
Додаток 1 

СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ 

 

1. Валовий регіональний продукт 

Стан економіки має безпосередній вплив на добробут населення, тому 

дослідження  тенденцій економічного розвитку регіону має велике значення у 

визначенні шляхів підйомів рівня життя населення до європейських стандартів. 

Таким чином, зростання ВРП області, як в цілому і в Україні характеризується 

високою мінливістю.  

Серед найбільш впливових на загальні тенденції формування 

макроекономічних показників Миколаївщини виділяються результати 

діяльності галузей сільського господарства, переробної промисловості, 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря, 

будівництва, обсягів експорту товарів і послуг та обсягів капітальних 

інвестицій. Спостерігаючи тенденції минулих років видно, що темпи приросту 

(зниження) валового регіонального продукту набувають прискорення або 

уповільнюються в залежності від змін саме у цих сферах економіки. 

Індекс ВРП Миколаївської області за попередніми даними у 2017 році 

становив 98,6%. За підсумками 2017 року у галузі сільського господарства 

індекс становив - 91,2%, переробній промисловості (101,4%), постачанні 

електроенергії (99,3%), будівництві (115%), обсяги капітальних інвестицій 

(108,2%), обсяги експорту товарів і послуг (111,3%). 

Але вже за підсумками 2018 року очікується позитивна динаміка. 

Збільшення реального ВРП забезпечуватиме приріст продукції сільського 

господарства. З осені минулого року аграріями області закладено добру основу 

під урожай 2018 року. Також важливим впливом має стати розвиток 

великотоварного виробництва продукції тваринництва, яке буде здійснюватися 

на базі тваринницьких господарств області, особлива увага буде надаватися 

створенню обслуговуючих кооперативів та сімейних ферм. 

Обсяги промислового виробництва планується збільшити за рахунок 

нарощування виробництва на діючих та початку роботи нових виробничих 

потужностей, а також, розширення ринків збуту продукції, зокрема у країнах 

Європейського Союзу. 

В енергетиці ведуться роботи щодо забезпечення стабільної роботи АЕС. 

Наразі, другий та третій енергоблоки працюють без зауважень в заданому 

режимі, а до 2020 року має бути завершено роботи з продовження проектного 

строку експлуатації енергоблоку №3. Також зростає частка виробництва енергії 

з альтернативних джерел.  

Обсяг експорту товарів і послуг області у 2018 році очікується на 3,9% 

більше ніж торік, що буде забезпечено збільшенням потужностей підприємств з 

перевалки вантажів, збільшенням зовнішнього попиту на глинозем, обсягів 

виробництва харчових продуктів та відновленням експорту газотурбінного 

обладнання ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект».  

Також позитивно впливатимуть обсяги капітальних інвестицій, обсяги 

прямих іноземних інвестицій та  обсяги обороту роздрібної торгівлі. 
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2. Промисловість  

Промисловість – потужний сектор економіки області. На промислових 

підприємствах працює понад 13% зайнятих в економіці області, створюється 

20% валової доданої вартості області та забезпечується понад 18% податкових 

надходжень в цілому по області. 

 

101,4
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В області сформовано достатньо 

стабільну структуру промислового 

виробництва, яка базується: на 

виробництві харчової продукції 

(31,2%); енергетиці (близько 30,7%); 

машинобудуванні (13,6%); 

металургійному виробництві (16,5%).  

Сумарна частка продукції 

зазначених видів діяльності становить 

близько 90% промислового 

виробництва області. 

 

Не зважаючи на падіння 

промислового виробництва у 2015 році 

у порівнянні з 2014 роком (до 91,1%), 

2017 року в області відслідковувалася 

тенденція до збільшення промислового 

виробництва (101,5%), що обумовлено 

переглядом та розширенням 

асортименту продукції, що 

виробляється провідними виробниками 

області, а також переорієнтацією на 

інші ринки збуту.  

 

Крім того, зростання виробництва 

відбулося за рахунок модернізації та 

реконструкції таких підприємств: 

ДП НВКГ «Зоря»–«Машпроект», 

ТОВ «Миколаївський глиноземний 

завод», ТОВ СП «Нібулон», 

ФГ «Органік Сістемс» холдингу 

«Агрофьюжн», ТОВ «Сандора» та 

інші. 

У 2017 році збереглась позитивна 

тенденцій, перш за все, за рахунок 

реалізації підприємствами області 

низки інвестиційних проектів та 

переорієнтації підприємств на інші 

ринки збуту. 
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ДП НВКГ «Зоря»–«Машпроект» продовжує заходи щодо переорієнтації 

продукції на інші ринки збуту. Продукція  поставляється в країни Центральної 

(Казахстан, Узбекистан, Туркменістан) і Південно-Східної Азії (Індія, Китай, 

В'єтнам, Південна Корея), на Близький Схід (Іран, Ємен), в Східну Європу 

(Польща, Чехія, Болгарія, Румунія) і Африку (Алжир, Лівія, Гана, ПАР).  

ТОВ СП «Нібулон»  в межах інвестиційного проекту «Відродження водної 

магістралі Миколаївщини» продовжуються днопоглиблювальні роботи на 

р.Південний Буг.  

Проведено реконструкцію виробничих потужностей суднобудівно-

судноремонтного заводу «Нібулон» у м.Миколаєві загальною площею 

4188 кв.м (І черга будівництва). В рамках співпраці підприємства із 

Європейським інвестиційним банком, успішно реалізується черговий етап 

реконструкції та модернізації заводу. 

ФГ «Органік Сістемс» холдингу «Агрофьюжн» працює на повну 

потужність. На даний час 80% обсягів виробництва готової продукції 

орієнтовано на експорт  до 25 країн світу. Зокрема: Польща, Близький Схід, 

Японія та країни Балтії. У звітному році ФГ «Органік Сістемс» побудувало 

новий завод з переробки томатів у м. Снігурівка. 

ТОВ «Сандора» експортує продукцію до 33 країн світу, серед яких США, 

Німеччина, Канада, Великобританія, Ізраїль, Греція, Італія, Панама, Монголія, 

Китай, Румунія, а також в країни ближнього зарубіжжя: Білорусь, Молдова, 

Литва, Латвія, Естонія, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, 

Туркменістан. Перспективними  є ринки країн ЄС. 

ТДВ «Первомайськдизельмаш» розроблено та впроваджується  

інвестиційний проект «Розробка та організація виробництва когенераційних 

установок на базі поршневих двигунів з використанням альтернативних видів 

палива». 

Сьогодні роль локомотива повертає собі військово-промисловий комплекс 

Миколаївщини. Як драйвера промисловості регіону бачимо розвиток 

машинобудування. 

22 серпня 2017 року підписано Меморандум між Концерном 

«Укроборонпром» і Миколаївською облдержадміністрацією щодо розширення 

співпраці з підприємствами області з імпортозаміщення. Сьогодні більше 

30 підприємств Миколаївщини працюють з Концерном, тоді, як в 2014 році їх 

було тільки 7. 

Одним із проблемних питань в області є погашення заборгованості із 

заробітної плати працівникам ДП «Миколаївський суднобудівний завод».  

 В межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеві державні 

адміністрації», облдержадміністрацією постійно вживаються заходи щодо 

забезпечення стабільної соціальної ситуації та захисту прав людини на 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод». 

Для виходу заводу із складного фінансового стану та зменшення соціальної 

напруги у трудовому колективі підприємства, облдержадміністрація 

неодноразово зверталася до Кабінету Міністрів України, ДК «Укроборонпром» 

і інших центральних органів виконавчої влади про вжиття невідкладних і 

термінових заходів щодо вирішення проблемних питань ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод», які до цього часу залишаються невирішеними. 
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За ініціативи голови облдержадміністрації Савченко О.Ю. запропоновано 

ДК «Укроборонпром» вивчити питання можливості створення на базі 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» індустріального чи технологічного 

парку. 

Розпорядженням голови затверджено склад комісії з питань створення 

території, найбільш привабливої для залучення інвестицій на базі 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод», у складі представників 

облдержадміністрації, ДК «Укроборонпром», ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод», Миколаївського міськвиконкому, фахівців 

територіальних служб, керівників провідних підприємств області, науковців та 

ін. 

Крім того, завдяки зусиллям облдержадміністрації, а саме неодноразовим 

зверненням до центральних органів виконавчої влади, Постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2017 №879 подовжено строки виконання 

«Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет» 

за проектом 58250» до 2028 року, визначено прогнозні обсяги та джерела 

фінансування. 

 

3. АПК 

Однією із провідних та впливових на формування  макроекономічних 

показників є галузь сільського господарства. У структурі валової доданої 

вартості сільське господарство займає 25%, кількість зайнятого населення у 

галузі становить – 28%, податки та збори, які надходять до державного 

бюджету забезпечуються галуззю в розмірі 25%. 

За своєю структурою левову частку продукції сільського господарства 

займає рослинництво – 81,5%, тваринництву належить 18,25%. 

Найбільш впливовішою за обсягами на галузь АПК є підгалузь 

рослинництво. 

Рослинництво 

Темпи зростання (зменшення) 

валової продукції сільського 

господарства в усіх категоріях 

господарств, у % до попереднього року 

102,

1

108,

5 90,9

2015 рік 2016 рік 2017 рік

 
 

 

 

 

 

 

Протягом останніх років 

забезпечується сталий розвиток 

галузі, 2015 року порівняно з 

минулорічним показником 

досягнуто збільшення валової 

продукції на 2,1% і обсяг становив 

8,9 млрд.грн., 2016 року на 8,5% з 

обсягом – 9,7 млрд.грн.  

На жаль Миколаївська область знаходиться у зоні ризикованого 

землеробства, а велика частка рослинництва у структурі обсягу валового 

виробництва суттєво впливає на остаточний результат, що по суті і сталося 
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2017 року. 

Несприятливі кліматичні умови (спекотна погода та відсутність ефективних 

опадів) вплинули на врожайність пізніх сільськогосподарських культур і 

викликали погіршення показників рослинництва у звітному році. Разом з тим, 

відбулося зменшення обсягів виробництва рослинницької продукції в 

господарствах населення, що пов’язано з не завжди якісним посівним 

матеріалом, недостатнім внесенням добрив, низьким рівнем агротехнічних 

заходів та недотриманням сівозміни. 

Як результат – господарства всіх категорій недоотримали валовий збір 

зернових (кукурудза на зерно, гречка, просо) та технічних (соняшник, соя, 

цукровий буряк) культур. 

Найбільшу частку у структурі продукції рослинництва займають зернові та 

зернобобові культури, а також технічні культури. 

 

Динаміка виробництва зернових та 

зернобобових культур 

2896,4

2725,3
2674,6

30,5
32,7

30,6
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валовий збір, тис. тонн

урожайність, ц/га

Динаміка виробництва  

соняшнику 

 

938,7 1162,

3

875,8
19,7 20,8 16,4

00

2000

2015 рік2016 рік2017 рік

валовий збір, тис. тонн

урожайність, ц/га

 

 

Поточного року в структурі 

посівних площ зернові культури 

становили 56,5% (2016 рік – 55,1%).  

Валове виробництво зернових та 

зернобобових культур урожаю 

2017 року зменшилося на 1,9% 

проти рівня минулого року, середня 

урожайність склала 30,6 ц/га (2016 

рік – 32,7 ц/га) 

Питома вага соняшнику в 

структурі ріллі займає 30,3%, в 

структурі посівних площ – 33,3% (у 

2016 році – 31,4% та 35,3% 

відповідно). 

 

 

Недостатнє зволоження в період 

вегетації призвело до 

невиповненості насіння, що в свою 

чергу зумовило зниження 

урожайності до 16,4 ц з 1 га (торік – 

20,8 ц/га), як наслідок, 

недоотримання валового збору 

соняшнику на 286,5 тис. тонн 
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Тваринництво 

 

Дещо скоротилась чисельність поголів’я птиці (через призупинення 

діяльності найбільшого птахо підприємства – ПНВК «Інтербізнес»), що не 

сприяло зростанню обсягів виробництва яєць. 

Динаміка виробництва 

продукції тваринництва 
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Динаміка поголів’я великої 

рогатої худоби (на кінець року)  

тис. гол. 

135,1 140,4 145,1

79,9 77,8 74,6

2015 рік 2016 рік 2017 рік

ВРХ в т.ч. корови

 

Тваринництво не тільки є невід’ємною часткою агропромислової галузі, а є 

джерелом забезпечення населення важливими продуктами харчування, такими, 

як: м'ясо, молоко, яйця та дає сировину промисловості і забезпечує можливість 

експорту.  

Найбільша частка у структурі тваринництва належить виробництво молока 

та вирощування сільськогосподарських тварин. 

Основні зусилля в галузі спрямовані на процеси стабілізації чисельності 

поголів’я худоби та птиці, підвищення продуктивності і збільшення обсягів 

виробництва.  

Динаміка поголів’я свиней та 

птиці (на кінець року) 

 

 

За останні три роки динаміка основних 

показників розвитку галузі тваринництва 

по господарствах усіх категорій свідчить 

про стабілізацію обсягів виробництва 

молока та вовни (за рахунок зростання 

продуктивності корів і овець), а також 

збільшення чисельності поголів'я великої 

рогатої худоби та овець. 

За цей період чисельність поголів’я 

корів скоротилась на 5,3 тис. голів, при 

цьому валове виробництво молока майже 

не зменшилося. 

 

114,6
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4. Зовнішньоекономічна діяльність  

Динаміка зовнішньої торгівлі, 

млн.дол.США 

1828,3 1886,3

2099,6

626,2
743,5

816,2

2015 2016 2017

Експорт Імпорт

+ 11,3%
+ 3,2%

 

 

У 2017 році відбулось 

найбільше зростання зовнішньої 

торгівлі Миколаївської області за 

останні  

5 років.  

За обсягами експорту товарів 

Миколаївщина посіла  5 місце 

серед регіонів України, розміром 

позитивного сальдо торгівлі 

товарами – 4 місце. Область 

займає провідні позиції за 

показником експорту товарів на 

душу населення: 1658,9 дол.США 

проти 1018,4 дол.США в 

середньому по Україні. 

Понад 500 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності співпрацюють  

з партнерами майже 150 країн світу, що є підтвердженням динамічного 

розвитку економіки регіону. 

 

У 2017 році  експорт товарів і послуг регіону становив 2,1 

млрд.дол.США та збільшився на 11,3%, імпорт – 0,9 млрд.дол.США, що на 

9,8% більше. Зростання експорту відбулось за рахунок продукції аграрного 

сектору та металургійної промисловості. На зовнішні ринки також 

збільшились поставки    продукції  з  доданою  вартістю: олії, молока,  сирів,  

вершкового масла, одягу,  макаронних  виробів,  томатної пасти  тощо. 

 

Підприємства області переорієнто-

вуються на нові ринки збуту, 

компенсуючи втрати на російському 

ринку. Порівняно з 2015 року 

збішильшився експорт до європейських 

країн.  

Зростають поставки до інших 

провідних партнерів регіону: Єгипту, 

Індонезії, Туреччини.  

Понад половини експорту припадає  

на країни Азії та Африки.  

Експорт товарів і послуг 

області  

до ЄС, млн.дол.США 

 

   310,5                                   349,0 

 

    2015                                    2017 

  
  

+ 12,4% 
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Основні країни-інвестори, 

млн.дол.США 

75,8

%
13,3

%
2%8,9

%ЄС

 

За станом на 31 грудня 2017 року 

загальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій, внесених в економіку 

області – 209,3 млн.дол.США.  

Основними інвесторами є країни 

ЄС, зокрема Кіпр (46,5%), Нідерланди 

(22,1%) та Бельгія (5,2%), а також 

Сінгапур (13,3%) і ОАЕ (2%).  

Деякі  зарубіжні  інвестори  пере 

бувають   на обліку в  м. Києві  та 

інших регіонах України,  

а фактично – іноземний капітал працює 

на розвиток економіки області. На 

території регіону розташовані 

виробництва всесвітньо відомих 

транснаціональних корпорацій: 

«Bunge» та «PepsiCo» (США), «Cofco» 

(КНР), «Dyckerhoff» (Німеччина), 

«Groupe Lactalis»  (Франція). 

Успішно реалізуються проекти 

компаній зі світовим ім'ям 

Протягом 2016-2017 роках в Миколаївському морському порту компанією 

«Bunge» відкрито ІІ чергу перевантажувального комплексу – олійно- 

екстракційний завод та олійний термінал вартістю понад 180 млн.дол.США. 

Китайською компанією «Cofco» введено в експлуатацію зерновий термінал 

потужністю 2,5 млн.т. на рік (75 млн.дол.США). 

За участі литовської компанії «БТ Інвест» у 2017 році  розпочато реалізацію 

нового інвестиційного проекту – зерновий термінал в спеціалізованому 

морському порту «Ольвія». Обсяг інвестицій – 70 млн. євро.  

 

Міжнародне співробітництво 

 

 

З метою розвитку торговельно-

економічного співробітництва 

протягом 2015-2017 роках область 

відвідали майже 60 іноземних 

делегацій: дипломатичних місій, 

бізнесових кіл та міжнародних 

організацій. Під час зустрічей 

іноземним гостям презентовано 

економічний  та  експортний  

потенціал  Миколаївщини,  

обговорювалися   перспективи  

залучення іноземного капіталу до 

реалізації інвестиційних  проектів  на  

території регіону, ознайомлено з 

роботою провідних підприємств 

області. 

 

«PepsiCo» 
(США)                

200 млн.$ 

«Bunge» 
(США)                

280 млн.$ 

«Cofco» 
(Китай)                
75 млн.$ 

«Dyckerhoff» 
(Німеччина)                

56 млн.$ 

«ED&F Man Ltd» 
(Великобританія)                 

40 млн.$ 

57 іноземних 

делегацій 
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У вересні 2017 р. делегація 

Миколаївщини відвідала бельгійське  

м. Гент. Вивчено європейський досвід 

з впровадження стратегії державно-

приватного партнерства у портовому 

господарстві, зокрема взаємодії 

адміністрації порту Гент, стивідорних  

компаній та органів влади. За 

підсумками  візиту  досягнуто  

домовленості   щодо   розвитку 
 

співпраці та налагодження бізнес контактів, відвідування бельгійською 

делегацією Миколаївщини, яке відбулося у травні 2018 року. 

5. Реалізація проектів/програм міжнародної технічної допомоги в 

Миколаївській області 

 

Облдержадміністрація – бенефіціар 

 

 
Турецьке Агентство 

зі співробітництва 

та координації 

(ТІКА) в Україні 

(2015 рік) 

- Надання підтримки у сферах охорони здоров’я 

та соціальних послуг (придбано обладнання для 

пологового, реабілітаційного центру, автомобіль 

для ФАПу). Бюджет проекту  101,2 дол.США; 

- Здійснення внеску в інфраструктуру освіти 

України   (ремонт Казанківської гімназії).  

Бюджет  проекту 40,0 тис дол.США 

 
Європейський Союз 

(2015-2016) 

- Підтримка тимчасово переміщених осіб  з 

цукровим діабетом та хронічною хворобою нирок 

у Миколаївській області (обладнання для діалізу, 

ремонт приміщень обласної лікарні). Бюджет 

проекту 376,6 тис. євро 

- Нові можливості для проживання, навчання, 

працевлаштування вимушених переселенців в 

м.Миколаїв (одяг для переселенців, ремонти в 

гуртожитку та дитсадках, тренінги). Бюджет 

проекту  264,5 тис.євро 

 
Європейський 

Союз/ПРООН 

(2015-2017) 

Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 

45 проектів на суму 16,5 млн.грн. у 9 районах 

 
Європейський Союз 

через МГО 

«ПАУСІ»  

(2015-2017) 

Зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в             

м. Вознесенську (проведено енергоаудит лікарні, 

ремонт педіатричного відділення, відкрито 

Ресурсний центр). Бюджет  проекту – 802,89 тис. 

євро 

 
Уряд Канади через Український проект бізнес-розвитку 
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Асоціацію MEDA 

(2015-2017) 

плодоовочівництва (проведено 35 навчальних, 30 

інформаційних заходів з питань агротехнологій, 

ведення бізнесу тощо) 

Залучено 3,4 тис. осіб 

 
Уряд США через 

Агентство США з 

міжнародного 

розвитку  

(2015-2017) 

Виклик туберкульозу (проведено 16 навчальних 

заходів, 16 візитів в райони області) 

Придбано обладнання на суму 521,8 тис.грн. 

 

 

За підтримки облдержадміністрації 

 
 

 

Програма ПС ЄІС 

«Басейн Чорного 

моря» 2014-2020 рр. 

Сприяння виходу малого 

та середнього 

підприємництва у сфері 

плодоовочівництва на 

міжнародні ринки  

Конкурсний відбір проектів 

регіонального розвитку за  

рахунок коштів бюджетної 

секторальної підтримки 

7 установами та 

організаціями області 

подано 17 заявок 

Підготовлено 7 тренерів, 

7 підприємств взяли 

участь в ярмарках в 

Берліні і Дубаї 

Подано 19 проектів 

регіонального розвитку на 

суму 190 млн.грн. 

За результатами 

конкурсного відбору обрано 

проект «Інноваційний 

кластер «Регіональний 

інноваційний HUB» 

(RInnoHUB)», обсяг 

фінансування – 5,5 млн.грн., 

з них 4,2 млн.грн. – 

бюджетна підтримка 

 

6. Капітальні інвестиції та  розвиток будівництва 

 

Миколаївська область є інвестиційно привабливим регіоном України, про що 

засвідчує позитивна динаміка капітальних інвестицій, які були спрямовані на 

модернізацію економіки Миколаївщини за останні роки. 

Так, 2015 року обсяг капітальних інвестицій становив 5989,9 млн.грн., а вже 

2017 року розмір освоєних капітальних інвестицій Миколаївської області вперше 

перешагнув  10 мільярдний  рубіж (11178 млн.грн.). 

Тенденція до зростання обсягів капітальних інвестицій обумовлюється 

реалізацією значної частини великих інвестиційних проектів та модернізацією 

діючих потужностей підприємств області. 
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Тільки 2017 року введено в дію 

завод з переробки томатів у 

Снігурівському районі і 

реконструйовані тепличні комплекси 

у Вітовському районі (ФГ «Органік 

Сістемс»); реалізується другий етап 

реконструкції та модернізації 

суднобудівно-судноремонтного 

заводу «Нібулон» і продовжується 

будівництво перевантажувального 

терміналу для перевалки зернових та 

олійних культур і 

олійноекстракційного заводу у 

м.Миколаєві; будівництво на 

території Миколаївського морського 

порту нових потужностей комплексу 

з переробки олійних культур 

(ТОВ «ЄТСК» - представник 

компанії BUNGE та інших проектів) 

та інші. 

 

 
 

Другий рік поспіль підприємства 

області  продовжують нарощувати 

обсяги будівельних робіт. Так, завдяки 

фінансовій спроможності підприємств  

та залученню інвестиційних ресурсів за 

2017 рік підприємствами області 

виконано будівельних робіт на суму 

2,5 млрд.грн., що на 9% або на 

475,4 млн.грн. більше відповідного 

періоду 2016 року.  

Зазначене свідчить про здатність 

підприємств області до розвитку їх 

виробничої бази - оновлення та 

модернізації виробничих потужностей, 

підвищення кваліфікаційного рівня 

працівників, та можливості 

підприємств, що займаються 

будівельною діяльністю до  

забезпечення виконання замовлених 

обсягів будівельних робіт, як 

трудовими ресурсами, так і технічними 

засобами. 

 

 

 

+9,0% 
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7. Внутрішня торгівля, послуги та цінова ситуація 

 

80,

2
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Протягом останніх років в сфері 

розвитку внутрішньої торгівлі 

спостерігалися позитивні тенденції. 

Якщо в 2015 році оборот роздрібної 

торгівлі по області скоротився до 

попереднього року на 18,1% і 

складав  27532,2 млн. грн., то вже з 

2016 року почалося його поступове 

зростання. Так, за січень-грудень 

2016 року оборот роздрібної торгівлі 

збільшився порівняно з 2015 роком 

на 6,5% і становив  32117,2 млн. 

грн., а за січень-грудень 2017 року – 

на 5,1% і склав 19666,8 млн. грн. 

Індекс обороту роздрібної торгівлі до відповідного періоду попереднього 

року по області в 2015-2016 роках перевищував індекс обороту по Україні 

відповідно на 1,7; 2,2, в 2017 році нижче середнього по Україні на 1,4 

відсоткових пункти. 

  

 

В структурі роздрібного 

товарообороту області традиційно 

більшу частку займають 

непродовольчі товари (60,4%), з 

2015 року по 2017 рік їх частка 

зросла на 3,7 відсоткових пункти, 

що свідчить про поступове 

зміцнення доходів громадян. 

 

 

 

43,3 41,8 39,6

56,7 58,2 60,4

2015 рік 2016 рік 2017 рік

Структура роздрібного 

товаробороту,%

продовольчі непродовольчі
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у 2015-2017 роках, од. магазини

кіоски,  
АЗС

 

В області з року в рік 

продовжується скорочення 

стаціонарної торговельної мережі. 

Протягом 2015-2017 років 

зменшилася кількість стаціонарної 

мережі роздрібної торгівлі – 

магазинів на  520 од. (з 10059 од. до 

9539 од.) за рахунок зменшення 

мережі, як юридичних, так і 

фізичних осіб-підприємців. 

Минулого року скорочення дрібно-

роздрібної мережі з 15399 од. до 

5464 од. відбулося через зміни в 

звітуванні до органів статистики, 

торік не враховувалися кіоски і 

контейнери, розташовані на ринках 

області.  

 

 Обсяг реалізованих послуг 

протягом 2015-2017 років поступово 

зростав. Так, в 2015 році обсяг 

реалізованих послуг становив 

12859,6 млн. грн., що більше рівня 

попереднього року на 

4856,6 млн. грн., в 2016 році – 

15498,6 млн. грн. із збільшенням до 

попереднього року на 

2639,0 млн.грн, 

 

в   2017  році – 15972,6 млн. грн., що 

більше відповідного періоду 

минулого року на 474,0 млн. грн.  

Торік в структурі загального 

обсягу реалізованих послуг 71,3% 

займали послуги транспорту, 

складського господарства, пошти та 

кур'єрської служби. 

 

Індекс споживчих цін по 

області, у 2015 році він становив 

143,5% (по Україні – 143,3%), в 2016 

році – 112,2% (по Україні - 112,4%), 

у 2017 році – 113,5% ( по Україні – 

113,7%, область займає 9 місце серед інших регіонів України). 
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15498,6 15972,6
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Обсяги реалізованих послуг, млн.грн.
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Динаміка індексу цін 
за 2015-2017 роки по області та Україні, %

Україна

область
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8. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 

підприємництва 

 

 

Важливим завданням для 

розвитку економіки регіонів є 

створення умов для розвитку 

ефективного підприємництва.  

В області зареєстровано 83,1 тис. 

суб'єктів підприємницької 

діяльності, з них: 31,9 тис. суб'єктів - 

юридичних осіб (на 2,4 тис. більше 

ніж за цей період 2016 року) і 

51,2 тис. - фізичні особи (на 2,6 тис. 

менше ніж за цей період 2016 року). 

 

Кількість зайнятих працівників на 

малих та середніх підприємствах 

області 

 

 

 

 

Кількість зайнятих працівників 

на малих та середніх підприємствах 

області до загальної кількості 

зайнятих працівників збільшилась на 

1% та становить 77,8 %. Відповідно 

найбільша частка зайнятого 

населення області припадає на 

малий та середній бізнес. 

Кількість середніх та малих 

підприємств на 10 тис. осіб наявного 

населення області становить 87 

одиниць. За цим показником 

Миколаївська область посідає 4 

місце в Україні (Київська область - 3 

місце, Одеська  - 2, місто Київ – 1 

місце). В цілому по Україні цей 

показник -72 одиниці. 

 

 Обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг) малими та 

середніми підприємствами склав 

76114 тис.грн. що на 20%  

(12967 тис.грн.) більше ніж у 

попередньому періоді 
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В області забезпечувалась постійна робота мережі дистанційних 

консультаційних центрів для підприємців, розроблялись та впроваджувались 

цикли освітніх он-лайн-семінарів (веб-семінарів) для суб’єктів підприємницької 

діяльності та широких верств населення. з метою ознайомлення їх із 

ключовими питаннями ведення бізнесу, кращими світовими бізнес-практиками 

Для забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва діє Програма 

розвитку малого та середнього підприємництва у Миколаївській області на 

2017-2018 роки від 22.12.2016 № 2 (далі - Програма). 

Вперше за останні роки Програма реально наповнена коштами, яка за своєю 

направленістю є механізмом сприяння розвитку підприємництва в області.  

За динамікою фінансування  Програми, обсяг коштів у 2017 році в 7 разів 

перевищив суму, яка виділялась у 2016 році  і становить - 2896,5 тис. грн.   

Заходами Програми передбачено реалізацію Проекту часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами 

малого та середнього підприємництва для реалізації проектів на що з бюджету 

області виділено понад 2 млн. грн.  

Так, у 2017 році, конкурс відбувся у 2 етапи. У першому етапі цього 

конкурсу взяли участь 8 суб’єктів господарювання, які створили 28 робочих 

місць. У другому етапі взяли участь 21 суб’єкт господарювання, якими 

створено 84 робочих місця.  

В конкурсі прийняли участь підприємці з різних населених пунктів області: 

Миколаївського, Вознесенського, Доманівського, Баштанського, Вітовського, 

Врадіївського, Новоодеського Березнегуватського, Кривоозерського районів 

смт Березнегувате, міст Миколаїв та Вознесенськ. Сфери підприємницької 

діяльності також різні: господарства, що займаються вирощуванням зернових 

культур, бобових, насіння олійних культур, виробництвом соняшникової олії, 

продуктів борошно-круп’яної промисловості; компанії-постачальники питної 

води; підприємства роздрібної торгівлі; дистриб’юторська компанія (продукти 

харчування); підприємства, які займаються виробництвом метало-пластикових 

конструкцій, цифровою технологією, 

аптечним бізнесом; реалізацією офісної 

продукцією, виробництвом та 

реалізацією меблів тощо.  

Кількість створених робочих місць 

різниться  від 1 до 16. На цей час вже 

створено 112 робочих місць. 

Компенсація, яку отримали підприємці 

на часткове відшкодування відсоткових 

ставок за кредитами, для реалізації 

проектів становить понад 1500,0 тис. грн. 

 

9. Виконання місцевих бюджетів  

Основні напрями бюджетної політики, що проводилась в області                   

2015-2017 роках базувались на пріоритетах та напрямах  державної політики,  

вимогах Бюджетного кодексу України, законів України, рішень Кабінету 
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Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації щодо організації 

роботи стосовно виконання заходів, націлених на реалізацію завдань по 

забезпеченню виконання державного та місцевих бюджетів області, стабільного 

функціонування бюджетної сфери. 

Доходи 

До загального фонду обласного бюджету Миколаївської області 

у 2017 році надійшло податків і зборів у сумі 773,4 млн.грн. (порівняно 

з 2016 роком приріст становив 181,8 млн.грн., або 30,7 відсотка). 

 

Порівняльний аналіз надходжень до загального фонду місцевих 

бюджетів миколаївської області, млн..грн. 

 

У 2017 році фактичні 

надходження податків і зборів до 

загального фонду місцевих 

бюджетів області в сумі 

5074,7 млн.грн., зростання 

надходжень порівняно з 2016 

роком очікується – 1198,7 

млн.грн. або 30,9%, порівняно з 

2015 роком – 2506,7 млн.грн., або 

у разі 2 рази більше. 

 

 

 

 

 

Види і розміри трансфертів з державного бюджету. 

 

Протягом 2017 року з державного бюджету надійшло до місцевих бюджетів 

області міжбюджетних трансфертів на загальну суму 7536,0   млн. грн., у тому 

числі: базова дотація – 155,1  млн.грн., додаткова дотація з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 501,7 млн. грн., 

стабілізаційна дотація – 34,8 млн. грн.;  субвенцій з державного бюджету – 

6844,4 млн. грн.  (загального фонду –6 578,4  млн.грн., спеціального фонду - 

266,0 млн. грн.). Крім того, до обласного бюджету надійшла субвенція з 

Одеської області для компенсації втрат за надання спеціалізованої 

психіатричної допомоги хворим в сумі 900,8 тис.грн.  

За рахунок субвенцій з державного бюджету спрямовано кошти на:  

 виплату допомоги сім’ям з дітьми – 1691,8 млн.грн.;  

 надання пільг та житлових субсидій населенню – 1508,5 млн. грн.;  

 придбання медикаментів і виробів медичного призначення для 

забезпечення швидкої медичної допомоги, витратних матеріалів та лікарських 

засобів для інгаляційної анестезії, відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування окремих захворювань - 25,0 млн.грн.;  
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 оплату поточних видатків та програм у сфері освіти та охорони здоров'я -

3144,0 млн.грн., (освітньої субвенції в сумі 1466,9 млн. грн. та медичної 

субвенції – 1677,1 млн. грн.);  

 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

– 1,4 млн. грн.;  

 здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій –199,9 млн. грн. (загальний фонд – 124,2 млн.грн. та спеціальний 

фонд – 75,7 млн.грн ;  

 заходи соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження – 21,4 млн. грн.;  

 формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад-

83,7 млн. грн.;  

 виплату грошової компенсації  за належні для отримання жилих 

приміщень для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню 

участь в АТО, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, 

які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових 

умов – 13,9 млн. грн.;  

 модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-

технічних навчальних закладів державної форми власності - 0,3 млн. грн.;  

 погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню 

та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та 

тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної 

влади чи місцевого самоврядування – 22,7 млн. грн.; 

 підготовку та проведення позачергових місцевих виборів міських та 

сільських голів -  2,2 млн. грн.; 

 будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 

будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла 

для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-

кошторисної документації – 18,5 млн.грн.; 

 реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільський місцевості – 111,1 млн.грн. 

Порівняно з показниками  2015 та 2016 роками обсяг трансфертів з 

державного бюджету місцевим бюджетам області збільшився на  

1738,0 млн. грн. та 1284,2 млн.грн відповідно.  

 

Видатки 

З урахуванням надходжень до місцевих бюджетів області, залучення 

додаткового фінансового ресурсу (вільних залишків коштів та понадпланових 

надходжень місцевих бюджетів) виконання видаткової частини зведеного 

бюджету за 2017 рік становило  13 133,1 млн. грн., із них по загальному фонду 

– 11 166,9  млн. грн., спеціальному фонду – 1966,2 млн. грн.  
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Порівняно з показниками 2015 та 2016 років обсяг видатків загального та 

спеціального фондів збільшився на 5362,6 млн. грн. та 3556,5 млн.грн. 

відповідно.  

 

На утримання закладів освіти, проведення освітніх заходів області у 

2017 році із зведеного бюджету спрямовано 4015,1 млн.грн., що на 

1482,8 млн.грн. більше 2015 року та на 1136,6 млн.грн. – 2016 року, із  них: на 

заробітну плату з  нарахуваннями використано – 2824,4 млн.грн., на продукти 

харчування – 275,6 млн.грн.  

 

 

Протягом 2015-2017 років на капітальні видатки для усіх установ освіти 

області спрямовано  548,6 млн.грн., зокрема: у 2017 році закладами освіти 

проведено капітальних видатків  на суму  235,6 млн.грн.  За рахунок цих коштів 

придбано обладнання довгострокового користування на  суму 96,4 млн.грн. та 

проведено капітальні ремонти та реконструкції приміщень закладів освіти  на 

суму 139,2 млн.грн.  

За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету у 2017 році  

проведено капітальних видатків на загальну суму 24,8 млн.грн. Зокрема 

придбано обладнання довгострокового користування – 14,1 млн.  грн. та 

проведено капітальні ремонти та реконструкції приміщень установ освіти 

обласного підпорядкування на суму 10,7 млн. грн.  

У 2017 році  придбано 5 шкільних автобусів для перевезення дітей, що 

проживають у сільській місцевості  на суму 7,0 млн. грн., з них за рахунок 

залишків освітньої субвенції - 4,9 млн.грн. та на виконання обласної програми 

розвитку освіти Миколаївської області за рахунок коштів обласного бюджету – 

2,1 млн.грн. 

Крім того, за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам  

на загальну суму 5,1 млн. грн.: 
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здійснено оновлення матеріально – технічної бази та упровадження 

енергозберігаючих технологій в опорних школах; надано фінансову підтримку 

загальноосвітнім навчальним закладам області, які беруть участь у пілотних 

проектах, таких, як новий освітній простір, нова українська школа – 5,0 млн. 

грн.; 

виплачена додаткова одноразова грошова допомога при першому 

працевлаштуванні у сільській місцевості випускникам вищих навчальних 

закладів, які здобули спеціальність педагогічного профілю та навчались за 

рахунок бюджетних коштів на суму 0,1 млн. грн. 

 

На утримання закладів охорони здоров’я області у 2017 році із 

загального та спеціального фондів місцевих бюджетів спрямовано 

2251,8 млн.грн., що на  677,4 млн.грн. більше 2015 року, та на 559,2 млн.грн. 

2016 року, із них на заробітну плату з нарахуваннями використано 

1477,3 млн.грн., придбання медикаментів та продуктів харчування – 

328,8 млн.грн. 

На лікування хворих на особливо небезпечні хвороби використано майже 

83,4 млн.грн., у тому числі на: 

-   цукровий та нецукровий діабет -   31,7 млн. грн.; 

-   хронічну ниркову недостатність методом  гемодіалізу – 24,1 млн. грн.; 

-  забезпечення швидкої медичної допомоги –  4,1 млн. грн.; 

- витратні матеріали та лікарські засоби для інгаляційної анестезії –

0,6 млн. грн.;  

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань – 20,3 млн. грн.; 

 - придбання лікарського препарату «Куросурф» для збереження життя 

глибоко недоношених новонароджених дітей – 1,5 млн.грн.; 
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 - лікувальне харчування дітей віком від 4 до 18 років, хворих на 

фенілкетонурію – 1,1 млн. грн. 

Протягом 2015-2017 років на капітальні видатки для усіх медичних закладів 

області спрямовано  305,4 млн.грн., зокрема у 2017 році лікувально-

профілактичними закладами області проведено капітальних видатків на суму 

137,3 млн.грн., що дало змогу значно поліпшити їх матеріально-технічне 

становище. За ці кошти придбано медичне обладнання та інше технологічне 

обладнання на суму 110,2 млн. грн. та проведено капітальні ремонти, 

реконструкції та реставрації  установ охорони здоров’я області на суму 

27,1 млн. грн.. 

З метою оснащення лікувально-профілактичних установ обласного 

підпорядкування за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету у 

2017 році на  капітальні видатки направлено 36,1 млн. грн., у тому числі 

придбано товари довгострокового користування – 34,3 млн.грн. та проведено 

капітальних ремонтів – 1,8 млн. грн. 

На видатки соціального захисту та соціального забезпечення області у 

2017 році із загального та спеціального фондів місцевих  бюджетів спрямовано 

3637,9 млн.грн, що на 1655,3 млн.грн. більше 2015 року та на 745,2 млн.грн. –  

2016 року. З них на  реалізацію державних  соціальних програм  в минулому 

році за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету  направлено 

3185,6 млн.грн.  або 87,6%  від загального обсягу видатків на галузь.   

На утримання установ соціального забезпечення та проведення  заходів  

області використано 452,3 млн.грн., що на 197,5 млн.грн. більше 2015 року та 

на 151,5 млн.грн. –  2016 року,  із  них:  на заробітну плату з  нарахуваннями 

використано –  210,3 млн.грн., на продукти харчування та медикаменти –

40,8 млн.грн., капітальні видатки -  6,3 млн.грн.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку зростають видатки на фінансування установ соціального 

забезпечення обласного підпорядкування та здійснення заходів  обласного 
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рівня.  Так, за рахунок загального та спеціального фондів обласного бюджету 

поточні видатки  на  зазначені цілі  у 2017 році  становили 154,1 млн. грн., що  

на   32,1 млн. грн., або на 26,3% більше показників 2016 року та на 

42,8 млн.грн., або на  38,5%  більше показників 2015 року 

Відповідно до обласних програм  за рахунок коштів обласного бюджету у 

2017 році на заходи щодо соціального захисту населення  області  використано 

більше 11,0 млн. грн., в тому числі  на:  

-  надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у 

роки Другої світової війни – 5,2 млн.грн., одноразову матеріальну допомогу у 

розмірі 3000 грн. до річниці Перемоги отримали 586 осіб та  в середньому 

490 осіб отримували щомісячну допомогу у розмірі 1000 грн. починаючи з 

червня 2017 року; 

- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення 

Миколаївської області від фашистських загарбників -  48,8 тис.грн., щомісячну 

допомогу у розмірі 1250 грн. в середньому отримували 3 особи; 

- надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих 

учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані  майже 

1 млн. грн.  матеріальну допомогу у розмірі 2000 грн. отримали 485 сімей; 

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, 

інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської  катастрофи  -

0,5 млн.грн., матеріальну допомогу у розмірі 1650 грн. отримали 326 осіб ; 

 - передплату періодичного друкованого видання для учасників  бойових дій 

у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією - у сумі  

76,1 тис.грн., передплату періодичного видання отримали 768 осіб; 

- надання  одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників 

бойових дій, які  брали участь в  антитерористичній операції  на сході України 

– 1,3 млн. грн. ,  допомогу отримала 131 сім’я;  

-  надання  одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників 

бойових дій, які  брали участь в  антитерористичній операції  на сході України, 

на оформлення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства – 0,1 млн. грн., допомогу отримали 41 особа; 

- надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, 

які  загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних при виконанні службових обов’язків під час участі в 

антитерористичній  операції (АТО) на сході України -0,1 млн. грн., допомогу 

отримали  7 дітей; 

-  на організацію відпочинку на базах відпочинку, санаторно-курортних 

закладах демобілізованих учасників антитерористичної операції на сході 

України та членів їх сімей – 2,7 млн. грн., було оздоровлено 897 осіб; 

Крім того, в рамках виконання заходів обласної програми соціального 

захисту населення «Турбота», для забезпечення житлом осіб, які перебувають 

на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов  у 2017 році 

було придбано : 3 квартири – учасникам  бойових дій в Афганістані, 37 квартир 

– сім’ям учасників антитерористичної операції на сході України та 10 квартир  

– іншим  категоріям громадян на загальну суму 24,3 млн.грн. , в тому числі за 
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рахунок коштів обласного бюджету – 17,2 млн.грн., коштів  спів фінансування з 

місцевих бюджетів області - 7,1 млн. грн. 

Також, за рахунок державних коштів  на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених 

абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І – ІІ групи, 

визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення 

житлових умов  перераховано  13,9 млн.грн.  Компенсацію отримали 19 сімей. 

Вперше в минулому році було спрямовано  державні кошти  на придбання  

соціального житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання на 

загальну суму 18,4 млн.грн., за рахунок яких придбано 27 квартир для дітей 

сиріт та 3 житлові будівлі   для дитячих будинків сімейного типу. 

На виконання обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей 

Миколаївської області спрямовано 6,6 млн.грн , в тому числі на організацію 

оздоровлення та відпочинку 1017 дітей  із соціально незахищених категорій – 

6,3 млн.грн. та 57 дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

– 0,3 млн.грн.  

 

На утримання установ культури та мистецтва, що фінансуються з 

місцевих бюджетів Миколаївської області у 2017 році направлено 

463,0 млн. грн., що на 167,1 млн. грн. більше 2015 року та на 127,1 млн. грн. 

2016 року, із них на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних 

установ використано 254,4 млн. грн.  
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Протягом 2015-2017 років на капітальні видатки для усіх установ культури 

і мистецтва області спрямовано  133,6 млн.грн., зокрема: у 2017 році 

закладами культури проведено капітальних видатків  на загальну суму 

54,5 млн.грн.  За рахунок цих коштів придбано обладнання довгострокового 

користування на  суму 23,5 млн. грн. та проведено капітальні ремонти 

приміщень закладів культури  на суму 31 млн. грн. 

Протягом звітного періоду з метою покращення матеріально – технічної 

бази закладів культури і мистецтва обласного значення, проведено капітальних 

видатків на загальну суму 12,8 млн. грн., а саме придбано обладнання 

довгострокового користування та поповнення бібліотечних фондів на суму                   

3,3 млн. грн. та проведено капітальні ремонти цих закладів на суму                                  

9,5 млн. грн. 

 

У 2017 році обсяг видатків на утримання закладів фізкультури і спорту 

області та проведення спортивних заходів в цілому по області збільшився 

порівняно з  2015 роком – на 87,6 млн.грн., з 2016 роком на 60,1 млн.грн. і 

становив 186,3 млн. грн. 

Протягом 2015-2017 років на капітальні видатки для усіх установ фізичної 

культури і спорту області спрямовано  62,5 млн.грн., зокрема: у 2017 році цими 

установами проведено капітальних видатків  на суму  33 млн.грн.   

. 

Відповідно до Програми розвитку фізкультури і спорту в 

Миколаївській області протягом 2017 року здійснюється: виплата стипендій 

перспективним спортсменам-шахістам,  спортсменам-переможцям і призерам 

Олімпійських, Європейських, Пралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких 

Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи з олімпійських видів спорту, 

молодим перспективним спортсменам Миколаївської області та їх тренерам – 
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1,2 млн.грн., утримання обласного центру «Спорт для всіх», проведення заходів 

з фізичної культури цим центром та відділом з питань фізичної культури і 

спорту облдержадміністрації на суму 0,6 млн.грн., виплата грошових винагород 

спортсменам-чемпіонам та призерам Олімпійських, Європейських, 

Параолімпійських, Дефолімпійських та юнацьких Олімпійських ігор, 

чемпіонатів світу та Європи з олімпійських, параолімпійських, 

дефолімпійських видів програми на суму 0,5 млн.грн., придбання житла 

провідному спортсмену Миколаївської області на суму 0,55 млн. грн 

Для поліпшення матеріально-технічної бази установ фізичної культури і 

спорту обласного підпорядкування протягом звітного періоду використано 

0,9 млн.грн., із них на: придбання спортивного обладнання – 0,8 млн. грн., 

проведення капітальних ремонтів в обласних установах – 0,1 млн. грн. 

На фінансування обласної Програми індивідуального житлового 

будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення 

«Власний дім» на період до 2017 року обсяг витрат з обласного бюджету для 

надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам склав 5,6 млн.грн.,  

що в 2,2 рази більше обсягів кредитування за 2016 рік та в 7,3 рази перевищено 

показники 2015 року. 

У 2017 році зазначені кошти використано на поліпшення житлових умов 

індивідуальних сільських забудовників, а саме: 

- придбано будинків загальною площею 1408,7 кв. метра для 21 родин; 

- проведено роботи з будівництва та реконструкції житлових будинків 

для 5 сімей; 

- виконано роботи з енергозбереження  для 4 сімей. 

На виконання Комплексної соціально-економічної програми 

забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки 
з місцевих бюджетів області у 2017 році надано кредитів майже на 

28,0 млн.грн., що в 1,1 рази більше наданих кредитів у 2016 році та в 1,4 рази  

більше видатків за 2015 рік.  

За 2017 рік придбано житло для 38 молодих сімей загальною площею 

2548,7 кв. метра. 

 

Видатки на потреби дорожнього господарства області у 2017 році зросли 

порівняно з 2016 роком на  15,2 млн.грн. та порівняно з 2015 роком на 

117,1 млн.грн. і становили 267,8 млн.грн. 

Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 

№ 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення 

заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх 

областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві», на 

поточний ремонт автомобільної дороги Т-15-08 Калинівка-Снігурівка-

Березнегувате у 2017 році спрямовано  204,4 млн.грн. 

 

Фінансовий ресурс на заходи з  охорони навколишнього природного 

середовища зведеного бюджету області у 2017 році склав 15,6 млн.грн., у т.ч. з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 

12,8 млн.грн., які направлено на реконструкцію систем водовідведення в 

населених пунктах області; розвиток природно-заповідного фонду області та 
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утримання і матеріально-технічне забезпечення діяльності 4-х регіональних 

ландшафтних парків області; розроблення документації для функціонування 

об’єктів природно-заповідного фонду;  заходи з озеленення населених пунктів 

області, утилізацію відходів. 

Всього, з бюджету розвитку місцевих бюджетів, з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів, на капітальні вкладення спрямовано майже  

280,5 млн. грн., що на 84,7 млн. грн. більше капітальних вкладень за 2016 рік та 

на 156,5 млн. грн. за 2015 рік.   

 

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках 

 

В контексті завдань Концепції реформування місцевих бюджетів 

особливого значення займає питання підвищення ефективності управління 

фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування, важливим 

елементом якого є розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 

вкладних (депозитних) рахунках в установах банків з метою отримання 

додаткових надходжень до бюджетів у вигляді відсотків за користування 

депозитами. Так, з  метою наповнення дохідної частини місцевих бюджетів 

Миколаївської області  протягом 2017 року на депозитних рахунках в установах 

банків розміщено тимчасово вільні кошти  загального фонду місцевими 

бюджетами міст Миколаєва та Южноукраїнська, на загальну суму 

315,0 млн.грн. під відсоткову ставку від 14,0 до 16,2%  річних. Сума отриманих 

доходів становила 30,2 млн. грн.  

 

10. Становище  у сфері подолання бідності, підвищення рівня 

добробуту, забезпечення зайнятості населення 

Підвищення обсягів виробництва підтримується нарощуванням 

внутрішнього попиту. Головним чинником підтримки споживчого попиту стає 

зростання доходів населення. 

Оплата праці 

За останні роки середньомісячна заробітна плата в області має тенденцію до 

зростання. 

Так, у 2015 році розмір становив – 3984 грн., у 2016 році - 4887 грн., у 

2017 році –6709 грн.  (по Україні у 

2017 році – 7104 грн.).  

Серед регіонів України за рівнем 

заробітної плати область у 

2015-2017 роках посідала одне із кращих 

міст – 6.  

Зростання заробітної плати пов’язане з 

підвищенням розміру мінімальної 

заробітної плати, збільшенням фонду 

оплати праці працівників бюджетної 

сфери, легалізацією неформальної 
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зайнятості та виходом з «тіні» заробітної плати, а також інших чинників. 

Зростання рівня заробітної плати відбувається по всіх видах економічної 

діяльності, але залишається значною диференціація рівнів оплати, як за видами 

економічної діяльності, так і за територіальною ознакою.  

Найвищий рівень оплати праці у 

2015-2017 роках незмінно залишається 

у працівників: транспорту, складського 

господарства, поштової та кур’єрської 

діяльності (у 2015 році - 5681грн, у 

2016 році –  6930 грн., у 2017 році – 

8748 грн.), промисловості (у 2015 році 

–5586 грн., у 2016 році – 6857 грн., у 

2017 році - 8444 грн. ), фінансової та 

страхової діяльності (у 2015 році – 

5181 грн., у 2016 році – 6291 грн., у 

2017 році - 7782 грн.), професійної, 

наукової та технічної діяльності (у 

2015 році - 4386 грн., у 2016 році – 5482 грн., у 2017 році –7237 грн.), 

державного управління й оборони обов’язкового соціального страхування (у 

2015 році - 3844 грн., у 2016 році – 5031 грн., у 2017 році - 8043 грн.). 

 

Найвищий рівень оплати праці серед міст та районів області у 2017 році 

мають: м.Южноукраїнськ (11470 грн.), м. Миколаїв (6953 грн.), м.Очаків 

(5686 грн.),  Вітовський район (9823 грн.), Баштанський район (5372 грн.), 

Миколаївський район (5355 грн.), Веселинівський район (5220 грн.). 

 

Індекси реальної заробітної плати 
2017 року демонструють перевищення 

показників 2016 року і за січень-грудень 

2017 року становив 118,4%, що на 10,1 

відсоткових пункти більше ніж торік. На 

величину індексу впливають темпи 

зростання номінальної заробітної плати  

(137,3%), які майже вдвічі перевищують 

індекс споживчих цін (грудень 2017 до 

грудня 2016 року) – 113,5%. 
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Питання погашення заборгованості із заробітної плати залишається 

одним із найважливіших у вирішенні соціально-економічних проблем. 

Загальна сума заборгованості  із 

заробітної плати на 01.01.2018 

становила 103,6  млн.грн., 

зменшення боргу протягом грудня - 

на 1640,8 тис.грн., або 1,6%. 

Нажаль левова частка боргу, 

близько 63,9% (66258 тис.грн.) 

припадає на підприємства 

державної форми власності, 

зменшення протягом грудня - на 

163 тис.грн., або 0,2%. Питома вага 

боргу на економічно активних 

державних підприємствах у 

загальній сумі боргу економічно 

активних підприємств – 82,5%. 

За територіальною ознакою найбільшу суму боргу з невиплаченої заробітної 

плати має м.Миколаїв – 92534,4 тис.грн., але слід зазначити, що найбільшу 

суму заборгованості міста формують: ДП «Миколаївський суднобудівний 

завод» - 63671,3 тис.грн., ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» – 

18695,5 тис.грн, ТОВ «Мостобудівельний загін» 73» – 4807,7 тис.грн. 

Облдержадміністрація, райдержадміністрації та виконавчі органи міст 

області постійно опікуються питаннями ліквідації заборгованості із виплати 

заробітної плати. Такі кроки зумовили покращення ситуації, скорочено 

заборгованість у Доманівському, Вітовському районах, м. Первомайську і 

м.Очакові. Відсутня заборгованість у Вознесенському, Врадіївському 

Казанківському та Первомайському районах. 

Зайнятість населення 

Стан використання трудового потенціалу 

 

За підсумками 2017 року 

середньомісячна кількість економічно 

активного населення  області у  віці 15-70 

років становила 546,0 тис осіб, що на 

5,4 тис осіб менше річного показника 2016 

року. Із зазначеної кількості громадян 

489,7 тис осіб або 89,7% - були зайняті 

економічною діяльністю, решта – 

безробітні.  

Рівень зайнятості населення вище 

загальнодержавного на 0,7% (Україна – 

56,1%) та становить за 2017 рік – 56,8%. 

В галузевій структурі провідні позиції 

57,3

58,4

57,5
56,8

56,6 56,7

56,3

56,1

2014 2015 2016 2017

По області
По Україні
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по зайнятості населення мають: торгівля  та транспорт (25,9%),  промисловість 

(13,5%), транспорт (9,6%), сільське господарство (27,8%). 

Створено нових робочих місць за:       

2015 рік – 9314 (що становить 111,1% до 

прогнозного показника); 2016 рік – 

10695 (124,4%) та 2017 рік – 12006 

(136,4%). 

 

З метою сприяння укладенню 

трудових відносин між роботодавцями та 

найманими працівниками районними і 

міськими робочими групами з легалізації 

зайнятості та виплати заробітної плати 

проводилася інформаційно-

роз’яснювальна робота з питань 

дотримання трудового законодавства та 

переваг легальної зайнятості серед 

роботодавців і найманих працівників. Так, 

безпосередньо за місцем застосування 

праці така робота була проведена за: 2015 

рік - серед 7693 суб’єктів господарювання; 

2016 рік - серед 10121 суб’єкта господарювання; 2017 рік – серед 9512 суб’єктів 

господарювання. 

 

Для привернення уваги громадськості до 

проблем тіньової зайнятості та підвищення 

обізнаності стосовно прав і гарантій 

найманих працівників у засобах масової 

інформації області установами соціального 

захисту населення розміщено статей з 

тематики легалізації зайнятості в газетах та 

на сайтах: 2015 року – 272;  2016 року – 296;  

2017 року – 353 статті. Крім того, проведено 

виступи на радіо та телебаченні: 2015 року – 

41 виступ; 2016 року –19 виступів;  

2017 року – 31 виступ. Розроблялися 

буклети, брошури з питань праці, переваг 

легальної зайнятості та розповсюджувалися 

серед найманих працівників та роботодавців за: 2015 рік - 25,1 тис. екз.; 2016 

рік - 22,4 тис. екз; 2017 рік – 19,7 тис. екз. 
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11. Становище у сфері пенсійного забезпечення 

 

 

За 2017 рік загальні доходи 

бюджету головного управління 

Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області становили 

7707,5 млн. грн. З Державного 

бюджету України на фінансування 

пенсійних програм надійшло 

3426,2 млн. грн. 

Власні надходження склали 

3176,4 млн. грн., що на 

1012,1 млн.грн., або на 46,8%, 

більше в порівнянні з відповідним 

періодом 2016 року. 

До спеціального фонду державного бюджету надійшло коштів з окремих 

видів господарських операцій в сумі 70,6 млн. грн., план виконано на 124,1%.  

Органами Фонду області забезпечено  стале  фінансування пенсійних 

виплат 324,8 тис. одержувачів. На виплату пенсій спрямовано 7555,6 млн. грн., 

середній розмір пенсійної виплати з початку року зріс в 1,35 рази та склав 

2279,66 грн.  

Станом на 01 січня 2018 року заборгованість з платежів до Пенсійного 

фонду України  склала  209,8 млн. грн., з неї заборгованість із сплати внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  – 59,1 млн.грн., з 

відшкодування пільгових та наукових пенсій – 150,7 млн.грн. З початку 

2017 року сума заборгованості збільшилась на 15,1 млн. грн., в основному, за 

рахунок росту заборгованості з відшкодування пільгових пенсій. Найбільші 

суми боргів по підприємствах суднобудівної галузі -  ПАТ «ЧСЗ» 

(112,8 млн.грн.), ПАТ «Суднобудівний завод «Океан» (21,8 млн.грн.), 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (19,5 млн.грн.). 

Заходами стягнення по Миколаївській області охоплено 100% 

заборгованості по сплаті страхових внесків, фінансових санкцій та пені, з 

відшкодування пільгових пенсій та з фінансування різниці у пенсійному 

забезпеченні наукових працівників. В результаті вжитих  заходів в рахунок 

погашення боргів до бюджету Пенсійного фонду України мобілізовано 1,7 млн. 

грн., в результаті чого 180 боржників повністю розрахувалися по боргах до 

Пенсійного фонду на суму 703,6 тис.грн. та 84 боржників частково погасили 

заборгованість на 1016,1 тис.грн. 
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12. Становище у сфері управління майном комунальної власності 

 

Хід приватизації 

 

За підсумками здійсненого 

протягом 2015 – 2017 років продажу 

майна спільної власності 

територіальних громад області 

приватизовано 27 об’єктів спільної 

власності територіальних громад 

області (25 об’єктів групи А та 

2 об’єкти групи Ж), в результаті чого 

до бюджету розвитку обласного 

бюджету Миколаївської області за 

цей період було спрямовано 

13418,2 тис.грн. (при запланованих 

900,0 тис.грн.), а саме: - 8 об’єктів у 

2015 році – сума надходжень до 

обласного бюджету складає 

7865,4 тис.грн.;  

- 6 об’єктів у 2016 році – сума 

надходжень до обласного бюджету 

складає 2013,7 тис.грн.;  

- 13 об’єктів у 2017 році – сума 

надходжень до обласного бюджету 

складає 3539,1 тис.грн. 

 

З питань оренди 

 

 

 

Протягом  звітного періоду  діяла 

стала кількість договорів оренди, від 

324 договорів у 2015 році до 

319 договорів у 2017 році. Кількість 

знову  укладених договорів оренди  за 

звітний період поступово  

зменшується, так у 2015 році  укладено   

70 договорів,  у 2016 році - 47 

договорів,    у 2017 році – 32 договори.  

 

Поступово зменшується  і кількість  розірваних договорів оренди з 

57 договорів у 2015 році до 29 договорів  у 2017 році. За 2017 рік  значно 

збільшилась кількість обстежень за договорами оренди   комунального майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, 
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так за 2017 рік  обстежено 208 договорів оренди тоді як  у 2015-2016 роках цей  

показник  складав 30 та 27 договорів  відповідно. За звітний період до обласного 

бюджету за договорами оренди надійшло 10606,46 тис.грн. 

 

13. Становище  галузі охорони здоров’я Миколаївської області 

 

За даними Головного управління 

статистики у Миколаївській області за 

станом на 01.01.2018 року в області 

проживає 1,4  млн.осіб населення, з них 

776,8 тис.осіб - це міські жителі (або 

68,1%) та 363839 осіб – сільські 

мешканці (31,8%). 

 

 

 

Важливим показником, який 

характеризує розвиток системи 

охорони здоров’я,  є малюкова 

смертність на 1 тисячу народжених. 

Цей показник у 2017 році становить 

5,7, (що відповідає 4 місцю серед 

регіонів України) за аналогічний період 

2016 року – 7,92. У 2017 році не 

зареєстровано жодного випадку 

материнської смертності проти 28,4 за 

2016 рік. 

 

Мережа лікувально-профілактичних закладів області. 

Мережа закладів охорони здоров’я області складається з 91 закладу охорони 

здоров’я, з яких 43 надають стаціонарну допомогу.  

 

 

 

 

Медичні кадри. У галузі  охорони здоров’я працюють 3328 лікарів, 8225 

середніх медпрацівників.  

Забезпеченість  лікарями  в розрахунку  на 10 тисяч населення становить 

29,0, середніми медичними працівниками – 71,6.  

З метою укомплектування медичними працівниками закладів охорони 

здоров'я області, в першу чергу у сільській місцевості, підняття престижу праці 

медичного працівника в суспільстві, а також створення умов для відтворення 

кадрового ресурсу, рішенням  Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2017 

року №13  продовжено термін дії  на період до 2018 року включно  обласної 

Програми «Медичні кадри Миколаївщини» на 2013-2017 роки. 

28 обласних 16 міських 18 ЦРЛ 
29 центрів 

 ПМСД  

218 амбулаторій 

ЗПСМ 

380 ФАПів 
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15,2 15,4 15,1 14,8

-4,0
-5,5 -5,8 -6,0
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Динаміка демографічної ситуації

(на 1000 населення)

Народжуваність Смертність

Природний приріст

17,3

28,4

5,91

7,92

5,7
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Материнська та малюкова 

смертність

Малюкова смертність (на 1 тис. 
народжених живими)

Материнська смертність (на 100 тис. 
народжених живими)



32 

 

В області відпрацьовано питання щодо створення госпітальних округів 

За результатами вивчення зазначеного питання керівництвом 

облдержадміністрації та Миколаївськоі обласноі ради,  за участю міських голів, 

голів районних рад, депутатів обласної ради, голів об’єднаних територіальних 

громад, головних лікарів центральних районних лікарень та центрів первинної 

медико-санітарної допомоги, підтримано створення чотирьох госпітальних 

округів на базі центральних районних лікарень та міських лікарень  з 

урахуванням щільності населення, стану автошляхів, матеріально-технічної 

бази закладів охорони здоров'я, наявності спеціалістів. Проект підписано 

головою облдержадміністрації та  направлено на погодження до Міністерства 

охорони здоров'я України та затвердження Кабінету міністрів України у 

встановленому законодавством порядку (лист від 15.03.2018 №378/22-05-14/6-

18). 

На виконання спільного листа МОЗ України та Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 06.12.2017 

№191-06-2007/32513/7/16-13498 щодо виконання протоколу наради під 

головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Зубка Г.Г. «Про першочергові 

заходи, спрямовані на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 

місцевості» від  8 серпня 2017 року  у м.Києві, розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 15.12.2017 №547-р створено робочу групу «Медичної 

ради реформ».  

В управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації наказом від 27.11.2017 

№566-Л створено робочу групу з опрацювання питань автономізації закладів 

охорони здоров'я області. 

В області продовжено реформування первинної мережі, а саме: 

 розпочато процес автономізації закладів первинної медичної допомоги 

(після зміни статутів заклади отримують можливість надавати платні медичні 

послуги, отримувати фінансування від Національної служби здоров’я України); 

 обрання МІСів (медичних інформаційних систем), підключення до 

електронної системи eHealth; 

 проведено підготовчу роботу щодо укладання договорів між лікарями 

первинної мережі та населенням. 

Захворюваність на туберкульоз (на 100 тис. населення) 

  У 2017 році захворюваність на 

туберкульоз зменшилась на 11%. 

В області забезпечено виконання 

завдань та заходів Обласної 

Цільової соціальної програми 

протидії захворюванню на 

туберкульоз, термін дії якої 

рішенням восьмої сесії обласної 

ради від 21.12.2017 № 12 

продовжено на 2018 рік включно. 
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    Захворюваність на ВІЛ/СНІД (на 100 тис.населення) 

 У 2017 році захворюваність на ВІЛ-інфекцію зменшилась на 9,4%. 

В області забезпечено виконання 

завдань та заходів Цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. 

В області впроваджуються заходи 

соціальної програми профілактики, 

діагностики та лікування вірусних 

гепатитів, у тому числі - залучення 

міжнародних благодійних організацій 

та фонді (Благодійної 

організації «Благодійний фонд «Лікарі 

без кордонів», проекту «Інтегрована 

тактика лікування гепатиту С у 

пацієнтів підвищеного ризику і 

вразливих груп населення в Миколаївській області». Підписано та реалізується 

меморандум про співпрацю між Миколаївською обласною державною 

адміністрацією та БО «БФ «Лікарі без кордонів».). 

Програма замісної підтримувальної терапії впроваджена за сприяння 

Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Міжнародним благодійним 

фондом «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» за фінансової підтримки 

Глобального Фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. 

 

Онкологічна захворюваність   

Онкологічна допомога населенню є 

однією з важливих, великовартісних 

видів медичної допомоги з якою 

пов'язано стан здоров'я нації, 

інвалідність та смертність. 

  В області  забезпечено 

виконання завдань та заходів обласної 

Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на період до 2016 

року», термін дії якої рішенням сесії 

обласної ради від 23.02.2017 № 7 

продовжено до 2019 року включно. 

 

Реалізація Урядової програми «Доступні ліки» 

за системою реімбурсації (відшкодування) вартості лікарських засобів 

За системою реімбурсації (відшкодування) лікарських засобів, згідно із  

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Миколаївській 

області передбачено субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 

(серцево-судинних захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми) у сумі –    
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20 801 300,00 грн., 

профінансовано – 20 801 300,00 грн., використано – 20 314 313,99 грн., 

(сплачено згідно наданих реєстрів від суб’єктів господарювання), відсоток 

використання становить – 97,7%.  

 За період дії Програми у 2017 році: 

- виписано 475 810 рецептів на лікарські засоби, вартість яких підлягає 

повному або частковому відшкодуванню;  

-  відпущено з аптечних закладів – 373 773 рецепти  221 746 пацієнтам. 

Залучено 82 суб’єкти господарювання які здійснюють реалізацію лікарських 

засобів на території області на підставі відповідної ліцензії з урахуванням 

наданих заяв на участь у Програмі на добровільній основі у кількості 183 місць 

реалізації. 

  Укладено договори з усіма суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність з реалізації лікарських засобів на території області, та які дали згоду 

на участь в  Урядовій програмі «Доступні ліки».  

  У Державному Бюджеті України на 2018 рік на реалізацію Урядової 

програми «Доступні ліки» для Миколаївської області передбачено кошти у сумі 

–29 млн. 639 тис. грн.  

Відповідно до наказу управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 

22.11.2017  № 553-Л «Про заходи з реорганізації відділення екстрагенітальної 

патології Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної 

ради в акушерсько-гінекологічне відділення» 22.12.2017 після капітального 

ремонту в обласній клінічній лікарні відкрито акушерсько-гінекологічне 

відділення на 50 ліжок, яке є структурним підрозділом лікарні з надання 

спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги вагітним, роділлям, 

породіллям з акушерською та екстрагенітальною патологією, гінекологічним 

хворим  та новонародженим. 

Загальна кошторисна вартість проведеного капітального ремонту склала. 

3,3 млн.грн. Закуплено необхідне обладнання для роботи відділення на  

11,7 млн.грн. 

Поліпшення надання екстреної медичної допомоги 

З 20.04.2017 року введено в дію на всій території області в повному обсязі 

оперативно-диспетчерську службу.  

На технічне переоснащення єдиної оперативно-диспетчерської служби 

центру   з Державного фонду регіонального розвитку виділено  6,1 млн.грн.  та 

з обласного бюджету – 2.2 млн.грн. 

Оперативно–диспетчерська служба створена з автоматизованими робочими 

місцями. Вузол оперативно–диспетчерської служби підключений до 

телекомунікаційної мережі загального користування, обробка даних 

проводиться в локально–обчислювальній мережі. Апаратно–програмний 

комплекс оперативно–диспетчерської служби включає автоматизовані робочі 

місця диспетчерів з приймання екстрених викликів «103» (7 робочих місць), 

диспетчерів–напрямків (11 робочих місць).  

Оснащеність оперативно-диспетчерської служби дає можливість 

обслуговувати від 1 200 до 1 500 викликів цілодобово. 

 



35 

14. Становище у галузі освіти 

 Дошкільна освіта 

У 2017 році в області 

функціонують 566 закладів дошкільної 

освіти, в яких виховується 42,4 тис. 

дітей (91,3% дітей дошкільного віку 

від трьох до 6 (7) років). 

На 100 місцях у дитячих садках 

виховується 117 дітей. 

 

 

 

 

 Загальна середня освіта 

На території області 2017 року 

функціонують 524 заклади загальної 

середньої освіти усіх типів і форм 

власності. Освіту в цих закладах 

здобувають 113,5 тис. учнів. 

Профільним навчанням охоплено 

50% учнів 10-11 класів. 

Державною мовою навчаються 

99,3 тис. осіб (89% від загальної 

кількості учнів). 

До організованого підвезення учнів 

до закладів загальної середньої освіти 

задіяно 217 шкільних автобусів. 

 

 

 

Професійно-технічна освіта  
У 2015 році в області 

функціонувало 32 заклади професійно-

технічної освіти, у яких навчалося 

10184 учня. 

У 2016 році у 32 закладах 

професійно-технічної освіти 

проходило  навчання  9811 учнів. 

У 2017 році в області функціонує 

31 заклад професійно-технічної освіти, 

у яких навчається 9765 учнів. 
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15. Становище у галузі культури 

 

2017 року продовжено роботу з 

підвищення інформаційного 

потенціалу бібліотек області: в 

обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім.О.Гмирьова за сприяння 

посольства США в Україні відкрито 

зону вільного читання, до бібліотек 

області надійшло понад 592,9 тис. 

прим. нової літератури, періодичних, 

аудіовізуальних та електронних видань 

(у 2016 році – 124,1 тис. прим.), 

кількість зон Wi-Fi та інтернет-центрів 

збільшилася на 33, на даний час 227 

бібліотек мають доступ до мережі 

Інтернет, з  них 136 сільських 

бібліотек).   

Разом з тим залишається 

невирішеним питання фінансування 

потреб  районних та сільських 

бібліотек на поповнення бібліотечних 

фондів, що спричиняє «старіння» 

літератури. Протягом 2017  року 

відсоток оновлення бібліотечних 

фондів у районах та містах області 

становить лише 0,84. Бібліотеки, в 

основному, комплектуються за 

рахунок державної програми 

«Українська книга» та подарункових 

видань.  

З метою збереження кращих зразків української культури протягом року в 

області проводились: обласні свята мистецькі акції, організовано та проведено 6 

виставок декоративно-прикладного мистецтва з яких 2 обласні, 1 персональна 

виставка, 3 виставки під час проведення обласних заходів присвячених 

державним датам та 10 майстер-класів майстрів народного мистецтва.  

Також в області проведено понад 30 фестивалів, конкурсів, оглядів, свят з 

театрального, хореографічного, вокально-хорового, фольклорного, 

інструментального жанрів аматорського мистецтва 

Здійснено 3 фольклорно-етнографічні експедиції для вивчення, збору та 

обробки місцевого матеріалу у Березнегуватському, Первомайському, 

Кривоозерському районах. В області зареєстровано 58 національно-культурних 

товариств та центрів національних культур. 

При клубних закладах діють  2756 клубних формувань, з них  - 

1939 аматорські колективи за жанрами мистецтва (з них 134 мають почесне 

звання «народний» та 38 - «зразковий»). Всього клубні формування  об`єднують 

34,5 тис. учасників, в т. 17.8 тис. -  дітей.  
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16.  Тенденції розвитку галузі житлово-комунального господарства  

області 

 

 

 

Оплата населенням житлово-

комунальних послуг за 2015 рік - 106,4 

%, за 2016 рік - 99%, за  2017 рік - 

97,7%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2017 року на житлово-

комунальне господарство з місцевих 

бюджетів було спрямовано    627,4 

млн.грн., що на 86,2 млн.грн., або 

15,9% більше ніж за аналогічний період 

2016 року. 

 

 

 

 

 

У 2017 році на капітальний ремонт 

житлового фонду, у т.ч. на капітальний 

ремонт житлового фонду об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків з місцевих бюджетів було 

спрямовано 82,0 млн.грн., що на1,8 

млн.грн., або 1,02%  більше ніж за 

аналогічний період  2016 року.  

 

 

 

 

 

У 2017 році на розвиток водопровідно-

каналізаційного господарства області з 

Видатки місцевих бюджетів на капітальний 

ремонт у житловому фонді, млн. грн. 
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місцевих бюджетів було спрямовано 

34,8 млн.грн., що на 5,7 млн.грн., або 

19,6% більше ніж за аналогічний період 

2016 року. 

 

 

 

 

 

 

У 2017 році на заходи з благоустрою 

з місцевих бюджетів було спрямовано  

359,2 млн.грн., що на 13 млн.грн., або 1,02 % більше ніж за аналогічний період 

2016 року.  

 

 

 

 

 

 

У 2017 році в області створено 50 

ОСББ за станом на 01.01.2018 

налічується 1465 ОСББ в порівнянні з 

2016 роком на 2,5% більше, рівень 

утримання житла об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних 

будинків за показниками загальної 

площі становить 38% або 3958,43 м.кв.  

 

 

 

 

 

 

 

З врахуванням утримання загальної 

площі багатоквартирних житлових 

будинків ОСББ, ЖБК, органами 

самоорганізації населення рівень 

самостійного утримання житла 

співвласниками багатоквартирних 

будинків за показниками загальної 

площі становить 62%.  

 

 

 

 

Видатки місцевих бюжетів на благоустрій 

міст, сіл, селищ, млн.грн
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Оснащення багатоквартирного 

житлового фонду області 

приладами обліку теплової енергії 

за станом на 01.01.2018 складає 

95,0% , що є одним з найкращих 

показників по Україні. 

 

 

 

 

 

 

17. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу 

Протягом літнього оздоровчо-туристичного сезону на території зон 

відпочинку області щороку відпочивають близько 200 тис. чол. 

У Миколаївській області послуги оздоровлення та відпочинку надають 

187 спеціалізованих засобів розміщування на 26065 місць, з них: санаторіїв – 

13 (3918), пансіонатів – 11 (2136), баз відпочинку – 163 (19805), які головним 

чином, зосереджені в рекреаційно-оздоровчих зонах Березанського та 

Очаківського районів, а також місті Очаків. 

 

За період з 2015 до 2017 років 

кількість спеціалізованих закладів 

розміщування зменшилась на 

39 закладів (17%). 

Серед кількості відпочиваючих, 

що скористалися послугами 

санаторно-курортних (оздоровчих) 

закладів прослідковується динаміка 

збільшення на 16 тис. осіб (13%).  

 

 

Готельне господарство 

Миколаївщини Послуги 

розміщення надають 74 готелі та 

аналогічні засоби розміщування, з 

них: готелів – 54, мотелі – 2, хостел 

– 1, кемпінгів – 1, гуртожитків для 

приїжджих – 1, туристичних баз та 

студентських літніх таборів – 15. 

Протягом 2015-2017 років спостерігається різноспрямована динаміка 
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кількості готелів та аналогічних засобів розміщування, 2016 року - спад 

кількості готелів на 23 (26%), а 2017 року зростання на 8 закладів (11%).  

Серед кількості приїжджих, що скористалися послугами готелів та 

аналогічних засобів розміщування прослідковується динаміка збільшення на 

21,5 тис. осіб (23%). 

 

 
 

Традиційно найбільше 

підприємств готельного 

господарства розташовано в 

обласному центрі 34 (46% від 

загальної кількості), у 

Березанському районі – 8 (11%), 

м.Вознесенську – 7 (9%), 

м. Первомайську – 6 (8%), 

м. Южноукраїнську – 5 (7%), 

Очаківському районі – 3 (4%), в 

інших районах області по 1-2 об’єкта 

На сьогоднішній день, згідно 

категоризації, функціонують 

8 тризіркових та 4 двозіркових 

готелів, що зосереджені, головним 

чином у м. Миколаєві. 

Кількість об'єктів сільського туризму у розрізі 

районів області
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4
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5

10

Березанський район

Кривоозерський район

Миколаївський район

Очаківський район

Первомайський район

Інші райони (по 1-2 обєкти)

 

Альтернативою санаторно-

курортному відпочинку стає 

сільський (зелений) туризм. На 

початок 2017 року в області 

нараховується 74 об’єкти сільського 

(зеленого) туризму, найбільшими з 

яких є: ферма «Саванна» (с. Ставки 

Веселинівського району); Страусина 

ферма «Кременівський страус» 

(с. Кременівка Веселинівського 

району); РRІVАТ комплекс рибалки 

и відпочинку «Золота Підкова» 

(с. Кандибине Новоодеського 

району); Розважальний центр 

«Козацька застава»  

(смт Костянтинівка Арбузинського 

району). 

У розрізі районів області найбільше об’єктів сільського (зеленого) туризму 

зосереджено у Березанському районі – 41 об’єкт (55%). Очаківський район 

представлений – 10 сільськими садибами (14%), Первомайський – 5 (7%), 

Кривоозерський та Миколаївський по 4 (5%), в інших районах знаходяться по 

1-2 об’єкти. 
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18.   Становище у сфері екологічної політики та безпечного 

довкілля 

 

Утворення відходів І-IV класів 

небезпеки, млн.т 

2,476
2,3286 2,306 2,36636 2,3367

0,1375 0,105 0,102 0,1073 0,0966

0,55 0,66
0,74 0,8

0,64

2013 2014 2015 2016 2017

Утворено

Утилізовано, оброблено (перероблено)

204,523
182,122

90,744 96,343

15,536

2013 2014 2015 2016 2017

Динаміка реалізації червоного шламу 

споживачам, тис т

 

Загальний обсяг відходів, 

накопичених у спеціально 

відведених місцях чи об’єктах, на 

кінець 2017 р. становив 

52,968 млн.т.  

За станом на 01.01.2018 року на 

шламосховищах підприємства 

накопичено 41,675 млн. т 

червоного шламу, у тому числі 

2017 року – 1760,388 тис.т. 

 

 

 

 

 

 

 З метою мінімізації шкідливого 

впливу відходів виробництва на 

довкілля і зменшення обсягу їх 

накопичення ТОВ «Миколаївський 

глиноземний завод» за 2017 рік  

реалізовано – 15,536 тис.т, що 

становить 0,9 % від утвореного. 

Миколаївська область долучена до електронного сервісу інтерактивна 

мапа сміттєзвалищ ecomapa.gov.ua, який   був створений Мінприроди для 

проведення оперативної інвентаризації всіх наявних сміттєзвалищ в Україні, 

як санкціонованих, так і стихійних, та нанесення інформації про них на 

інтерактивну мапу з геолокаційною прив’язкою для оперативного реагування 

на інформацію населення про несанкціоновані звалища з метою їх негайної 

ліквідації. Протягом  року було зафіксовано 81 звернення про наявність 

несанкціонованих сміттєзвалищ,  автори звернень були проінформовані про 

вжиті заходи щодо їх  ліквідації.  

З липня 2016 року через електронну систему надання адміністративних 

послуг e-eco.gov.ua здійснюється реєстрація декларацій про відходи. 

Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами мають 

можливість подати декларацію в он-лайн режимі. Управлінням екології та 

природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації  протягом 2017  

року зареєстровано 346 декларацій. 
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Динаміка скиду забруднених стічних 

вод, млн.м³ 

25,16
24,09

20,98
22,16 22,36

1,47
2,61 2,4

3,27
2,24

2013 2014 2015 2016 2017

Динаміка скиду забруднених зворотних вод (стічних 

вод)

Динаміка скиду зворотних вод (стічних вод) по 

області порівняно з об`ємами відповідних скидів по 

Україні, %
 

За результатами узагальнених 

даних державного обліку 

водокористування, 2017 року до 

поверхневих водних об’єктів 

Миколаївської області скинуто 

22,36 млн. м3 забруднених 

зворотних вод, що на 0,2 млн.м3  

більше, порівняно з об’ємами 

скиду стоків 2016 року.  

          Частка згаданого обсягу 

скидів по відношенню до 

загального об’єму скидів 

зворотних вод до поверхневих 

водойм області склала 37 %, що  

порівняно з відповідним обсягом 

скиду забруднених вод в цілому по 

країні складає 2,24%.  

 

Надходження забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел та поверхневі 

водні об’єкти, тис.т 

20,36

15,9 15,8
13,9 14,2

0,48 0,52 0,55 0,45 0,54

2013 2014 2015 2016 2017

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел

 

 

Обсяг викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу 2017 року 

збільшився до рівня попереднього 

року на 2,2 % до 14,2 тис.т. 

2017 року на область 

приходилось 0,54% викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел країни. 

Динаміка розвитку природно-

заповідного фонду  Миколаївської 

області, тис. га 

За  станом  на  01.01.2018  

фактична  площа  природно-

заповідного  фонду Миколаївської  

області  становить  75487,74 га,  

кількість  об’єктів  ПЗФ  - 141, з 

них 8 - загальнодержавного 

значення, а відсоток заповідності 

становить 3,07 %. До  складу  

територій  інших  об‘єктів  ПЗФ  

без  зміни  категорії  входять  17 

об‘єктів. 

  

74,493 74,493 75,450 75,450 75,487

3,0 3,0 3,07 3,07 3,07

2013 2014 2015 2016 2017

Фактична площа ПЗФ

Відсоток заповідності,%
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18. Реформування сфери надання адміністративних послуг 

Відповідно  до Закону України «Про адміністративні послуги», в області 

створено та повноцінно працюють в районах та містах області 24 центри  

надання адміністративних послуг, у тому числі 5 - міських (міст обласного 

значення) та 19 - районних, у яких здійснюють прийом 86 адміністраторів.  

У 2017 році збільшилась кількість звернень мешканців Миколаївської 

області до центрів надання адміністративних послуг. Так,  у 2017 році до 

центрів надання адміністративних 

послуг Миколаївської області 

звернулось більше 330 тисяч 

громадян, що на 71 тисячу 

звернень більше,  ніж у 2016 році. 

  

Серед міських центрів 

надання адміністративних послуг 

лідером за кількістю наданих 

адміністративних послуг є ЦНАП 

м. Миколаєва: 88550 послуг або 27 

% від загальної кількості послуг, 

наданих усіма центрами області. На другому місці ЦНАП м. Южноукраїнська: 

46479 послуги або 14%, на третьому – ЦНАП м.Вознесенська: 27592 послуг або 

8%, на четвертому – ЦНАП м. Первомайська: 26279 послуги або 8%, на п`ятому 

– ЦНАП м. Очакова: 5338 послуги або 2%.  

Серед центрів надання адміністративних послуг, утворених при 

райдержадміністраціях, на першому місці ЦНАП при Березанській РДА: 

10841 послуг або 3% від загальної кількості послуг, наданих усіма центрами 

області.  Друге та третє місце посіли відповідно ЦНАП у Миколаївському 

районі (9796) та ЦНАП у Вітовському районі  (9459) або 3%. Останні місця 

рейтингу посіли Баштанський (3667 послуг) та Очаківський (1810 послуг) 

ЦНАП або 1%. 
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Рейтингові показники кількості адміністративних послуг, наданих у 

ЦНАП  (за 2017 рік)

 
 

229 180
258 629

330 298

за 2015 рік за 2016 рік за 2017 рік

Загальна кількість послуг, наданих 

центрами надання адміністративних 

послуг Миколаївської області 
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Середня кількість видів 

адміністративних послуг, що 

надаються в центрах надання 

адміністративних послуг становить – 

176 видів, з них послуги 

територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади – 104 види.  

У порівнянні з попереднім роком 

загальна кількість видів послуг, що 

надаються через ЦНАП, збільшилась 

на 30 відсотків. 

Серед міських центрів надання 

адміністративних послуг лідером за 

кількістю видів адміністративних послуг є ЦНАП м. Первомайська 

(191 послуга), на другому місці – ЦНАП м.Южноукраїнська (181), на третьому 

– ЦНАП м. Очакова (167). 

 

Серед центрів надання адміністративних послуг, утворених при 

райдержадміністраціях, на першому місці ЦНАП Веселинівської 

райдержадміністрації (220 послуг). Друге місце посів ЦНАП при 

Березнегуватській райдержадміністрації (211), а третє місце посів ЦНАП при 

Арбузинській райдержадміністрації (198).  

Найменша кількість послуг надається в Миколаївському (142) та 

Вітовському (141) ЦНАП. 
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Рейтингові показники видів адміністративних послуг, що надаються через 

ЦНАП (за 2017 рік)

 
 

Відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017» з 03 січня 

2017 року розпочав свою роботу портал адміністративних послуг 

Миколаївської області.  
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Загальна кількість видів послуг, що надаються у центрах 

надання адміністративних послуг Миколаївської області

із них кількість 

послуг 

територіальних 

органів ЦОВВ

загальна кількість 

адміністративних 

послуг, що 

надаються через 

центр 
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Адреса зовнішнього сайта в мережі Інтернет: http://e-admin.mk.gov.ua.   

Використання мережі Інтернет забезпечує дистанційний доступ суб’єктів 

звернень до повної, актуальної та достовірної інформації. Оформлення та 

структура зовнішнього сайту націлена на зручність та зрозумілість для 

користувачів. 

Портал забезпечує доступ суб’єктів звернень до інформації про ЦНАП, 

що обслуговуються на порталі, 

посилання на нормативно-

правові акти, які регулюють 

надання адміністративних 

послуг, про процедури 

одержання адміністративних 

послуг, в тому числі: вичерпні 

переліки необхідних 

документів, терміни надання 

послуг, підстави для відмов 

тощо. 

 

Передбачено різнопланове групування послуг та різні шляхи пошуку та 

користування. 

З метою спрощення процедури отримання адміністративних послуг, для 

зручності та уникнення черг у центрах надання адміністративних послуг 

Миколаївської області відвідувачам надана можливість записатися на прийом в 

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

роботи обраного центру.  

Попередній on-line запис на прийом здійснюється в усіх районних 

центрах надання адміністративних послуг та центрах надання адміністративних 

послуг м. Миколаєва, м. Первомайська та м. Южноукраїнська  Миколаївської 

області. 

Також, для відвідувачів міських центрів започатковано електронні 

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

реєстрацію, видача довідки про реєстрацію особи.  

 Відтепер заявники можуть замовити необхідні довідки за телефоном 

центру або через персональний кабінет на порталі адміністративних послуг 

Миколаївської області. 

http://e-admin.mk.gov.ua/

