освіти жителів об’єднаних територіальних 

громад та інших місцевих громад Миколаївської області 

щодо кращих практик децентралізації шляхом 
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створення системи інформаційної комунікації 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область (з перспективою підключення до 

Проекту Херсонської та Кіровоградської областей) 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Мешканці об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та 

інших місцевих громад Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Переважна більшість місцевих громад та ОТГ 

знаходиться у певній штучній інформаційній ізоляції. 

Це призводить до того, що більшість з них змушена 

повторювати типові помилки інших та наново 

винаходити засоби їх вирішення, замість того, аби 

скористатися досвідом, що вже набули ті, хто стикнувся 

з аналогічними проблемами раніше.  

Створення спеціалізованого Інтернет – ресурсу (web - 

порталу) та розгалуженої кореспондентської мережі 

ОТГ та інших громад  Миколаївської області,  якими  

передбачається: оперативна інформаційна, аналітична, 

економічна, методична комунікація  між членами та 

керівниками громад і відповідними фахівцями,  

дозволять  підвищити рівень практичної обізнаності та 

освіти жителів ОТГ та інших місцевих громад 

Миколаївської області. 

Досягнення цих результатів, в цілому, дозволить 

донести до кожної громади сутність завдань, цілей та 

механізмів децентралізації 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено єдину web-платформу для інтерактивної 

комунікації ОТГ та інших громад Миколаївської 

області. 

Створено на базі web-платформи web-порталу з 

постійно оновлюваною методичною, юридичною та 

інформаційною базою. 

Створено розгалужену кореспондентську мережу в ОТГ 

та інших громадах Миколаївської області. 

Створено медіа - контент для ОТГ та місцевих громад 

Миколаївської області 

Основні заходи проекту Придбання та налаштування обладнання для  

розміщення web-порталу. 

Розробка технічного завдання, пошук виконавців робіт 

зі створення та подальшого супроводження web-

порталу. 

Розробка рубрик, розділів та первинне наповнення  web-

порталу. 

Проведення дистанційного навчання та консультацій 

для ОТГ та жителів громад Миколаївської області з 

актуальних для них тем та питань. 

Заснування та налагодження кореспондентської мережі 

в ОТГ та інших громадах області. Налагодження 

інформаційної комунікації між територіальними 

громадами. 

Проведення освітницьких заходів щодо залучення до 

розгалуженої кореспондентської мережі жителів ОТГ та 

жителів інших громад Миколаївської області. 

Створення постійних телепередач хронометражем від  

3 до 10 хвилин на тиждень,  циклової телепередачі 
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«Юридичний лікнеп для ОТГ та громад», 

хронометражем 20 хвилин раз на місяць 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

3600,00 3600,00 

Джерела фінансування проекту Державний бюджет, міжнародна технічна допомога 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Регіональний фонд підтримки підприємництва в 

Миколаївській області, Національна суспільна 

телерадіокомпанія України, Миколаївська філія 

«Миколаївська регіональна дирекція», ГО «Знання, 

безпека, добробут», управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Миколаївської обласної державної адміністрації 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.2.4.1. Створення спеціальних автоматизованих 

пунктів доступу до публічних послуг органів влади 

та дистанційного навчання на базі сільських 

бібліотек області 

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку 

(ДСРР) та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.2.4 Забезпечення доступності та якості послуг, що 

надаються державними органами 

Мета та завдання проекту Мета: впровадження електронного врядування та 

електронної демократії на основі можливості 

використання бібліотечної системи. Забезпечення 

рівний доступ до публічних послуг,  незалежно від місця 

проживання. 

Завдання: забезпечити реалізацію права кожного 

громадянина на доступ до електронної інформації, і це 

не тільки до безкоштовного Інтернету, на доступ до 

офіційної інформації он-лайн, на навчання основам 

підприємницької діяльності, онлайн-спілкування з 

органами влади тощо 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

245 тис. осіб економічно активного сільського 

населення працездатного віку Миколаївського регіону 

отримує пряму вигоду  від реалізації цього проекту, та 

789 тис. осіб наявного населення області зможе 

скористатися мобільним додатком «Портал 

адміністративних послуг Миколаївської області» для 

смартфонів» 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Підвищення  якості облаштування сільської місцевості 

як сфери життя, діяльності та побут селян, розвиток 

сільської інфраструктури, все це і є формування системи 

мотивації сільського населення для життя на селі.   

На сьогодні більшість сіл залишаються не 
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привабливими для проживання дієздатного населення. 

Для отримання публічної послуги, фахових 

консультацій,  сільський мешканець вимушений їхати 

до районного центру або міста, витрачаючи на це свій 

час та кошти.  

Відсутність у селі простих точок доступу до вільного 

Інтернету (Wi-Fi точок), неможливість отримати 

необхідні публічні послуги,  консультацію та  пройти 

навчання, стало причинами, через які молодь масово 

виїжджає із сільських населених пунктів до міст з більш 

розвинутою  інфраструктурою.  

Тому, реалізація проекту із створення спеціальних 

автоматизованих пунктів доступу до публічних послуг 

органів влади та дистанційного навчання на базі 

сільських бібліотек області, забезпечить створення умов 

для підвищення громадської активності сільського 

населення та стане поштовхом  для повернення молоді у 

сільську місцевість.  

Проблеми, які будуть розв’язані завдяки реалізації 

проекту: 

запроваджено для сільського населення європейських 

практик доступності та сталості надання публічних 

послуг органів влади; 

відновлено інфраструктуру сільських бібліотек, шляхом 

створення нових видів та розширення існуючого 

асортименту послуг для сільського населення, що 

збільшить кількість  відвідувачів; 

підвищено рівень знань та практичних навичок 

сільського населення в частині ведення господарської та 

підприємницької діяльності; 

запроваджено навчання молоді додатковим або новим 

навичкам; 

підвищено громадську активність сільського населення, 

шляхом запровадження онлайн-спілкування із владою; 

створено точки доступу до Інтернету 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Оснащено 150 сільських бібліотек: сучасними офісними 

комп’ютерами, багатофункціональними пристроями 

БФП, інформаційними кіосками, комплектами 

інтерактивного обладнання (інтерактивна дошка та 

проектор), новими меблями (комп’ютерними столами, 

стільцями, виставковими стелажами)  та підключення до 

Інтернету. У сільських бібліотеках проведено ремонт 

приміщень.  

Сільське населення від реалізації проекту отримало 

технічно-оновленні  бібліотеки, які оснащені: точками 

доступу до Інтернету; віддаленими точками доступу до 

центрів надання адміністративних послуг області, 

порталу адміністративних послуг Миколаївської області 

та його електронних послуг; точками доступу до мережі 

дистанційних консультаційних центрів для діючих 

підприємців та майбутніх підприємців з питань: вибору 

виду діяльності; відкриття власної справи; ведення 

підприємницької діяльності (менеджмент, маркетинг, 
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фінанси, оподаткування тощо); закриття власного 

бізнесу; точками доступу до онлайн-спілкування з 

органами влади ОТГ, району та області; обладнання, що 

забезпечить проведення дистанційних курсів для молоді 

з навчання комп’ютерної грамотності, демонстрації 

навчальних фільмів тощо.  

245 тис. осіб наявного сільського населення області 

скористалося модулем «Спрощений доступ до 

адміністративних послуг через сільські бібліотеки» для 

Порталу адміністративних послуг Миколаївської 

області, та 789 тис. осіб наявного населення області 

скористалося мобільним додатком «Портал 

адміністративних послуг Миколаївської області» для 

смартфонів».  

Економічна ефективність проекту пов’язана зі 

зменшенням грошових витрат населення на отримання 

публічних послуг органів влади, в тому числі 

електронних, адміністративних, соціальних послуг та 

дистанційного навчання.  

Бюджетна ефективність проекту пов’язана зі 

збільшенням надходжень до міських бюджетів за 

надання платних публічних послуг на 40%. 

Соціально-економічна вигода від реалізації проекту: 

покращення умов життя сільського населення «громади» 

за рахунок відновлення та покращення якості роботи 

соціальної інфраструктури. Проведені роботи 

дозволяють підтримувати та забезпечувати 

життєздатність соціальних об’єктів 

Основні заходи проекту У ході реалізації проекту заплановані такі види 

діяльності:  

Технічне оснащення сільських бібліотек (підключення 

до Інтернету, придбання меблів, комп’ютерної техніки, 

інтерактивного обладнання, інформаційних кіосків). 

У разі необхідності буде проведено ремонтні роботи в 

бібліотеках: замінені вікна, двері, зроблені пандуси, 

замінена система опалення приміщення, встановленні 

сонячні батареї тощо.  

Сільські бібліотеки будуть підключені до Інтернету, для 

відвідувачів запрацює Wi-Fі зони вільного доступу до 

Інтернету.  

Інформаційно-навчальні заходи, а саме: навчання 

співробітників визначених бібліотек навичкам роботи на 

комп’ютерній техніці, користуванням інтерактивним 

обладнання, інформаційними кіосками, користуванням 

ІТ- додатками. 

Підключення сільських бібліотек до центрів надання 

адміністративних послуг Миколаївської області через 

Інтернет мережу.   

Розширення переліку послуг, що отримає сільське 

населення, шляхом розробки та введення в дію модулю 

«Спрощений доступ до адміністративних послуг через 

сільські бібліотеки» для Порталу адміністративних 



78 

План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

 

послуг Миколаївської області» та мобільного додатку 

«Портал адміністративних послуг Миколаївської 

області» для смартфонів». 

Створення умов для підвищення рівня обізнаності 

сільських жителів, підвищення їх громадської 

активності (запровадження дистанційного 

консультування та навчання), шляхом запровадження на 

базі бібліотек: 

спеціалізованих онлайн-консультацій з питань 

підприємницької діяльності; 

дистанційного навчання для зацікавлених верст 

населення з навчання комп’ютерної грамотності, 

демонстрація навчальних фільмів тощо; 

онлайн-спілкування між сільським населенням та 

органами влади ОТГ, району та області 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

0,00 44000,00 0,00 44000,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів,  публічно-приватне партнерство, 

міжнародні  донори, інші джерела, не заборонені 

діючим законодавством тощо 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївська обласна державна адміністрація, 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. О. Гмирьова, районні державні адміністрації, міські, 

селищні, сільські ради (за узгодженням), об’єднані 

територіальні громади області,  громадські організації 

підприємців (за бажанням) 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.2.4.2. Розширення та модернізація мережі центрів 

надання адміністративних послуг 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що 

надаються державними органами 

Мета та завдання проекту Мета: створення умов для доступу громадян до 

адміністративних послуг у центрах надання 

адміністративних послуг, у тому числі з використанням 

технологій електронного урядування, розширення 

мережі центрів надання адміністративних послуг 

Територія, на яку проект  

матиме вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

542,7 тис. осіб  

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Проблеми, що перешкоджають створенню  умов для 

доступу громадян до адміністративних послуг у центрах 
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надання адміністративних послуг, зокрема з 

використанням технологій електронного урядування, 

носять комплексний міжвідомчий характер і не можуть 

бути вирішені на рівні окремих органів влади.  

Так, створення  умов для доступу громадян до 

адміністративних послуг потребує розширення мережі 

центрів надання адміністративних послуг, шляхом 

відкриття центрів надання адміністративних послуг при 

об’єднаних територіальних громадах. Потребують 

модернізації вже діючі центри надання 

адміністративних послуг. 

Для забезпечення доступності адміністративних послуг 

є необхідність у відкритті територіальних підрозділів 

центрів надання адміністративних послуг, введення в 

дію їх  «Мобільних офісів» для обслуговування 

сільського населення тощо. 

Для запровадження повноцінної системи використання 

органами влади  технологій електронного урядування 

потребує побудови гнучких систем, вимагає проведення 

скоординованих організаційно-технологічних заходів і 

погодження дій органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в рамках єдиної програми 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Розширено мережу центрів надання адміністративних 

послуг на 10 одиниць, шляхом створення нових центрів 

при об’єднаних територіальних громадах. 

Модернізовано 24 діючі центри надання 

адміністративних послуг, шляхом оновлення технічного 

оснащення. 

Відкрито не менше 4 територіальних підрозділи центрів 

надання адміністративних послуг. 

У всіх діючих центрах надання адміністративних послуг 

для відвідувачів рацює Wi-Fi зони вільного доступу до 

Інтернету. 

Введено в дію не менше 5 «Мобільних офісів» центрів 

надання адміністративних послуг. 

Розширено перелік послуг, що надаються у центрах 

надання адміністративних послуг. 

Проведено модернізацію порталу адміністративних 

послуг Миколаївської області, шляхом:  

створення окремого сервісу для суб’єктів надання 

адміністративних послуг, що не співпрацюють із 

центрами надання адміністративних послуг; 

створення мобільного додатка для мобільних пристроїв; 

інтеграції системи порталу з Єдиним державним 

порталом адміністративних послуг; 

оптимізації порядків надання адміністративних послуг; 

запровадження пріоритетних послуг в електронній 

формі; 

забезпечення надання адміністративних послуг в усіх 

сферах суспільного життя; 

надання інтегрованих електронних послуг.  

Крім того, реалізація проекту забезпечила: 
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контроль за результативністю діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування з 

одночасним забезпеченням належного рівня 

інформаційної безпеки; 

ведення в дію систему міжвідомчого електронного 

документообігу та у відносинах «громадяни-влада» й 

«бізнес-влада»; 

створення спеціальних робочих місць для доступу до 

інформаційно-телекомунікаційних систем на базі 

бібліотек комунальної форми власності; 

розвиток системи дистанційного навчання; 

сприяння популяризації електронних послуг із 

залученням засобів масової інформації, громадських 

організацій, шляхом підготовки відповідних 

відеороликів, інформаційних матеріалів тощо; 

сприяння розвитку каналів доступу до електронних 

послуг шляхом створення спеціальних автоматизованих 

пунктів доступу до електронних послуг у центрах 

надання адміністративних послуг, бібліотеках, банках 

або мобільних додатках тощо 

Основні заходи проекту Розбудова мережі центрів надання адміністративних 

послуг, їх будівництво, реконструкція та модернізація. 

Підключення центрів надання адміністративних послуг 

до Інтернету та встановлення Wi-Fi обладнання. 

Підготовка ТЕО, розробка та ведення в дію мобільних 

додатків та сервісів для Порталу адміністративних 

послуг Миколаївської області. 

Створення та впровадження системи міжвідомчого 

електронного документообігу, комплексної системи 

захисту інформації та автоматизованої системи 

керування чергою для суб’єктів надання 

адміністративних послуг, що не працюють через центрів 

надання адміністративних послуг. 

Створення спеціальних робочих місць для доступу до 

інформаційно-телекомунікаційних систем на базі 

бібліотек комунальної форми власності. 

Сприяння розвитку каналів доступу до електронних 

послуг шляхом створення спеціальних автоматизованих 

пунктів доступу до електронних послуг у центрах 

надання адміністративних послуг, бібліотеках, банках 

або мобільних додатках тощо. 

Розширення технічних можливостей обласного Дата -

Центру для збереження (архіву) інформаційних баз 

даних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Навчання державних службовців, громадян, 

представників бізнесу ІКТ застосуванню технологій 

електронного урядування. 

Розвиток системи дистанційного навчання. 

Популяризація електронних послуг із залученням 

засобів масової інформації, громадських організацій, 

шляхом підготовки відповідних відеороликів, 

інформаційних матеріалів тощо 
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Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

20600,00 32255,01 15200,00 68055,01 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів,   публічно-приватне партнерство, 

міжнародні  донори, інші джерела, не заборонені 

діючим законодавством тощо 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївська обласна державна адміністрація, районні 

державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради (за 

узгодженням), об’єднані територіальні громади області, 

бібліотеки області (за узгодженням), громадські 

організації підприємців (за бажанням) 

Інша інформація щодо проекту  

 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму  

2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.3.1. Якісну первинну медичну допомогу – в кожну 

сім’ю 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.3.3 Розвиток системи первинної медицини  

Мета та завдання проекту Удосконалення   первинної   медико-санітарної   

допомоги, формування в структурі центрів первинної 

медико-санітарної допомоги мережі амбулаторій 

відповідно до нормативів. 

Головна мета проекту: побудова, відновлення та 

реконструкція будівель амбулаторій та лікарень, що 

дасть змогу забезпечити доступне якісне медичне 

обслуговування населення області. 

Можливість отримати соціальний ефект через значне 

покращення своєчасності та якості надання первинної 

медичної допомоги 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Забезпечення населення доступною якісною 

кваліфікованою медичною допомогою на первинному 

рівні, створення належних умов для роботи персоналу та 

медичного обслуговування населення у відповідності до 

існуючих стандартів та санітарно-гігієнічних вимог. 

Відсутність комфортних умов для отримання якісних 

медичних послуг, недостатнє оснащення 

високовартісним медичним обладнанням - найголовніші 

проблеми медицини, які потребують невідкладного 

вирішення 
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Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Побудовано нові та проведено капітальний ремонт та 

реконструкцію діючих приміщень.  

Зменшено смертність серед населення. 

Поліпшено показники загального здоров’я населення 

області. 

Покращено демографічну ситуацію на території області. 

Придбано санітарні автомобілі 

Основні заходи проекту Нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція 

внутрішніх приміщень амбулаторій. 

Ремонт та заміна систем водопостачання, 

водовідведення, вентиляції, опалювальних систем, 

електричних мереж. 

Оснащення медичним та допоміжним обладнанням 

закладів первинної медико -  санітарної допомоги 

відповідно до нормативів. 

Придбання медичного автомобіля та його оснащення 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

55006,96 77973,37 80330,00 213310,33 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Управління охорони здоров’я Миколаївської 

облдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування,  центри первинної медико-санітарної 

допомоги 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.4.1. Створення умов для застосування новітніх 

технологій в медичній галузі області  

Номер і назва завдання з Державної 

стратегії регіонального розвитку 

(ДСРР) та Стратегії регіонального 

розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівнях 

Мета та завдання проекту Мета: оновлення наявної матеріально-технічної та 

лікувально-діагностичної бази закладів охорони 

здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу 

відповідно до сучасних вимог, створення умов для 

застосування новітніх технологій в медичній галузі 

області. 

Завдання: оснащення лікувальних установ сучасним 

діагностичним лікувальним та іншим обладнанням, 

санітарним транспортом, комп’ютерною технікою  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої Проблемою, що суттєво впливає на якість діагностики 
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спрямований проект та в подальшому надання медичної допомоги, є 

недостатня матеріально-технічна   та   лікувально-

діагностична   база закладів охорони здоров’я. 

Модернізація медичної допомоги здійснюється шляхом 

розмежування  рівнів  надання  медичної допомоги,  що 

дозволить   оптимізувати   мережу   медичних   закладів, 

ефективно використовувати лікувальне і діагностичне 

обладнання. Також втрата часу під час транспортування 

хворого до лікарні може призвести до смерті останнього 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Покращено матеріально-технічну та лікувально-

діагностичну бази закладів охорони здоров’я. 

Скорочено терміни обстеження хворих та забезпечено 

більш якісне надання консультативних та діагностичних 

висновків. 

Зменшено кількість запущених та недіагностичних 

хвороб на 10%. 

Знижено кількість соціально-небезпечних захворювань 

на 20%. 

Збільшено на 10% охоплення населення 

флюорографічним обстеженням 

Основні заходи проекту Покращення матеріально-технічної  та лікувально-

діагностичної бази закладів охорони здоров’я, що 

надають вторинну допомогу (придбання апаратів, 

придбання санітарних машин, комп’ютерного 

обладнання, меблів та ін.). 

Реконструкція існуючого обладнання. 

Навчання персоналу використовувати нове обладнання 

та техніку 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

7396,25 17010,11 1955,07 26361,44 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Управління охорони здоров’я Миколаївської 

облдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, заклади   охорони здоров’я, обласна та 

міська рада, райдержадміністрації  

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.4.2. Створення умов для надання медичної 

допомоги  на вторинному та третинному  рівнях 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівнях 

Мета та завдання проекту Реконструкція, будівництво (у тому числі завершення 
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добудови), ремонти закладів охорони здоров'я, 

враховуючи їх функції та створення комфортних умов 

лікування хворих людей у лікарні. 

Забезпечення   регіональної   доступності   до   медичної 

допомоги населення незалежно від місця проживання 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Для забезпечення надання якісної медичної допомоги у 

відповідності до санітарних норм та створення 

комфортних умов  лікування хворих із закладів охорони 

здоров’я  вторинного та третинного рівня значна частка  

приміщень потребує реконструкції, капітального ремонту 

або добудови. Потребують відновлення згідно з 

санітарними нормами приміщення хірургічних відділень 

у лікарнях області,  відділенні гематології Миколаївської 

обласної клінічної лікарні, потребує заміни електрична 

проводка, системи освітлення, водопостачання та 

водовідведення, забезпечення наявності санвузлів у 

палатах. Створення комфортних умов лікування в 

осінньо-зимовий період 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Проведено ремонт, реконструкцію, термомодернізацію 

будівель та приміщень закладів охорони здоров’я 

вторинного та третинного рівня. 

Скорочено витрати на фінансування за рахунок 

зменшення витрат на енергоносії 

Основні заходи проекту Будівництво, реконструкція,  капітальний ремонт 

закладів вторинної та третинної допомоги. 

Заміна та ремонт мереж та систем (у т.ч. електромережі, 

опалювальні мережі, водовідведення, водопостачання та 

ін.) 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2019 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

2000,00 8236,84 0,00 10236,84 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Управління охорони здоров’я Миколаївської 

облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,  

заклади   охорони здоров’я 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.4.3. Підготовка кадрів та навчання медичного 

персоналу 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівнях 
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2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

Мета та завдання проекту Розвиток охорони здоров’я та медичної допомоги в 

регіоні шляхом підготовки кадрів і навчання медичного 

персоналу, підвищення фахового рівня медичного 

персоналу 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Усі райони Миколаївської області і місто Миколаїв  

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення м. Миколаєва та області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Забезпеченість Миколаївської області лікарськими 

кадрами становить менше 70%. Близько третини лікарів 

– пенсійного та передпенсійного віку. Показники 

здоров’я, загальний рівень здоров’я мешканців 

передбачають здійснення заходів зі своєчасного 

виявлення захворюваності на ранніх стадіях та 

здійснення вторинної профілактики, тобто 

попередження ускладнень, які обмежують 

життєдіяльність, погіршують якість життя або 

призводять до фатальних наслідків. Створення 

навчально-наукового медичного центру 

«Університетська клініка» дозволить ліквідувати 

відставання у забезпеченості лікарськими кадрами, 

підняти рівень надання медичної допомоги населенню 

(надавати медичну допомогу вторинного та третього 

рівня), підвищити показники здоров’я, загальний рівень 

здоров’я та відповідну якість життя  мешканців міста та 

області 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено провідний медичний заклад Миколаївської 

області, який надає безкоштовну багатопрофільну 

висококваліфіковану медичну допомогу населенню 

Основні заходи проекту Створення навчально-наукового медичного центру 

«Університетська клініка» при Медичному інституті 

ЧНУ імені Петра Могили. 

Підготовка студентів для забезпечення  закладів охорони 

здоров'я міста та області лікарськими кадрами  

Реконструкція недобудованої міської лікарні, що 

розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. 3-тя 

Слобідська, 49, та її обладнання. 

Придбання обладнання. 

Отримання ліцензії МОЗ. 

Отримання свідоцтв про атестацію лабораторії та 

діагностичних центрів  

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

47000,00 47000,00 

Джерела фінансування проекту Кошти спонсорів, донорів, інвесторів, ЧНУ імені Петра 

Могили 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївська обласна державна адміністрація, 

Миколаївська міська рада, МОН України, ЧНУ імені 

Петра Могили, гранти 
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Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.4.4. Капітальний ремонт радіологічного корпусу 

Миколаївського обласного онкологічного 

диспансеру Миколаївської обласної ради за адресою: 

вул. Миколаївська, 18,  м. Миколаїв 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на 

вторинному та третинному рівнях 

Мета та завдання проекту Покращення якості надання медичної допомоги 

онкохворим, створення належних умов перебування  у 

лікувальному закладі. 

Надання якісної та своєчасної медичної допомоги у 

вигляді променевої терапії на рівні провідних досягнень 

у галузі та міжнародних стандартів якості 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

20000 пацієнтів на рік 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Наявність сучасного обладнання забезпечить 

можливість надавати населенню Миколаївської області 

та взагалі Південному регіону високоякісну 

спеціалізовану допомогу на сучасному рівні 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Організовано регіональний центр променевої терапії на 

базі радіологічного відділення МООД з метою вчасного  

проходження онкохворими курсу спеціалізованого 

лікування, зокрема, променевої терапії, в результаті 

чого очікується зниження рівня смертності з причини 

захворювання на рак, збільшення тривалості життя 

пацієнтів та покращення їх якості життя 

Основні заходи проекту Проваедення капітального ремонту приміщень 

радіологічного відділення та побудова додаткового 

захисного бункеру для подальшої можливості монтажу 

сучасного радіологічного обладнання.  

Придбання високовартісного обладнання, а саме: 

оснащення радіологічного відділення МООД сучасним 

радіотерапевтичним комплексом: високоенергетичним 

лінійним прискорювачем фірм  «Terabal UJPRAHA» 

40 млн грн, джерело іонізуючого випромінювання 

Кобальт 60 (Co-60) 10 млн грн 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

89641,32 89641,32 

Джерела фінансування проекту Бюджети різних рівнів, публічно-приватне партнерство, 

депутатські кошти, інші джерела фінансування 

Учасники реалізації проекту та їх Управління охорони здоров’я  облдержадміністрації. 
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функції Миколаївський обласний онкологічний диспансер 

Миколаївської обласної ради. 

Управління капітального будівництва Миколаївської 

облдержадміністрації. 

Миколаївська обласна рада 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.5.1. Поліпшення умов проживання та якості 

надання соціальних послуг для мешканців 

інтернатів та осіб з особливими потребами 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.3.5. Модернізація  мережі установ соціального 

захисту 

Мета та завдання проекту Поліпшення соціально-побутового обслуговування 

одиноких непрацездатних громадян похилого віку та 

людей з особливими потребами 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

25 тис. осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Покращення побутових умов проживання одиноких осіб 

похилого віку, осіб з інвалідністю (у т.ч. учасників АТО), 

які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійного стороннього догляду 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Влаштовані пандуси та сходи, якими зможуть 

самостійно користуватись інваліди-візочники. 

Замінено обладнання на харчоблоках, пральнях. 

Облаштовано туалетні кімнати для інвалідів. 

Підвищення рівня якості життя мешканців закладів та 

установ соціального захисту 

Основні заходи проекту Приведення сходів та пандусів закладів у відповідність 

до ДБН В.2.2-17:2006. 

Реконструкція будівель та приведення їх у відповідність 

до ДБН В.2.2-18:2007. 

Ремонт клубів інтернатів, придбання інвентарю та 

обладнання. 

Ремонт медпунктів, пралень, майстерень, облаштовані 

туалетні кімнати. 

Ремонт літніх павільйонів стаціонарного відділення для 

постійного проживання людей похилого віку та 

інвалідів. 

Замінено технологічне обладнання харчоблоків, їдалень, 

пралень 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

3000,00 4000,00 7000,00 14000,00 
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Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, грантові кошти, інші джерела не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрацїї, органи місцевого 

самоврядування, інтернатні установи 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.6.1. Розвиток спортивної інфраструктура та 

матеріальне забезпечення спортивних закладів 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.3.6. Розвиток інфраструктури для фізкультури та 

аматорського  спорту 

Мета та завдання проекту Удосконалення спортивної інфраструктури області, яка 

дасть змогу формувати нову когорту чемпіонів. 

Забезпечення сприятливих умов для спортивної 

активності населення області та забезпечення потреб 

молоді та інших категорій населення в т.ч. сільської 

місцевості у послугах з фізичної культури та спорту 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

Недостатність сучасного спортивного інвентарю та 

обладнання для проведення підготовки спортсменів. 

Незадовільний стан або відсутність об’єктів для занять 

фізичною культурою та спортом 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Придбано інвентар та екіпірування для розвитку спорту 

Забезпечено ефективне використання придбаного 

інвентарю. 

Збудовано нові об’єкти спортивної  інфраструктури. 

Покращено рівень спортивних показників та досягнень 

Основні заходи проекту Поліпшення умов матеріально-технічної бази 

спортивних шкіл. 

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 

спортивних об’єктів. 

Придбання спортінвентарю, обладнання та екіпірування 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис. грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

32514,21 30000,0 25000,0 87514,21 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування, управління молоді та 

спорту Миколаївської обласної державної адміністрації, 

РДА, суб’єкти підприємницької діяльності, громадські 

об’єднання 
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Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.6.2. Створення та відновлення спортивної 

інфраструктури на території Миколаївської області 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.3.6. Розвиток інфраструктури для фізкультури та 

аматорського  спорту 

Мета та завдання проекту Мета: сприяння збереженню та відновленню існуючої 

спортивної інфраструктури. 

Завдання: створення належних умов для фізкультурно-

оздоровчих занять всіх верст населення, в тому числі для 

людей з обмеженими можливостями 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відсутність сучасних споруд для проведення навчально-

тренувального процесу з різних видів спорту та для 

занять масовим спортом широких верст населення 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Залучено різні категорії населення до активного способу 

життя. 

Популяризовані екстремальні види спорту в 

Миколаївській області. 

Залучено молодь до зайняття спортом. 

Створено сприятливі умови для спортивних занять. 

Побудовано, реконструйовано стадіони, футбольні поля 

та спортивні майданчики 

Основні заходи проекту Будівництво спортивних майданчиків (у т.ч. скейт-

парків, роллердромів, хаф-пацпів, рамп тощо). 

Створення мережі спортивних майданчиків для 

екстремальних видів спорту. 

Реконструкція стадіонів (реконструкція глядацької 

трибуни, заміна покриття, освітлення та ін.). 

Створення умов для тренування людей з обмеженими 

можливостями: встановлення пандусів, роздягальні, 

тренажерів, туалетної кімнати тощо. 

Облаштування спортивних майданчиків, стадіонів та 

футбольних полів (укладка покриття, встановлення лав, 

нанесення розмітки, встановлення воріт, благоустрій 

прилеглих територій тощо). 

Придбання необхідного устаткування 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

70000,00 20625,8 6550,00 97175,68 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші джерела фінансування, не 
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заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади, суб’єкти підприємницької діяльності, 

громадські об’єднання 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.7.1 Повір у себе – реабілітація людей з 

інвалідністю у т.ч. учасників АТО 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.3.7. Включення людей з особливими потребами в 

активне життя 

 

Мета та завдання проекту Створення соціально-реабілітаційного центру для людей 

з  інвалідністю та учасників АТО 

Створення сприятливих умов для відпочинку дітей з 

особливими потребами та їх реабілітація. Забезпечення 

рівного доступі до навчання та якісного дозвілля дітей з 

інвалідністю 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Діти з інвалідністю та інваліди 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На цей час в системі соціального захисту населення 

відсутній центр соціально-психологічної реабілітації для 

інвалідів та учасників АТО, що негативно впливає на їх 

участь у суспільному житті. 

Включення дітей з інвалідністю в активне життя 

позитивно впливатиме на їх участь у суспільному житті 

в подальшому. Створення та реконструкція дитячих 

майданчиків, введення в дію приміщень з тренажерним 

устаткуванням, все це сприятиме прискореному процесу 

реабілітації дітей з інвалідністю, набуттю та 

відновленню в них соціально-побутових навичок, 

поліпшить фізичний стан, що призведе до кращої 

активності дитини у навчальній діяльності та адаптації у 

суспільстві  

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Адаптовано шкільні приміщення відповідно до потреб 

дітей з особливостями. 

Кореговано  та розвинуто фізичні здібності дітей з 

інвалідністю через заняття спортом. 

Прискорено процес реабілітації дітей. 

Поліпшено соціальну захищеність громадян з 

обмеженими можливостями. 

Посилено підтримку соціально-вразливих верств 

населення, зокрема забезпечено медичним та соціально-

психологічною реабілітацією 

Основні заходи проекту Створення, проведення реконструкції вуличного 
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дитячого майданчика для реабілітації дітей з 

особливими потребами. 

Введення в дію приміщення з тренажерним 

устаткуванням. 

Придбання необхідних тренажерів та устаткування для 

дітей з інвалідністю. 

Створення реабілітаційного центру для учасників 

антитерористичної операції 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2019 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

335,00 10901,20 0,00 11236,20 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством, спонсорська допомога, кошти грантів 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент соціального захисту населення 

Миколаївської обласної державної адміністрації, органи 

місцевого самоврядування, центр реабілітації, 

благодійні фонди та організації, волонтери 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.7.2 Вільний рух - можливість для кожного 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.3.7. Включення людей з особливими потребами в 

активне життя 

Мета та завдання проекту Соціалізація і забезпечення можливості для 

повноцінного життя і побуту  громадян  похилого  віку, 

людей з інвалідністю,  хворих  (з  числа  осіб 

працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  

групи інвалідності,  але  не  більш,  як чотири місяці), 

які не здатні до самообслуговування  і  потребують  

постійної  сторонньої допомоги; громадян, які  

перебувають у складній життєвій ситуації, 

малозабезпечених сімей, які виховують дітей з 

інвалідністю, маломобільних груп населення 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

14600 осіб - громадяни  похилого  віку, люди з  

інвалідністю,  хворі, які не здатні до 

самообслуговування  і  потребують  постійної  

сторонньої допомоги;  громадяни, які  перебувають  у  

складній  життєвій ситуації, маломобільні групи 

населення 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

В умовах впровадження інноваційних форм соціальних 

послуг гостро виникла  проблема перевезення 

спеціально обладнаним автомобілем громадян, які 
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мають обмежені фізичні можливості у пересуванні. 

Також існує потреба у інвалідних візках, тренажерах та 

спеціалізованому авто для людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

Придбання «соціального таксі», інвалідних візків та 

спеціалізованих тренажерів вирішить проблеми 

маломобільних отримувачів  соціальних послуг у 

територіальних центрах соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), а також надасть 

можливість для повноцінного життя і побуту осіб з 

серйозними порушеннями опорно-рухових функцій, в 

першу чергу людям з інвалідністю на візках і 

малозабезпеченим сім’ям, які виховують дітей з 

інвалідністю 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено якісний сервіс з надання безкоштовних 

транспортних послуг малорухливим громадянам. 

Забезпечено доступ людей з інвалідністю до міського 

середовища  

Основні заходи проекту Організація надання транспортних послуг. 

Створення нової соціальної послуги «Перевезення осіб з 

інвалідністю». 

Придбання спеціалізованого авто для перевезення осіб з 

інвалідністю. 

Придбання візків для осіб з інвалідністю. 

Придбання та встановлення тренажерів та устаткування 

для людей з особливими потребами 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

14020,00 14020,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, інші джерела, не заборонені 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент соціального захисту Миколаївської 

облдержадміністрації, управління соціального захисту 

населення райдержадміністрацій, благодійні організації, 

волонтери 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.3.8.1 Подбаємо разом про майбутнє нації  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.3.8. Створення умов для забезпечення 

репродуктивного здоров’я людей 

Мета та завдання проекту Забезпечити оперативне та якісне надання медичних 

послуг населенню в родопомічі та підвищити рівень 

задоволеності населення якістю та доступністю 
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медичної допомоги вагітним, породіллям  та  дітям 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

В більшості центральних районних лікарнях області 

використовується застаріле обладнання. Використання 

такого обладнання негативно впливає на швидкість і 

точність встановлення діагнозу, ефективність надання 

медичної допомоги вагітним , породіллям і дітям.. 

Такий стан діагностики є недопустимим для подальшого 

розвитку системи охорони здоров’я області в умовах 

реформування медичної галузі 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Скорочено терміни обстеження вагітних жінок і 

немовлят зі зниженням термінів зайнятості стаціонарних 

ліжок у пологових відділеннях. 

Підвищено якість медичного обслуговування вагітних, 

породіль і новонароджених, створено сприятливі умови 

для їх діагностичного забезпечення та диспансеризації. 

Збільшено кількість живонароджених. 

Зменшено випадки материнської та малюкової 

смертності 

Основні заходи проекту Придбання нового сучасного медичного обладнання для 

родопомічі, та виходжування немовлят. 

Розширення переліку послуг, які надаються та 

покращення їх якості.  

Формування системи забезпечення і підтримки якості 

медичної допомоги. 

Здійснення активної кадрової політики та зміцнення 

фінансової бази пологових відділень 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2019 рік 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

0,00 2168,41 0,00 2168,41 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, інші джерела, не заборонені 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Управління охорони здоров’я Миколаївської 

облдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, райдержадміністрації, лікарняні 

заклади вторинного і третинного рівнів 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму  

2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.4.1.1. Вода - життя громади 

 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою 
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розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

Мета та завдання проекту Покращення забезпечення населення області якісною 

питною водою шляхом модернізації та реконструкції 

систем водопостачання. Покращення екологічного стану 

території області. Покращення якості підземних та 

поверхневих вод 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Значна частина споживачів та населення Миколаївської 

області забезпечуються водою, яка за окремими 

якісними показниками не відповідає вимогам державних 

стандартів. Тому, для вирішення проблеми важливе 

значення має запровадження нових інноваційних 

науково-обґрунтованих підходів та методів підвищення 

ефективності управління, зокрема у сфері водопровідно-

каналізаційного господарства. На спорудах водозабору 

відсутня система мікрофільтрації, що не дозволяє  

очистити сиру воду від одноклітинних синьо-зелених 

водоростей. Саме очистка води потребує застосування 

ефективних методів обробки, впровадження нових 

конструктивних рішень, направлених на якісну очистку 

питної води 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Встановлено нове обладнання мікрофільтрації. 

Побудовані резервуари для запасу води загальним 

обсягом 8000 куб. м. 

Побудовано насосну станцію потужністю 500 м
3
/год. 

Проведено  ремонт башт Рожновського. 

Впроваджено на підприємствах питного водопостачання 

та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, 

реагентів, обладнання. 

Знижено вартість матеріальних і енергетичних ресурсів 

у процесі питного водопостачання та водовідведення. 

Проведено роботи по бурінню артсвердловин в 

населених пунктах області 

Основні заходи проекту Реконструкція та модернізація системи питного 

водопостачання. 

Впровадження системи централізованого 

водопостачання, особливо у сільських населених 

пунктах. 

Встановлення нового обладнання мікрофільтрації. 

Реконструкція будівлі мікрофільтрів на водозаборі. 

Заміна насосів на менш енергоємні та встановлення 

автоматики з регулювання подачі води. 

Встановлення дросельної засувки з електроприводом. 

Будівництво резервуарів запасу води. 

Будівництво нових та реконструкція існуючих 

водонапірних башт. 
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Проведена заміна магістральних водогонів. 

Впровадження станцій (установок) доочищення питної 

води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх 

матеріалів, технологій, обладнання, приладів та 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

розробок 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

80293,12 80000,0 77381,58 237674,70 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством, кошти ЄБРР, ЄІБ 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи виконавчої влади, підприємства питного 

водопостачання та водовідведення, Південно-Бузьке 

басейнове управління водних ресурсів, 

КП «Веселинівський водоканал»,  КП «Міськводоканал» 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.4.2.1. Підвищення енергоефективності в закладах 

бюджетної сфери 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-

комунального господарства і закладів соціальної 

сфери 

Мета та завдання проекту Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих 

на скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок,  

економію бюджетних коштів, а також створення та 

забезпечення  комфортного середовища та мікроклімату 

в будівлях установ бюджетної сфери 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Існує актуальна проблема неефективного використання 

енергоресурсів, яка має місце  у багатьох бюджетних 

установах Миколаївської області. Це призводить до 

щорічного зростання витрат на оплату спожитих 

енергоресурсів, обмеження спроможності місцевого 

бюджету щодо здійснення інфраструктурних та 

соціальних видатків, що в свою чергу веде до 

гальмування розвитку територій громад. Зважаючи на 

стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро постало 

питання у вирішенні проблеми підвищення 

енергоефективності в закладах бюджетних установ.  

Соціальний аспект вирішення проблеми нестабільного 

температурного режиму, це забезпечення безпечних та 

нешкідливих умов розвитку виховання, навчання, 
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зміцнення здоров’я, фізичного і культурного розвитку та 

соціального обслуговування  населення відповідно до 

санітарно-гігієнічних вимог 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Скорочено витрати на оплату енергоносіїв. 

Дотримано температурний режим.   

Підвищено енергоефективність будівлі. 

Зменшено кількість захворювань на ГРВІ та інші 

захворювання від переохолодження 

Основні заходи проекту Реконструкція систем опалення, проведення 

термомодернізації будівель. 

Заміна котлів на енергоефективні котли, у т.ч. на 

альтернативному паливі. 

Заміна вікон і дверей на енергоефективні 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

92682,94 122454,40 22880,49 238017,82 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, публічно-приватне партнерство, 

бізнес та інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством  

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації, 

департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, заклади освіти, заклади охорони 

здоров’я, заклади соціального захисту, заклади 

культури,  бізнес  

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.4.2.2. Благоустрій населених пунктів 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-

комунального господарства і закладів соціальної 

сфери 

Мета та завдання проекту Приведення мереж зовнішнього освітлення до 

належного технічного стану, підвищення ефективності, 

економічності та надійності їх функціонування, 

забезпечення належного утримання та збереження 

приладів освітлення на території об’єктів благоустрою, 

впровадження енергозберігаючих технологій та 

обладнання 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке Населення Миколаївської області 



97 

Миколаївська область  

 

 

поширюватиметься проект 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Покращення соціально-економічного середовища 

громад області залежить в тому числі і від ефективного 

енергоспоживання та енергозбереження на фоні 

постійного зростання цін на енергоносії. 

Недостатнє освітлення вулиць у нічну пору доби є 

причиною високого рівня злочинності та дорожньо-

транспортних пригод 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено комфортні умови перебування та відпочинку 

мешканців та гостей області. 

Покращено криміногенну ситуацію в області. 

Зменшено чисельність ДТП. 

Зменшено  енергоспоживання електроенергії 

Основні заходи проекту Будівництво, реконструкція вуличного та зовнішнього 

освітлення. 

Встановлення приладів освітлення з використанням 

новітніх технологій (сонячної та вітрової енергії). 

Додаткове освітлення пішохідних переходів в населених 

пунктах та за їх межами. 

Встановлення вуличних енергозберігаючих ліхтарів  

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

5132,89 5000,0 3070,00 13202,89 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент житлово-комунального господарства 

Миколаївської обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації,  органи місцевого самовря-

дування, ПАТ «Миколаївобленерго» 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.4.2.3. Покращення технічного стану житлового 

фонду 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-

комунального господарства і закладів соціальної 

сфери 

Мета та завдання проекту Забезпечення належного технічного стану житлових 

будівель надасть можливість  збільшити їх строки 

експлуатації, зменшить втрати тепла, зменшить 

небезпеку  від загорання через значне навантаження на 

існуючі електричні мережі 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 
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Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

У зв’язку із зростаючою кількістю побутової техніки у 

населення, впровадженням електричного опалення та 

враховуючи, що більшість житла збудована у 

пострадянські часи, а існуючі системи 

електропостачання житлових будинків  не розраховані 

на таке навантаження, то виникає потреба у  капітальних 

ремонтах та заміні електричних систем. Також 

потребують модернізації і інші інженерні системи 

(теплопостачання, водопостачання, каналізації та 

гарячого водопостачання). 

Ще однією з важливих проблем є ремонт покрівель та 

забезпечення теплоізоляції приміщень будинків 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Знижено витрати на опалення. 

Зменшено споживання газу. 

Зменшено витрати на усунення аварійних ситуацій. 

Забезпечено безпечне проживання населення у 

житлових будинках. 

Знижено кількості пожеж  в опалювальний період 

Основні заходи проекту Ремонт та модернізація інженерних систем житлових 

будинків (електричних, водопровідних, каналізаційних, 

гарячого водопостачання, вентиляційних). 

Реконструкція  покрівель, горищних перекриттів, 

проведення термомодернізації будівель 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2020 рік 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

0,00 0,00 5184,20 5184,20 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не  заборонені чинним 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент житлово-комунального господарства 

Миколаївської обласної державної адміністрації, органи 

місцевого самоврядування, підприємства-постачальники 

послуг 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.4.3.1. Розроблення програми електронного 

врядування у системі житлово-комунального 

господарства 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку 

обслуговування житла 

Мета та завдання проекту Надання можливості жителям громад скеровувати 

роботу працівників ЖКГ, що надасть змогу своєчасно 

реагувати та усувати поломки і проблеми, які виникли, 

збільшить результативність та ефективність роботи 

сфери ЖКГ. Збільшиться довіра населення до 

працівників  системи ЖКГ 
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Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Баштанський район 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

22,7 тис. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Несвоєчасне виявлення проблем роботи житлово-

комунальної системи призводить до затримок їх 

вирішення. За допомогою інтерактивної карти жителі 

громади матимуть змогу самостійно скеровувати роботу 

працівників житлово-комунального господарства.  

Такий підхід до вирішення проблеми дозволить 

своєчасно усувати поломки та вирішувати інші 

проблеми, які виникли. Як наслідок, жителі громади 

більш довірливо будуть ставитись до працівників 

системи житлово-комунального господарства,  та 

матимуть швидкі результати від їх роботи 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Встановлено 1 інтерактивну карту. 

Скорочено час на виявлення проблем у системі 

житлово-комунального господарства на 20%. 

Покращено надання житлово-комунальних послуг 

Основні заходи проекту Закупівля та установка програмного забезпечення. 

Обслуговування сайту 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2019 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

200,00 0,00 200,00 

Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет, спонсорські кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Баштанська міська рада – фінансування, реалізація 

проекту 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.4.4.1. Підвищення рівня забезпечення житлом 

громадян Миколаївської області шляхом надання 

пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам для будівництва 

(реконструкції) чи придбання житла за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.4.4. Виконання програм будівництва (придбання) 

доступного житла та забезпечення молоді житлом  

Мета та завдання проекту Підвищення рівня забезпечення житлом громадян,  які 

потребують поліпшення житлових умов відповідно  до  

законодавства 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1,2 млн осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої У Миколаївській області за даними міст і районів 
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спрямований проект області на квартирному обліку перебувають близько 

16245 сімей та одинаків. Разом з тим близько третини 

населення проживає у незадовільних умовах – 

гуртожитках, комунальних квартирах, в орендованих 

квартирах, де забезпеченість житловою площею менше 

9 м
2
 на одну особу. Низький рівень доходів населення і 

насамперед жителів сільських населених пунктів, не 

співвідноситься з вартістю будівництва (придбання) 

житла, що робить неможливим вирішення житлових 

проблем громадянами самостійно, без підтримки 

держави 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечено житлом близько 190 сімей. 

Побудовано 11875,0 кв. м житла. 

Створено нові робочі місця для залучення осіб. 

Створено умови для розвитку інфраструктури сіл, селищ 

та малих міст 

Основні заходи проекту Інформування жителів Миколаївської області щодо 

можливих шляхів вирішення житлового питання. 

Популяризація проекту серед населення Миколаївської 

області шляхом висвітлення інформації у засобах 

масової інформації. 

Створення умов для отримання власного житла 

молодими спеціалістами, які отримали направлення на 

роботу, насамперед у сільській місцевості 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

35000,00 42000,00 50000,00 127000,00 

Джерела фінансування проекту Державний та місцеві бюджети, власні кошти громадян, 

зацікавлених у будівництві (купівлі)  житла 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївське регіональне управління Державної 

спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву», 

органи державної влади та місцевого самоврядування, 

банківські установи, громадяни, що потребують 

покращення житлових умов 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.4.4.2. Надання державної підтримки громадянам в 

розмірі 30%, учасникам АТО та внутрішньо 

переміщеним особам 50% від нормативної площі 

доступного житла за рахунок державного та/або 

місцевих бюджетів 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (СРР), якому відповідає 

проект 

2.4.4. Виконання програм будівництва (придбання) 

доступного житла та забезпечення молоді житлом  

Мета та завдання проекту Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які 
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потребують поліпшення житлових умов відповідно  до  

законодавства 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1,2 млн  осіб 

Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект 

В умовах сьогодення держава неспроможна у повній 

мірі забезпечити громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, безкоштовним житлом, тому можливим 

шляхом до скорочення кількості осіб, які перебувають 

на квартирному обліку є надання фінансової підтримки 

держави громадянам для сплати за рахунок коштів 

державного та/або місцевих бюджетів 30 відсотків 

вартості нормативної площі доступного житла (при 

цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, 

відкритий в уповноваженому банку, кошти обсягом 

70 відсотків вартості нормативної площі доступного 

житла) або надання пільгового іпотечного житлового 

кредиту згідно з чинним законодавством 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечено житлом близько 40 сімей. 

Побудовано 2500,0 кв. м житла. 

Створено умови для стабільної роботи підприємств 

будівельної галузі та збереження робочих місць 

Основні заходи проекту Проведення заходів з інформування жителів 

Миколаївської області щодо можливих шляхів 

вирішення житлового питання. 

Популяризація проекту серед населення Миколаївської 

області шляхом висвітлення інформації у засобах 

масової інформації. 

Залучення будівельних підприємств для реалізації 

проекту 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

3000,00 5000,00 5000,00 13000,00 

Джерела фінансування проекту Державний та місцеві бюджети, власні кошти громадян, 

зацікавлених у будівництві (купівлі)  житла 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївське регіональне управління Державної 

спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву», 

органи державної влади та місцевого самоврядування, 

банківські установи, громадяни, що потребують 

покращення житлових умов 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.4.5.1. Здешевлення вартості іпотечних кредитів 

комерційних банків для забезпечення доступним 

житлом громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов, шляхом відшкодування частини 

відсотків за іпотечним кредитом згідно з чинним 

законодавством 
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Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.4.5. Виконання програм здешевлення вартості 

іпотечних кредитів для забезпечення житлом 

громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов 

Мета та завдання проекту Підвищення рівня забезпечення житлом найбільш 

незахищених верств населення, а саме:  працівників 

педагогічної та медичної сфери, які працюють в 

обласних закладах охорони здоров’я та освіти 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Особи, які перебувають на обліку громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов або які 

забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в 

установленому порядку, житловою площею, що не 

перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім'ї, або 

проживають (зареєстровані в установленому порядку) у 

гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад 

сім'ї, виданою за місцем проживання – 140 сімей 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

У Миколаївській області станом на 01.01.2017 року за 

даними міст і районів області на квартирному обліку 

перебувають 16245 сімей та одинаків.  

Забезпечення доступним житлом громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, шляхом 

відшкодування частини процентів за кредитами, 

отриманими на будівництво (реконструкцію) чи 

придбання в об'єктах незавершеного будівництва або не 

реалізованого замовниками (управителями) в об’єктах, 

прийнятих в експлуатацію після 2007 року житла 

(квартири в багатоквартирних житлових будинках, 

індивідуальні житлові будинки або майнові права на 

них). За період дії порядку здешевлення вартості 

іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

було забезпечено житлом 124 сім’ї в Миколаївській 

області 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечено житлом близько 140 сімей. 

Побудовано 8750,0 кв. м житла. 

Добудовані об’єкти незавершеного будівництва. 

Створено умови для стабільної роботи підприємств 

будівельної галузі та збережено робочі місця 

Основні заходи проекту Проведення заходів з інформування жителів 

Миколаївської області щодо можливих шляхів 

вирішення житлового питання; 

Популяризація проекту серед населення Миколаївської 

області шляхом висвітлення інформації у засобах 

масової інформації; 

Здійснення відбору забудовників житла, створення 

режиму найбільшого сприяння забудовникам з метою 

здешевлення вартості будівництва житла та 

пришвидшення темпів будівництва; 
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Відбір банківських установ, що можуть надавати 

іпотечні кредити для забезпечення житлом громадян у 

Миколаївській області із нижчими відсотковими 

ставками 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

1500,00 2000,00 2000,00 5500,00 

Джерела фінансування проекту Державний та місцеві бюджети, власні кошти громадян, 

зацікавлених у будівництві (купівлі)  житла 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївське регіональне управління Державної 

спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву», 

органи державної влади та місцевого самоврядування, 

банківські установи, громадяни, що потребують 

покращення житлових умов 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.4.6.1. Цільова регіональна програма підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та 

поліпшення житлово-побутових умов сільського 

населення «Власний дім» на 2018-2023 роки. 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.4.6. Державне пільгове кредитування 

індивідуальних сільських забудовників для 

будівництва (реконструкції) та придбання житла 

Мета та завдання проекту Поліпшення житлових і соціально-побутових умов 

сільського населення, реалізація заходів щодо 

відродження села шляхом підвищення рівня 

життєзабезпечення населення 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Понад 900 сільських мешканців Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Реалізація державної політики України у галузі 

житлового будівництва. 

Збільшення обсягів індивідуального житлового 

будівництва на селі. 

Поліпшення  житлових і соціально-побутових умов 

сільських мешканців області. 

Підвищення рівня інженерного облаштування села. 

Збільшення зайнятості сільського населення та випуску 

сільськогосподарської продукції. 

Перерозподіл трудових ресурсів та закріплення кадрів і 

насамперед молоді у сільській місцевості. 

Створення нових робочих місць та підвищення рівня 

зайнятості населення 

Очікувані кількісні та якісні Збудовано та реконструйовано понад 24 житлові  
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результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

будинки. 

Придбано готового житла понад 130 житлових будинків. 

Проведено заходи з енергозбереження понад  

20 житлових будинків.  

Введено в експлуатацію біля 11,0 тис.кв.м 

Основні заходи проекту Щорічне збільшення обсягів кредитування, розширення 

території охоплення пільговим кредитуванням та кола 

позичальників за рахунок доступу до кредитних 

ресурсів громадян, які постійно проживають або 

переселяються на постійне місце проживання у сільську 

місцевість 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

32040,00 32040,00 

Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела 

Фонду (кошти, що надійшли в рахунок внесення плати 

за користування кредитами) 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

СКФГО «Миколаївський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі», 

районні державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування  

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму 2.5. Розвиток 

культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання 

населення 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.5.1.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких 

закладів 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких 

закладів 

Мета та завдання проекту Забезпечення населення належними умовами для 

розвитку культури та мистецтва 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Проблема дозвілля молоді, повноцінного культурного 

розвитку жителів громади, утримання населення від 

переїзду до інших місцевостей викликала необхідність 

проведення капітальних ремонтів закладів культури та 

мистецтв. Впровадження запланованого проекту 

дозволить задовольнити культурно-освітні потреби 

населення (молоді, учнів, дошкільнят, пенсіонерів та 
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ін.), а також надасть можливість для організованого 

відпочинку всіх категорій населення, створить 

оптимальні умови для розвитку творчих можливостей, 

просвітницької діяльності, спілкування, обміну досвідом 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено комфортні умови для організації дозвілля 

населення, для функціонування гуртків народної та 

художньої творчості. 

Збільшено  кількість творчих і аматорських колективів. 

Збільшено кількість людей охоплених культурно-

мистецькими заходами. 

Втілено нові культурні та мистецькі проекти 

Основні заходи проекту Будівництво, реконструкція, капітальні ремонти 

приміщень та  будівель культурно-мистецького 

призначення. 

Впровадження енергозберігаючих заходів 

(термосанація, заміна вікон, дверей, встановлення 

енергозберігаючих котлів). 

Реконструкція та ремонт систем (опалення, 

водопостачання та водовідведення, електрики та ін.). 

Матеріально-технічне забезпечення будівель культури 

та мистецтв. 

Будівництво зовнішнього освітлення. 

Зовнішній благоустрій територій 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

25000,0 30000,0 35000,0 90000,0 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, спонсорські кошти, інші кошти, не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Управління культури, національностей та релігій 

Миколаївської обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.5.1.2. Модернізація та технологічне переоснащення 

Обласного палацу культури 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких 

закладів 

Мета та завдання проекту Перетворення Обласного палацу культури  на сучасний 

та реальний центр соціокультурної активності області. 

Розширення можливостей Обласного палацу культури  з 

надання сучасних культурних послуг та втілення 

креативних індустрій. 

Вдосконалення формату проведення обласних 

культурно-мистецьких заходів і організації  дозвілля 
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різних груп населення, в тому числі і  незахищених 

верств населення 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Обласний палац культури - головна і найбільша сцена 

Миколаївської області, на якій проходять заходи до 

державних свят, конкурси  і фестивалі всеукраїнського 

та обласного рівня, творчі звіти колективів, різноманітні 

культурно-мистецькі заходи, виступи популярних 

професійних артистів сучасності з України та 

зарубіжжя.  

Заклад  може прийняти до 2500 відвідувачів одночасно. 

Концертний  зал на 1200 місць. Нині відвідувач вимагає 

сучасного рівня послуг. На жаль, матеріально-технічна 

база є застарілою і давно вичерпала свій термін 

експлуатації, що призводить до прикрих збоїв під час 

проведення відповідальних культурно-мистецьких 

заходів.  

Модернізація та технологічне переоснащення 

концертного залу та сцени, ремонт приміщень, 

впорядкування прилеглої території   сприятиме 

створенню умов для вдосконалення роботи та 

безпечного перебування відвідувачів і учасників  

різноманітних заходів. 

Встановлення  світлодіодного екрану   суттєво вплине 

на якісний рівень обласних та всеукраїнських 

культурно-мистецьких заходів та дасть  реальну  

економію коштів на оформлення сцени 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Приведено матеріально-технічну базу Палацу до 

сучасних потреб. 

Запроваджено інновації у культурно-освітньому процесі. 

Отримано нову якість послуг та культурний продукт 

європейського рівня 

Основні заходи проекту Капітальний ремонт сценічного комплексу та 

приміщення концертного залу, фойє ІІ поверху (паркет). 

Придбання світлодіодного екрану, звукової апаратури. 

Реконструкція та модернізація  фонтану з освітленням 

та звуковим супроводом і капітальний ремонт площі 

перед Обласним палацом культури, біля фонтану та 

освітлення  

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

20000,00 20000,00 

Джерела фінансування проекту Місцевий бюджет, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Обласна державна адміністрація, управління культури, 

національностей та релігій Миколаївської обласної 

державної адміністрації  

Інша інформація щодо проекту  
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Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.5.1.3. Бібліотека - територія для розвитку 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких 

закладів 

Мета та завдання проекту Підвищення рівня бібліотечного обслуговування 

жителів Миколаївської області 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Нагальною потребою є  створення належних умов для 

зберігання рідкісних і цінних видань,  створення 

електронного страхового фонду видань та забезпечення 

доступу користувачів (у т.ч. з обмеженими 

можливостями) до електронних версій документів. 

Створення зведеного каталогу має за мету розкриття 

потенціалу бібліотек області (обласних, міських, 

центральних районних і бібліотек об’єднаних 

територіальних громад, вищих навчальних закладів, 

підприємств тощо) та підвищення якісного рівня 

бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів на базі нової версії вітчизняної 

автоматизованої інформаційної бібліотечної системи 

(АІБС)  «УФД/Бібліотека». Створення мобільної 

системи обслуговування дитячого населення сільських 

районів забезпечуватиме  розповсюдження читання 

серед дитячого населення та популяризацію творів 

української літератури. 

Розвиток цього проекту сприятиме налагодженню 

міжкультурного діалогу в суспільстві та підвищенню 

культурного розвитку молоді у т.ч. посиленню 

патріотичного виховання дітей та підлітків 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено електронні копії на увесь фонд рідкісних і 

цінних видань. 

Створено зведений електронний каталог.  

Створені мобільні бібліотеки (пересувні дитячі 

бібліотеки). 

Проведено цикли заходів, спрямованих на зміцнення 

дружби та взаєморозуміння дітей різних 

національностей. 

Створено Віртуальний  музей національних культур 

Миколаївської області при  обласній бібліотеці для дітей   

ім. В.О. Лягіна  та  Віртуальну карту Миколаївської 

області, яка висвітлює реальний стан  розподілу 

національних спільнот у Миколаївській області. 
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Створено систему взаємодії з громадськими 

організаціями щодо патріотичного виховання дітей та 

юнацтва 

Основні заходи проекту Організація автоматизованих зон обслуговування 

користувачів. 

Матеріально технічне переобладнання та модернізація 

існуючої мережі з придбанням нової версії вітчизняної 

автоматизованої інформаційної бібліотечної системи. 

Збільшення кількості Інтернет місць для користувачів в 

бібліотеках. 

Проведення виїзних просвітницьких та соціокультурних 

заходів (книжковий автопробіг, книжкові експозиції, 

огляди-конкурси, організація літніх читальних залів для 

вихованців дитячих будинків та ін.). 

Створення Миколаївського регіонального центру 

збереження рідкісних, цінних видань. 

Проведення заходів, спрямованих на зміцнення дружби 

та взаєморозуміння дітей різних національностей 

(створення Віртуального музею національних культур 

Миколаївської області при обласній бібліотеці для дітей 

імені В.О. Лягіна та віртуальну карту Миколаївської 

області, проведення: Фестивалю рідної мови 

«Українською розмовляємо – свою країну любимо і 

поважаємо, обласного фестивалю-конкурсу творчих 

робіт серед дітей та підлітків «Україна починається з 

тебе», мовного турніру «Слова у рідній мові – мов квіти 

кольорові»,  літературно-патріотичних ранків та вечорів, 

веб-мандрівки «Хай квітне щаслива моя Україна», циклу 

скайп-спілкувань з сучасними українськими 

письменниками «Читачі – письменникові, письменник – 

читачам», організація  циклу заходів, присвячених 

українському козацтву та  циклу зустрічей з учасниками 

АТО, створення інтерактивної гри «Ти одна і 

неподільна, Україно моя вільна!» тощо) 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

1504,00 1555,00 900,00 3959,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, міжнародні донорські кошти, 

спонсорські кошти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Бібліотеки Миколаївської області, Українська 

бібліотечна асоціація (УБА),  громадські об’єднання, 

бібліотечні консорціуми, Миколаївський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Миколаївська обласна організація Національної спілки 

письменників України, загальноосвітні школи, гімназії, 

Муніципальний колегіум, ліцеї, школи-інтернати та ін. 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.5.2.1. Створення музеїв та мистецька освіта  
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Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.5.2 Розвиток мистецької освіти 

Мета та завдання проекту Створення можливостей для виховання дітей, підлітків і 

молоді, які відкриють для кожного з вихованців простір 

для розвитку ініціативності та самостійності, 

інтелектуальних і творчих здібностей, розкриють 

різноманітні форми організації ігрової та дозвіллєвої 

діяльності, як надійного засобу навчання, фізичного, 

естетичного та інтелектуального розвитку особистості. 

Забезпечить збереження та популяризацію 

образотворчого мистецтва Півдня України 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Культурно-мистецька освіта визнана у світі одним із 

фундаментальних і стійких компонентів якісного 

оновлення освіти і основними стратегічними 

напрямками в цій сфері є забезпечення доступності 

освіти у сфері мистецтв, забезпечення високої її якості 

через розроблення високих освітніх стандартів, 

застосування принципів і практики культурно-

мистецької освіти для вирішення соціальних і 

культурних задач, які постають перед сучасним 

суспільством. Проблеми, які необхідно вирішити в 

умовах сьогодення: розвивати художній смак учнів; 

виявляти індивідуальні творчі здібності та певну 

обдарованість; значною мірою поглибити знання з усіх 

видів мистецтва і з образотворчого зокрема; залучати 

дітей до самостійності в мистецькій діяльності, що 

сприяє естетичному сприйняттю навколишньої 

дійсності 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечено належний температурний режим та 

безпечні умоив перебування людей у споруді. 

Збільшено кількість дітей та молоді, які отримали  

культурно-просвітницькі послуги. 

Видано ілюстровану історію обласного хідожнього 

музею та його колекції. 

Створено третій в області музей «художнього» 

напрямку у м. Первомайськ. 

Зменшено рівень злочинності та протиправних випадків 

поведінки серед дітей та молоді  

Основні заходи проекту Проведення реконструкції будівель мистецької освіти. 

Створення освітньо-технічної бази з фото-відео 

мистецтва. 

Проведення суботника по благоустрою прилеглої 

території. 
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Модернізація матеріально-технічної бази закладів вищої 

культурно-мистецької освіти. 

Впровадження нових культурно-просвітницьких 

заходів, освітніх курсів, майстер-класів та ін. 

Підготовка, створення та видання книги «Музей і місто: 

100 років разом». 

Створення музейного закладу «Первомайський 

художній музей народного художника України Андрія 

Антонюка» (пристосування приміщення під музейний 

заклад, формування колекції та створення експозиції, 

придбання спеціального обладнання та ін.) 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

1075,00 16736,04 750,00 18561,04 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, кошти міжнародних організацій, 

міжнародні фонди, інші кошти, не заборонені 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування, 

райдержадміністрації, управління культури, 

національностей та релігій Миколаївської 

облдержадміністрації, заклади мистецької та культурної 

освіти, Миколаївський  обласний художній музей 

імені В. В. Верещагіна 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.5.3.1. Відновлення, реставрація та збереження 

історико-культурної та архітектурної спадщини  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та 

духовної спадщини, створення умов для 

патріотичного виховання населення 

Мета та завдання проекту Збереження та розвиток історико-культурної та духовної 

спадщини, створення умов для патріотичного виховання  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Основна проблема – незадовільний стан будівель 

пам’яток художньої творчості, що не дає можливість 

забезпечити сучасні умови розвитку історико - 

культурної та духовної спадщини, створення 

позитивних умов для патріотичного виховання. 

Створення цифрового  архівного контенту 

Миколаївської області в Інтернеті,  організація доступу 

до нього через офіційний веб-сайт  архіву Миколаївської 

області, реставрація та консервація в  архіві 
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Миколаївської області документації, що містить 

інформацію про населення, демографію, міграційні 

процеси, репресії громадян Миколаївщини та України в 

цілому стає центром уваги українського суспільства до 

своєї історії та минулого в умовах реформування 

держави і суспільства 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Відновлено унікальний історико - культурний об’єкт 

діараму «Штурм фортеці Очаків у 1788р.». 

Збільшено кількість відвідувачів музеїв Миколаївської 

області. 

Збільшено кількість учасників  у масових заходах. 

Збережено історико - культурну та духовну спадщину, 

створено умови для патріотичного виховання. 

Створено електроні версії архівних фондів та 

забезпечено он-лайн доступ  до цифрового архівного 

контенту 

Основні заходи проекту Реставрація будівель історико - культурних пам’яток та 

музеїв. 

Розконсервація та реставрація живописних полотен, 

діарам, колекцій та формування експозицій. 

Матеріально-технічне забезпечення для проведення 

робіт з оціфрування архівних фондів та проведення 

відповідних робіт. 

Надання відкритого доступу до цифрового архівного 

контенту 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

31722,50 31722,50 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, 

інші кошти, не заборонені законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївський обласний краєзнавчий музей, Обласний 

будинок художньої творчості Миколаївської обласної 

ради, Державний архів Миколаївської області, 

Управління культури, національностей та релігій 

Миколаївської обласної державної адміністрації 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

2.5.4.1. Створення гончарної майстерні та території  

Баштанської об’єднаної територіальної громади  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

2.5.4.Збереження народних традицій і фольклору, 

розвиток народної творчості, відродження художніх 

промислів 

Мета та завдання проекту Заснувати окрему школу гончарства для дітей та молоді, 

відкрити її філіали у сільській місцевості, започаткувати 

діяльність секцій кераміки та гуртків у навчальних 
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закладах з метою збереження народних традицій та 

художніх промислів.  

Навчання дітей, молоді та осіб з обмеженими фізичними 

можливостями мистецтву гончарства, використовуючи 

результати їх роботи, в перспективі – організація 

виставок-продажів керамічної продукції, 

розповсюдження виробів серед підприємців міста, з 

метою обміну досвідом роботи з майстрами та учнями з 

інших міст, складатиме соціально – економічну 

спрямованість проекту та реальну можливість його 

виконання 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Баштанський район, Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

24,1 тис. осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Відродити забуті і зникаючі ремесла, окремі види 

народного мистецтва, а саме – мистецтво кераміки, як 

одного з найбільш давнього і привабливого виду 

декоративно – прикладного мистецтва;  відновити такий 

важливий і необхідний в сучасних умовах напрямок в 

народному та професійному мистецтві, як кераміка, а 

також створити для цього належну матеріально-

технічну базу 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено гурток для дітей та молоді з обмеженими 

фізичними можливостями у вільний від навчання та 

роботи час. 

Організовано виставку керамічних виробів – продажу, 

ярмарку. 

Створено  сучасний  клас  кераміки 

Основні заходи проекту Розробка матеріалів та навчально – методичних 

програм. 

Включення класу гончарства до туристичного маршруту 

громади. 

Проведення реконструкції та обладнання приміщення 

під заняття. 

Матеріально-технічне забезпечення (придбання 

спецобладнання, матеріалів, предметів та ін.) 

Навчання  викладацького персоналу 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2019-2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

0,00 1300,00 700,00 2000,00 

Джерела фінансування проекту Бюджет громади, публічно-приватне партнерство, 

бізнес, міжнародний донор, грантові кошти та інші 

кошти, не заборонені законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

органи місцевого самоврядування, органи виконавчої 

влади, управління культури, національностей та релігій 

Миколаївської обласної державної адміністрації, відділи 

культури та туризму РДА, міських, селищних, сільських 

рад, митці громади  

Інша інформація щодо проекту  
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Технічні завдання на проекти регіонального розвитку 

Програми 3: Збереження та розвиток територій 

 

Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму 3.1. Підвищення 

рівня зайнятості сільського населення 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.1.1.1. Аквабатор 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, 

фермерства та сприяння самозайнятості населення 

Мета та завдання проекту Мета: зміцнення розвитку аквакультури для підтримки 

малого та середнього підприємництва в Південному 

регіоні.  

Завдання проекту: створення передумов для 

формування нетрадиційних видів малого та середнього 

підприємництва (аквакультури); 

створення бази матеріалів, обладнання та технологій у 

сфері морефермерства; 

створення нових робочих місць та розвиток 

самозайнятості населення; 

розвиток нового та актуального виду підприємництва у 

Південному регіоні 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська, Херсонська та Одеська області 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області у віці від 20 і до  

60 років 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Світовий ринок аквакультури, в сукупному 

середньорічному темпі росту буде становити  4% до  

2020 року. Аквакультура є найбільш швидкозростаючим 

продуктом в продовольчій системі світу, через 

відсутність природно доступних різновидів рибальства 

заготовлених в природних умовах. Підвищення 

інформованості про користь для здоров’я і поживну 

цінність, пов’язаних з морепродуктами прискорило 

споживання цього виду продукції. 

В Південному регіоні не дуже активно провадяться 

заходи щодо розвитку аквакультури. Розвиток 

морефермерства у Південному регіоні України - 

достатньо актуальне питання, яке виникає протягом 

багатьох років. Збільшення потенціалу розвитку 

морефермерства у нашому регіоні приверне увагу 

багатьох міжнародних компаній, інвесторів та закріпить 

позиції України на світовому ринку 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

Збільшено кількість нових робочих місць на 10% з 

кожним роком дії проекту, починаючи з другого року.  
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інновації проекту Зміна частки валового внутрішнього продукту 

морефермерства в секторі малого та середнього бізнесу 

Південного регіону 3-7% (з кожним роком дії проекту, 

починаючи з другого року). 

Створено 10 нових малих та середніх підприємств в 

галузі морефермерства 

Основні заходи проекту Створення реєстру водних акваторій, перспективних 

для сталого розвитку морекультур. Розташування, 

площі, перспективність для різних видів морекультур. 

Постійний моніторинг світових досягнень науки і 

техніки по цій темі. Аналітика моніторингу. Створення 

та актуалізація бази даних по цій темі.  

Участь в міжнародних форумах, конференціях, 

виставках, симпозіумах, стажуваннях по темі розвитку 

морського фермерства.  

Вивчення попиту на продукцію морського фермерства 

та встановлення ділових зв'язків з основними 

переробниками і ритейлорами.  

Постійний моніторинг ринку пропозицій «посівного \ 

вихідного» матеріалу для розведення різних морських 

культур, адаптованих для умов Чорного моря, а також 

обладнання та технологій. Аналітика моніторингу. 

Створення та актуалізація бази даних по цій темі. 

Створення Web- ресурсу 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2019 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

0,00 2442,64 2793,39 5236,04 

Джерела фінансування проекту Міжнародні донори та програми, секторальна підтримка 

за кошти ЄС 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївська обласна державна адміністрація, 

Регіональний фонд підтримки підприємництва в 

Миколаївській області,  Регіональний центр підтримки 

бізнесу, НУК імені  адмірала Макарова (Факультет 

економіки моря) 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.1.3.1. Створення сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.1.3. Підтримка кооперативного руху на селі 

Мета та завдання проекту Створення сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 
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Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Жителі сільської місцевості 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Сільськогосподарське виробництво є основою життя 

людей. Аграрний сектор економіки є досить складним і 

трудомістким. Останнє в значній мірі обумовлено 

впливом на сільськогосподарське виробництво 

ґрунтово-кліматичних та економічних умов. Тому для 

забезпечення стабільного розвитку аграрного 

виробництва велике значення має розробка та 

запровадження технологічних, технічних та 

організаційно-економічних заходів, а також 

економічних механізмів регулювання розвитку галузі. 

Погіршилась матеріально-технічна база 

сільськогосподарських підприємств, зменшилось 

виробництво продукції, знизились показники 

ефективності господарювання.  

Мешканці певних громад самостійно вирощують 

зернові культури, овочі та фрукти, займаються 

бджільництвом та тваринництвом. Проводиться таке 

виробництво по-різному, тому якість продукції і різна. 

Самостійне знаходження ринків збуту має менш 

позитивний результат, ніж організована реалізація 

продукції. Необхідно відмітити, що більшість людей, які 

самостійно займаються сільськогосподарською 

діяльністю навіть не сплачують податки до бюджету. 

Цю проблему можна вирішити шляхом створення 

кооперативів різних форм та видів 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Забезпечено самозайнятість сільського населення. 

Створені можливості для молоді: перспективи 

працевлаштування та відкриття власної справи. 

Зменшено відтік молоді з сільської місцевості. 

Покращити економіку громади 

Основні заходи проекту Створення сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів. 

Впровадження нових технологій. 

Налагодження надійних ринків збуту, проведення 

ярмарків, свят («Овочевий бал»)  та ін. 

Підтримка розвитку різних форм кооперативів 

(виділення земельних ділянок, підвод комунікацій та ін.) 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2019 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

0,00 4000,00 1300,00 5300,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, спонсорські кошти, міжнародна 

допомога, гранти, інші кошти, не заборонені 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Сільські ради, інші органи місцевого самоврядування, 

райдержадміністрації  

Інша інформація щодо проекту  
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Технічні завдання на проекти регіонального розвитку Напряму 

3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад 
 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.2.1.1. Миколаїв – це вигідно! 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення 

спільних проблем 

Мета та завдання проекту Розробка маркетингово-інвестиційної стратегії міста, 

інформаційна підтримка підприємств міста 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

м. Миколаїв, Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення міста і області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Правильно поставлена система інтегрального розвитку 

має забезпечити становлення Миколаєва та 

Миколаївської області, як майбутнього центру розвитку 

на регіональному, національному та міжнародному 

рівнях (особливо у причорноморському регіоні). 

Результатом впровадження  стратегічних напрямків 

стане підвищення якості життя в Миколаєві до рівня 

розвинутих європейських міст відповідного розміру. 

Важливим є врахування умов і можливостей «Угоди  

про асоціацію між Україною та ЄС», яка набрала 

чинності 01.09.2017. 

Реалізація проекту є доцільною необхідністю, про що 

свідчить  запит територіальної громади міста і області. 

Крім того, виконавчі органи міста та області мають 

досвід з розробки та впровадження стратегічних 

документів, на сьогодні є велика необхідність не тільки 

оперативної, але й стратегічної координації дій між 

містом та областю. 

Прийняття стратегії сприятиме інституційному 

оформленню процесів активного пошуку та залученню 

інвестицій, створенню механізмів утримання діючих 

бізнесів, просуванню міста в Україні та на 

міжнародному рівні Її виконання базуватиметься на 

засадах активної співпраці державної влади, органів 

місцевого самоврядування, громади, бізнесу 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Розроблено маркетингово-інвестиційну стратегію міста, 

бренду, логотипу міста, бренд-буку. 

Забезпечено функціонування дієвої системи 

інформування підприємництва, робота інвестиційної 

онлайн-платформи, залучено міжнародні компанії зі 

світовим ім’ям. 

Затверджено і узгоджено між собою стратегічні 

документи міста Миколаїв та Миколаївської області. 
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Налагоджено ефективну взаємодію з різними групами 

зацікавлених сторін в місті та області, зокрема бізнес-

спільноти, для залучення їх до подальшого 

впровадження стратегії. 

Підвищено ефективність взаємодії області та міста, а 

також рівня використання внутрішніх фактів для 

розвитку та забезпечення конкурентоспроможності 

області - на 95% 

Основні заходи проекту Розробка технічного завдання маркетингово-

інвестиційної стратегії. 

Виготовлення промоційної брендованої продукції з 

логотипом міста. 

Створення інвестиційної онлайн-платформи міста. 

Розробка та узгодження цілей і стратегічних пріоритетів 

для забезпечення конкурентоспроможності міста і 

області. 

Розробка та узгодження детальних планів для 

впровадження, моніторингу та корекції стратегічних 

документів міста та області 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

12070,99 12070,99 

Джерела фінансування проекту Державний бюджет, місцевий бюджет,  міжнародні 

донори, гранти 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Департамент економічного розвитку Миколаївської 

міської ради, КУ «Агенція розвитку Миколаєва» 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.2.1.2. Дієві механізми гармонійного  розвитку сіл в 

об’єднаних територіальних громадах Миколаївщині 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення 

спільних проблем 

Мета та завдання проекту Створити (удосконалити)  механізми ресурсної 

підтримки та реалізації механізмів участі мешканців сіл 

у формуванні та реалізації обласної та місцевих Програм 

соціально-економічного розвитку, бюджетних програм 

та моніторингу ефективності їх виконання .  

Підвищити спроможність сільських громадських груп, 

правову  обізнаність та інформованість мешканців сіл 

об’єднаних територіальних громад щодо можливостей  

для гармонізації і представництва інтересів громад 

селищ 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 



118 

План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1,2 млн осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Реформа надала об’єднаним територіальним громадам 

(далі - ОТГ) необхідні повноваження та фінанси. Але 

мешканці, особливо периферійних громад, не задоволені 

якістю управління та як враховано їх інтереси у 

місцевих бюджетах та пріоритетах соціально-

економічного розвитку громади. Серією моніторингових 

досліджень команди проекту доведено, що проблемою є 

дієвість механізмів впливу мешканців селищ ОТГ на 

процеси формування, моніторингу і оцінки ефективності   

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Створено методичні рекомендації щодо нормативно-

правового забезпечення механізмів  в ОТГ та пакет 

методичних матеріалів  «людською мовою». 

Навчено не менш як 300 осіб та надано консультацій у 

громадських приймальнях регіональних центрах не 

менш як 900 особам, що сформують та реалізують за 

коуч, грантової підтримки та інших міжнародних та 

місцевих донорів не менш як 60 проектів.  

Щорічно сформовано не менш, як 10 історій успіху 

(загалом не менш 30 історій успіху), що будуть видано у 

брошурі та оприлюднено на Миколаївському обласному 

порталі.  

Створено сторінку на Миколаївському обласному 

порталі  

Основні заходи проекту Щорічні дослідження проекту. Нормативно-правовий 

моніторинг діагностування на предмет врахування 

інтересів периферійних громад ОТГ та оцінка змін за 

підсумками проекту.  

Щорічно організація не менш 3-х  «кущових круглих 

столів» за підсумкам дослідження в м. Баштанка,  

м. Миколаїв та м. Вознесенськ (3 год. 30 осіб).  

Створення та методичний супровід робочих груп ОТГ з 

напрацювання проектів  нормативно-правових актів за 

рекомендаціями дослідження. 

Правова допомога як через діяльність приймалень 

регіональних центрів, так і е-консультацій.  

Щорічно дві  серії кущових навчань (три 2- денні по 

30 осіб у м. Баштанка, м. Миколаїв, м. Вознесенськ) для 

представників сіл ОТГ. Коуч-супровід громадських 

адвокаційних ініціатив. 

Кущеві прес-клуби м. Баштанка і м. Вознесенськ (по 

2 години для 15 учасників).  

Узагальнення напрацювань та формування історій 

успіху в е-практичному кейс-посібнику проекту. 

Прес-клуби у КМЦ. Миколаїв за підсумками етапів 

проекту (40 учасників, 2 години) 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

Джерела фінансування проекту Кошти міжнародних донорів та корпорацій, бюджети 

всіх рівнів, інші кошти, не заборонені законодавством 
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Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Фонд розвитку м. Миколаїв за кошти міжнародних 

донорів (МФ «Відродження», Національний фонд 

підтримки демократії (NED, USA), посольств США та 

Великої Британії в Україні, інші міжнародні донори). 

ГО «Вектор Іванівки. Добренська сільська ГО «Мрії 

збуваються» 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.2.3.1. Забезпечення безпеки руху 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих 

міст 

Мета та завдання проекту Підвищення стандартів життя та забезпечення 

комфортного та безпечного життєвого середовища для 

населення. Забезпечення безпеки та комфорту руху як 

пішоходів, так і автомобілів 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Мережа автомобільних доріг громад є невід’ємною 

частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує 

роботу галузей різних сфер економіки. Найбільш 

гострим питанням вважається невідповідність існуючої 

транспортно-пішохідної мережі та загальної 

інфраструктури системи дорожньо - вуличних елементів 

потребам всебічного розвитку сучасного сільського 

утворення. Адже більшість доріг у занедбаному стані.  

Стан розвитку дорожнього господарства громад 

свідчить про певні труднощі, які зумовлені недостатнім 

фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з 

потребами. 

Для покращення експлуатаційних якостей та 

забезпечення безпеки руху, автомобільна дорога 

потребує виконання різноманітних робіт 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Покращено інфраструктуру в громадах (встановлено  

автобусні зупинки, побудовано автостоянки, 

реконструйовано тротуари, встановлено примусові 

засоби обмеження руху та ін.). 

Проведено капітальні та поточні ремонти доріг. 

Забезпечено транспортне сполучення між населеними 

пунктами області та сусідніми областями. 

Підвищено безпеку руху, знижено аварійність на 

дорогах 

Основні заходи проекту Ремонт автодоріг між селами та містами та в населених 
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пунктах  та реконструкція тротуарного полотна. 

Покращення дорожньої інфраструктури. 

Придбання спеціалізованої техніки. 

Улаштування велодоріжок 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

17545,00 48295,00 55138,11 120978,11 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування,  місцеві органи 

виконавчої влади, райдержадміністрації, комунальні 

підприємства 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.2.3.2. Забезпечення благоустрою населених пунктів 

області 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих 

міст 

Мета та завдання проекту Надання населенню якісних послуг у сфері благоустрою 

територій та дорожньо-транспортної мережі, зміцнення 

матеріально-технічної бази 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Створення безпечних умов для проживання, підвищення 

соціальних стандартів, створення сприятливих умов для 

розвитку суспільства у громадах. Аналіз стану справ в 

сфері  благоустрою, а також дорожньо-транспортного 

господарства засвідчив необхідність оптимізації витрат, 

пов’язаних з наданням послуг з ремонту, будівництва та 

обслуговування доріг, заходів з благоустрою та 

необхідністю підвищення якості таких послуг 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Покращено матеріально-технічну базу. 

Покращено санітарний стану населених пунктів. 

Створено комфортні умови для проживання населення. 

Вирішені найбільші  проблемні питання благоустрою 

населених пунктів громад 

Основні заходи проекту Створення матеріально-технічної бази (придбання 

спеціалізованої техніки та обладнання і інвентарю для 

облаштування територій) 

Благоустрій населених пунктів 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 - 2020 роки 
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Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

9920,00 9800,00 0,00 19720,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, міжнародні донори, інші джерела, 

не заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування,  місцеві органи 

виконавчої влади, райдержадміністрації, комунальні 

підприємства  

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.2.3.3. Нове будівництво  мереж газопостачання 

населених пунктів Миколаївської області 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих 

міст 

 

Мета та завдання проекту Забезпечення сільських жителів стабільним та надійним 

енергопостачанням постачанням шляхом нового 

будівництва мереж газопостачання 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Деякі села Миколаївської області 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення територій, які не газифіковані 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Природно стоїть проблема здобути паливо, вартість 

якого постійно зростає і є величезним, непідйомним 

тягарем для селян; газ до сіл завозять без розкладу. 

Зазвичай наявні перебої постачання скрапленого газу, 

особливо зимою. Балони, в яких привозять газ,  дуже 

застарілі та небезпечні.  Таким чином, населення не має 

стабільного доступного джерела енергії 

альтернативного електричній. Але лінії передачі 

електроенергії також дуже застаріли і ненадійні, 

вражаються навіть малою непогодою, не розраховані на 

сучасне навантаження. Населення не переходить на 

електроопалення також завдяки невиправдним вимогам 

з боку постачальника електроенергії. Серед селян багато 

літніх та слабких, пенсіонерів,  яким дуже складно як  

матеріально, так і фізично опалюватися твердим 

паливом 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Значно скорочено витрати грошей та здоров’я на 

опалення.  

Зміцнено житлові умови селян.   

Надано можливість подолання депресивного стану в 

громадах. 

Створено   ефективну  інфраструктуру  селищ  щодо 

інноваційної діяльності у напрямку організації 

туристичного, водноспортивного та оздоровлюючого 

кластерів 
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Основні заходи проекту Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення державної експертизи проекту. 

Створення робочої групи для конкурсного відбору 

виконавців будівництва мереж газопостачання, 

проектанта домових мереж та контролю за реалізацією 

проекту. 

Будівництво мереж високого, середнього і низького 

тисків газопостачання  

Проведення технічних іспитів мереж газопостачання. 

Введення мереж газопостачання в експлуатацію 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 – 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

15132,90 15132,90 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством  

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування, сільські жителі, 

сільські ради, райдержадміністрації  

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.2.3.4. Створення центрів безпеки громадян та 

утримання пожежних підрозділів 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих 

міст 

Мета та завдання проекту Забезпечення пожежної безпеки населення та виконання 

рятувально-відновлювальних заходів у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Велику небезпеку для громад несуть небезпечні об’єкти: 

підприємства, газопровід високого тиску, нафтопровід 

та амміакопровід. Природні явища такі, як спека та 

сильні вітри для нашого регіону несуть велику 

небезпеку. При надто високій температурі повітря 

починається самозаймання сухої трави від таких 

предметів, як скляні пляшки, фольга та ін. За 

статистикою понад 40 % усіх пожеж відбуваються у 

сільській місцевості, під час яких завдаються значні 

збитки та гинуть люди і тварини. В області гостро 

постає питання організації гасіння пожеж у сільській 

місцевості, де існує велика кількість населених пунктів, 

час прибуття першого пожежного підрозділу, в які 

значно перевищує максимально допустимі значення 
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(20 хвилин).  

Проблеми, на вирішення яких спрямований проект: 

невідкладне реагування на надзвичайні ситуації, пожежі, 

проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на об'єктах і територіях;  

локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних 

факторів, що виникають під час пожеж, аварій та 

катастроф.  

Також існує необхідність забезпечення громад області 

пожежними автомобілями та необхідними засобами для 

усунення надзвичайних ситуацій. 

Крім цього, враховуючи наявність в центрах безпеки 

місць для дислокації персоналу поліції та швидкої 

медичної допомоги, до завдань можна віднести:  

прийом громадян щодо вчинених на території громади 

адміністративних та кримінальних правопорушень;  

виїзд на виклики щодо протиправної поведінки осіб на 

території громади;  

участь в охороні громадського порядку під час масових 

заходів, свят тощо;  

надання кваліфікованої первинної медичної допомоги 

населенню;  

допомога постраждалим під час надзвичайних ситуацій 

тощо. Залежно від додаткових функцій, які може надати 

орган місцевого самоврядування Центрові безпеки, 

відповідно доповнюються і завдання, які він може 

виконувати 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Придбано  пожежні автомобілі. 

Створено центри безпеки громадян та власні  підрозділи 

цивільного захисту населення. 

Покращено матеріально-технічне оснащення пожежних 

підрозділів. 

Зменшено потенційні витрати мінімального часу на 

прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі 

Основні заходи проекту Створення центрів безпеки громадян 

Забезпечення матеріально-технічною базою відповідні 

центри. 

Створення умов для самонавчання щодо особистої та 

колективної безпеки. 

Покращення матеріально-технічного забезпечення 

пожежних підрозділів (придбання пожежних 

автомобілів, спеціалізованої техніки та необхідного 

обладнання і засобів). 

Будівництво пожежних резервуарів 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 – 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

500,00 15200,00 6000,00 21700,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети усіх рівнів, міжнародні донори, інші кошти, не 

заборонені чинним законодавством 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування, органи державної 

влади, райдержадміністрації, управління з питань 
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надзвичайних ситуацій Миколаївської 

облдержадміністрації, місцеві пожежні рятувальні 

команди 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.2.3.5. Будівництво, ремонт та відновлення захисних 

споруд цивільного захисту  

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих 

міст 

Мета та завдання проекту Приведення до повної готовності  існуючого 

протирадіаційного укриття 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

1,2 млн осіб 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

На цей час протирадіаційне укриття не відповідає 

нормам та вимогам для розміщення населення в період 

надзвичайних ситуацій. 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Приведено до повної готовності існуючі протирадіаційні 

укриття 

Основні заходи проекту Облаштування приміщення необхідним обладнанням та 

умовами під час укриття населення у випадку 

надзвичайної ситуації  

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 рік 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

305,20 0,00 0,00 305,20 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Миколаївська обласна державна адміністрація, 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  

Інша інформація щодо проекту  

 

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.2.4.1. Дитячий майданчик - місце щасливого 

дитинства 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

3.2.4 Поліпшення житлових умов населення 
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Мета та завдання проекту Встановлення дитячих майданчиків, що дасть змогу 

організувати змістовне дозвілля дітей дошкільного та 

шкільного віку 

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Встановлення дитячих майданчиків призведе до 

заохочення дітей до проведення здорового та безпечного 

дозвілля. Одна з необхідних умов правильного розвитку 

дитини - постійна фізична активність. Гармонійний 

розвиток можливий тільки при забезпеченні дітей 

зручним і безпечним місцем для ігор та занять спортом. 

Дитячий майданчик дозволить зробити ігри дітей 

корисними і активними, правильно організувати 

прогулянки. Дитячий майданчик не просто приносить 

задоволення, він стає розвиваючим інструментом для 

дитини будь-якого віку, особливо для малюків. 

Вирішиться проблеми благоустрою територій, що 

принесе практичну та естетичну користь 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Організовано змістовне дозвілля дітей. 

Залучено жителів до благоустрою території. 

Створено відповідні умови для організації дитячого 

дозвілля, для сезонного оздоровлення, відпочинку дітей, 

задоволення їх рухових та пізнавальних потреб 

Основні заходи проекту Підготовка територій під дитячі майданчики. 

Закупка та монтаж спортивно-ігрового обладнання для 

майданчиків. 

Благоустрій та утримання територій 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 – 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

2450,00 2000,00 1600,00 6050,00 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів, кошти інвесторів, спонсорів, інші 

кошти, не заборонені законодавством  

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи 

виконавчої влади, райдержадміністрації, комунальні 

підприємства 

Інша інформація щодо проекту  

 

 

Назва програми і проекту 

регіонального розвитку (далі - 

проект) 

3.2.5.1. Забезпечення розробки генеральних планів та 

містобудівної документації 

Номер і назва завдання з 

Державної стратегії регіонального 

розвитку (ДСРР) та Стратегії 

регіонального розвитку 

Миколаївської області на період 

до 2020 року (СРР), якому 

відповідає проект 

 

3.2.5. Підтримка розробки містобудівної 

документації та впровадження нових технологічних  

можливостей  для ведення містобудівного кадастру 



126 

План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 

 

Мета та завдання проекту Забезпечення усіх громад області інформацією щодо 

містобудівної документації та містобудівної діяльності  

Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Миколаївська область 

Кількість населення, на яке 

поширюватиметься проект 

Населення Миколаївської області 

Опис проблеми, на вирішення 

якої спрямований проект 

Без схеми планування території не можуть бути 

підготовлені програми з питань створення резерву 

територій, призначених для містобудівних потреб, 

визначення режиму використання земель, охорони 

земель, охорони довкілля, розвитку інженерно-

транспортної інфраструктури, збереження історико-

культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і 

проектування найважливіших транспортних, 

енергетичних та інших інженерних комунікацій, 

підготовки пропозицій з питань адміністративно-

територіального устрою громади 

Очікувані кількісні та якісні 

результати від реалізації проекту, 

інновації проекту 

Розроблені та затверджені генеральні плани та схеми 

планування територій громад області 

Основні заходи проекту Забезпечення усіх громад області  інформацією щодо 

містобудівної документації та містобудівної діяльності.  

Прийняття та оприлюднення рішення про розроблення 

генерального плану певною сільською радою. 

Надання розробнику вихідних даних, а також вимог 

щодо розміщення об'єктів державного й регіонального 

значення. 

Розроблення картографічної основи та проекту 

генерального плану. 

Узгодження проекту генерального плану з органами 

місцевого самоврядування, що представляють інтереси 

суміжних територіальних громад, в частині 

врегулювання питань щодо територій спільних 

інтересів. 

Затвердження  завершеного  проекту  генерального 

плану та висвітлення результатів виконання проекту 

через офіційний веб-сайт сільських рад 

Період реалізації проекту (з 

(місяць/рік) - до (місяць/рік) 

2018 – 2020 роки 

Обсяг фінансування проекту,  

тис.грн 

2018 рік 2019 рік 2020 рік Разом 

3621,15 2100,00 3800,00 9521,15 

Джерела фінансування проекту Бюджети всіх рівнів 

Учасники реалізації проекту та їх 

функції 

Управління містобудування та архітектури 

Миколаївської обласної державної адміністрації, 

обласна рада, органи місцевого самоврядування  та 

місцеві органи виконавчої влади 

Інша інформація щодо проекту  

 


