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Додаток

тих, що діють 

з початку 

виконання 

завдання

тих, що 

затверджені у 

звітному 

періоді

з початку  

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

з початку  

реалізації 

програми 

(проекту)

за звітний 

період

найменування 

індикатора, 

одиниця виміру

прогнозоване 

значення 

індикатора

фактичне 

значення 

індикатора

відхилення 

(+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.Забезпечення розроблення 

та затвердження планів 

заходів з реалізації 

регіональних стратегій 

розвитку на 2015-  2017 роки

1.1.Розроблення та затвердження 

планів заходів Стратегії 

регіонального розвитку на 2015-                 

2017 роки

2015-2016  Рішення 

обласної ради  

від 

30.07.2015   

№7

 Рішення 

обласної ради  

від 

30.07.2015   

№7

0 0 0 0 Затвердження 

плану заходів 

Стратегії 

регіонального 

розвитку

1 1 0 Виконано в повному обсязі, 

затверджено сесією обласної ради 

План заходів з реалізації у 2015-

2017 роках Стратегії розвитку 

Миколаївської області на період до 

2020 року (рішення від 30.06.2015 

№7)

2.Розроблення інвестиційних 

програм (проектів) 

регіонального розвитку на 

основі планів заходів з 

реалізації регіональних 

стратегій розвитку на 2015-              

2017 роки

2.1. Подготовка пропозицій  і  

розроблення інвестиційних 

проектів регіонального розвитку  

за рахунок державного, місцевіх 

бюджетів, державного фонду 

регіонального розвитку  та  

інших джерел

2016  Субвенція з 

державного 

бюджету  

місц.бюджета

м на фінанс. 

зах. ЗОНИ 

спостереженн

я (ПКМУ від 

15.02.2012 

№91, 

рішення 

Миколаївсько

ї облради від 

24.12.2015 

 Рішення 

Миколаївсько

ї облради від 

24.12.2015  

1397940,3 536501,4 540706,7 424974,3 Кількість 

розроблених 

інвестиційних 

проектів 

88 779 +691 Стан  використання коштів, 

передбачених на фінансування 

об"єктів комунальної власності, у 

2016 року становив 79,2%  від 

запланованого обсягу.

Роботи   виконувались   в   

межах   обсягів   

фінансування 

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання

назва, дата та номер 

рішення про реалізацію 

програми (проекту) 

регіонального розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

обсяг фінансування, 

передбачений програмою 

(проектом)регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу  

фактично 

профінансований обсяг 

коштів за програмою 

(проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в рамках 

заходу

І. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку

Проблемні питання, їх 

вплив на виконання 

завдання (з поясненням 

причини їх виникнення та 

зазначенням механізму їх 

вирішення)

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фактично 

виконаного і запланованого)

Найменування заходу

Дата 

початку/завер-

шення 

здійснення 

заходу

ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку. Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

Найменування завдання 

Стратегії

Індикатори результативності виконання завдання

ЗВІТ про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2016 рік, відповідальним за які визначено

депратамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації
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4.Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи та 

забезпечення визначення 

переліку технічних завдань 

на інвестиційні програми і 

проекти, розроблення, 

подання на конкурс, 

визначення критеріїв 

відбору, проведення оцінки 

та конкурсного відбору 

зазначених програм і 

проектів

4.1.Проведення роботи щодо 

координації конкурсного відбору 

інвестиційних програм і 

проектів за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку далі (ДФРР) 

2015-2016 Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

18.032015 

№196 "Деякі 

питання 

Державного 

фонду 

регіональног

о розвитку"

На виконання наказу Мінрегіона

від 01 квітня 2016 року № 80,

та з метою забезпечення прозорості

при відборі інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку

підготовлено розпорядження

голови облдержадміністрації від

13.07.2016 № 249-р «Про

використання коштів державного

фонду регіонального розвитку»,

яким внесено зміни до складу та

положення про регіональну

комісію. Також проводилась робота

із заявниками інвестпроектів щодо

усунення недоліків та зауважень,

які були встановлені під час

прийому документів для участі у

попередньому конкурсному відборі

інвестиційних програм і проектів

регіонального розвитку.

8.Координація роботи з 

підготовки проектів 

регіонального розвитку та 

подання їх на розгляд до 

Мінрегіону

8.1. Подання для конкурсного 

відбору Міжрегіональних   

проектів регіонального розвітку

2016

у тому числі:

Будівництво спортивного

корпусу для СДЮШОР з

адміністративно-побутовою 

будівлею по просп.Героїв

Сталінграду, 4 у м.Миколаєві 

2013-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

28360,310 20487,849 28360,310 20487,849 доріжки, шт. 6 6 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі в 2016 році. Об'єкт введено в 

експлуатацію 11.01.2017. 

Збережено можливости тренування 

спортсменів (8 доріжок) та 

проводення спортивних змагань з 

фехтування.

Технічне переоснащення

оперативно-диспетчерської 

служби (ОДС) центру екстренної

медичної допомоги та медицини

катастроф Миколаївської області

та підключення ОДС до

телекомунікаційної мережі

загального користування м.

Миколаїв

2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

8250,000 8250,000 7343,073 7343,073 обладнання, шт 184 184 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Переоснащено оперативно-

диспетчерську службу. Реалізація 

проекту дала змогу створити 

ефективну систему оперативно-

диспетчерських служб, що 

підвищить гарантії збереження 

здоров’я і життя людей, які 

потребують екстреної допомоги.
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Внесення змін до схеми

планування території

Миколаївської області

2016-2017

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

4030,000 2170,000 1910,000 1910,000 площа, км. кв. 24253,000 24253,0 0

Сформовано топографічну основу, 

виконано оцифровку 

ортофотопланів, проаналізовано 

дані топографічної основи. 

Підготовлено проекти:

− плану розміщення об’єктів 

культурної спадщини;

− інвестиційної привабливості 

території. Проект перехідний. 

Роботи завершуються в                                                                                       

2017 році

Ведеться робота з підготовки 

проекту плану оцінки природних 

умов і ресурсів області та 

розрахунку демографічного 

прогнозу розвитку області.

Проект використання

альтернативних джерел енергії.

Впровадження сонячних

вакуумних систем (колекторів)

для горячого водопостачання по

об'єкту: Миколаївська обласна

дитяча інфекційна лікарня,

м.Миколаїв, вул.9 Повздовжна,

10-А (реконструкція)

2013-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

1576,364 1550,080 1548,156 1521,872
сонячні 

колектори, шт.
32 32 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Здійснено перехід на 

альтернативні види палива та 

забезпечено необхідний 

температурний режим у закладі.

Реконструкція частини

приміщень 2-поверху

загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів №3 під дитячий

навчальний заклад по

вул.Титова, 4 в м.Вознесенську

Миколаївської області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

1586,833 1559,852 1179,907 1152,926 місць, шт. 60 60 0

Через складні погодні умови не 

можливо вчасно виконати зовнішні 

роботи. Проект заплановано до 

реалізації за рахунок коштів 

місцевого бюджету. Завершення 

будівельних робіт очікується до 

серпня                2017 року.

Створення умов для

обслуговування пільгової

категорії населення по

вул.Фелікса Дзержинського, 6-а

у м.Первомайську

Миколаївської області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

983,577 983,577 963,288 963,288 площа, м. кв. 180 180 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Обладнано приміщення для 

обслуговування пільгової категорії 

населення, в тому числі для 

учасників АТО, а також придбати 

автомобіль для перевезення 

інвалідів.

Реконструкція покрівлі будівлі

ДНЗ №5 по вул. Корабельна,21а

в м. Первомайськ Миколаївської

області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

431,009 431,009 392,483 392,483 площа, м. кв. 425 425 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Реконструйонано покрівлю 

ДНЗ

Реконструкція лікувального

корпусу-центра дитячої

реабілітації та лікувального

корпусу-хоспіс з добудовою під

хоспіс Баштанської центральної

районної лікарні по вул.

Ювілейна,3 м. Баштанка

Миколаївської області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

10364,422 10214,422 7809,651 7659,651 ліжко-місця, шт. 15 0 -15

Виконано роботи із заміни покрівлі, 

зовнішнього утеплення, заміни 

вікон, прокладено інженерні 

мережі. Обмежений термін 

виконання робіт призвів до 

неможливості вчасно завершити 

роботи на об’єкті. Об’єкт 

пропонується завершити за рахунок 

коштів ДФРР у 2017 році.
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Дооснащення клініко-

діагностичної лабораторії

Баштанської центральної

районної лікарні і створення на

її базі лабораторії ІІ-го рівня для

ранньої діагностики

туберкульозу у м.Баштанка

Миколаївської області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

599,750 599,750 560,536 560,536 обладнання, шт 15 15 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Дооснащено клініко-

діагностичну лабараторію і 

створено на її базі лабараторію ІІ 

рівня для ранньої діагностики 

туберкульозу. Створено додатко                

3 робочих місця 

Реконструкція водопровідної

мережі в с.Суха Балка

Сухобалківської сільської ради

Доманівського району

Миколаївської області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

3740,599 3679,554 3453,450 3392,405

мереж 

водопостачання, 

км

5 5 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. 

Реконструкція Єланецької

гуманітарної гімназії з

впровадженням 

енергозберігаючих заходів з

теплосанації будівлі та

встановлення електричного

теплоакумулюючого опалення за

адресою смт Єланець

Миколаївської області,

вул.Горького, 25

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

2204,753 2165,754 498,241 459,242

електрокотли, 

шт./потужність, 

кВт

2/60 0   -2/-60

На об’єкті виконано роботи з 

реконструкції існуючої системи 

опалення. Для подальшого 

виконання робіт необхідно 

виконати технічне обстеження 

будівлі закладу та розробити проект 

на укріплення несучих конструкцій. 

Об’єкт пропонується завершити за 

рахунок коштів ДФРР у 2017 році.

Реконструкція топкової для

опалення дитячого садка,

сільської ради та ФАПу у

с.Миколаївське Жовтневого

району Миколаївської області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

1517,837 1436,254 1484,267 1402,684
протяжність 

теплотраси, м
150 150 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі

Реконструкція каналізаційного

колектора від с.Полігон

Жовтневого району

Миколаївської області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

9003,268 8779,131 8766,655 8542,518
протяжність 

колектора, км
3,728 3,728 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Реалізація проекту дала 

змогу покращити стан 

навколишнього природного 

середовища.

Реконструкція системи опалення

Пересадівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

в селі Пересадівка Жовтневого

району Миколаївської області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

1232,798 1192,901 1202,778 1162,881
стальні радіатори, 

шт.
143 143 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Забезпечено необхідний 

температурний режим в закладі

Будівництво корпусу спортзалу

12*24 з навчальними класами

Мішково-Погорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ

ступенів по вул. Інгульська, 78

село Мішково-Погорілове

Жовтневого району

Миколаївської області

2012-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

7847,130 4693,220 7846,256 4692,346
загальна площа, 

кв.м.
700 700 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Створено додаткові місця 

для навчання дітей та побудовано 

спортзал

Будівництво магістрального

водопроводу по вулицях

Гагаріна та Жовтнева,

Миколаївська область,

Казанківський район, селище

Казанка 

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

1390,712 1370,617 1388,904 1368,809
водонапірна 

вежа, шт
1 1 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. 

Будівництво водопровідної

мережі в с.Нововолодимирівка

Казанківського району

Миколаївської області

2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

1658,140 1627,450 1533,625 1502,935
протяжність 

трубопроводу, км
5,539 5,539 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Збудовано водопровідну 

мережу

Реконструкція системи опалення

дошкільного навчального

закладу "Теремок" по вул.Миру,

176 в смт Казанка Миколаївської

області

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

2689,288 2660,241 2110,800 2081,753

внутрішня 

мережа, 

пог.м./зовнішня 

тепломережа, 

пог.м

1985/196 1985/196 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Забезпечено необхідний 

температурний режим в закладі
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Реконструкція системи опалення

загальноосвітньої школи №2 по

вул.Миру в смт Казанка

Миколаївської області  

2015-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

1901,347 1866,492 1899,569 1864,714 потужність, кВт 334,62 334,62 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Забезпечено необхідний 

температурний режим в закладі

Реконструкція системи

опалення, переведення на

електроопалення, 

Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ

ступенів №1 по вул.Леніна, 153-

А в смт Криве Озеро,

Миколаївської області

2014-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

1503,401 1477,447 1493,949 1467,995

електрокотли, 

шт./потужність, 

кВт

3/60 3/60 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Забезпечено необхідний 

температурний режим в закладі

Реконструкція існуючої системи

електроопалення на

енергозберігаючу систему

Кривоозерської центральної

районної лікарні по

вул.Шевченка, 59 в смт Криве

Озеро Миколаївської області

2014-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

611,142 577,342 369,652 335,852

енергоаку-

мулюючі баки, 

шт./об'єм, м.куб.

2/50 2/50 0

На об’єкті виконано роботи по 

встановленню теплоакумулюючої 

ємності, придбані електричні котли, 

прокладено електричний кабель. 

При порівнянні проектної 

документації з кошторисом 

виконавцем реалізації проекту було 

виявлено невідповідність 

кошторисної вартості обладнання з 

актуальними на сьогоднішній день 

цінами. Для подальшого виконання 

робіт по об’єкту необхідно 

відкоригувати проектну 

документацію. Об’єкт 

пропонується завершити за рахунок 

коштів ДФРР у 2017 році.

Впровадження альтернативних

видів палива (Пелети) в

Первомайській центральній

районній лікарні м.Первомайськ,

вул.Луначарського, 28

(реконструкція)

2014-2016

Розпоряджен

ня КМУ від 

13.07.2016 

№480-р

2951,992 2371,766 2951,130 2370,904
Заміщення газу, 

тис. куб.
230,8 230,8 0

Проект реалізовано в повному 

обсязі. Здійснено перехід на 

альтернативні види палива та 

забезпечити необхідний 

температурний режим у закладі.

9.Проведення інформаційно-

роз’яснювальної і консульта-

ційної роботи з підготовки 

проектів державно-

приватного партнерства у 

регіонах, здійснення 

популяризації механізму 

державно-приватного 

партнерства, зокрема 

засідань за «круглим 

столом», конференцій за 

участю представників 

бізнесу

9.1.Підготовка проектів 

державно-приватного 

партнерства у регіонах

2016 _ _ _ _ _ _ Кількість 

проектів

2 1 -1 26 квітня п.р. для іноземних гостей, 

представників підприємств, 

організацій, науковців, державних 

та місцевих органів влади, 

депутатського корпусу 

Миколаївщини організовано бізнес-

форум «Миколаїв-Батумі», під час 

якого презентовано економічний, 

інвестиційний та туристичний 

потенціал Миколаївщини та 

Аджарії. 

_
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вибір території 1 0,5 -0,5

підготовка 

концепції 

індустріального 

парку

1 0,5 -0,5

прийняття 

рішення про 

створення Інд. 

парку та 

затвердження 

його концепції

1 0 -1

_ _ _ _

Видатки на виконання дорожніх 

робіт на автомобільних дорогах 

загального користування 

розподілено. Робота виконана лише 

на 8,2%. Низький рівень освоєння 

бюджетних коштів, пов'язаний з 

незадовільною організацією 

дорожних робіт службою 

автомобільних доріг у 

Миколаївській області 

Транспортно-

експлуатаційний 

стан 

автомобільних 

доріг загального 

користування

56,405 

млн.грн

56,405 

млн.грн

63,005

млн.грн

2382,167 

млн.грн

Рішення 

обласної ради 

від 12.03.16 

№ 34 «Про 

внесення змін 

та доповнень 

до рішення 

обласної ради 

від 25 грудня 

2015 року № 

12 «Про 

обласний 

бюджет 

Миколаївсько

ї області на 

2016 рік»;

Рішення 

обласної ради 

від 10.06.16 

№ 5 «Про 

внесення змін 

до обласного 

бюджету 

Миколаївсько

ї області на 

2016 рік»;

Рішення 

обласної ради 

від 26.07.16 

№ 3 «Про 

внесення змін 

до обласного 

бюджету 

Миколаївсько

ї області на 

2016 рік»

_ _

Програма 

розвитку 

автомобільни

х доріг 

загального 

користування 

Миколаївсько

ї області на 

2016-2018 

роки, 

затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 

12.03.2016 № 

33

2016

Збереження 

існуючої 

мережі 

автомобільни

х доріг з 

дотриманням 

державних 

норм і 

стандартів

Розвиток 

автомобільних 

доріг 

загального 

користування

201610.1  Забезпечення належного 

експлуатаційного стану вулиць і 

доріг комунальної власності. 

Розвиток міського 

електротранспорту та 

оптимізація автобусних 

маршрутів в м.Миколаєві

10.Розвиток інфраструк-тури 

міст, у тому числі під час 

реалізації Державної 

цільової економічної 

програми розвитку 

автомобільних доріг 

загального користування на 

2013-    2018 роки

Підтримка інтегруючої ролі

міст як центрів економічного

та соціального розвитку

10.2 Створення індустріального

парку в місті Миколаєві

Рішенням міської ради від 

08.12.2016 №11/27 було надано 

дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для 

розташування індустріального 

парку орієнтовною прощею                

150 га

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
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вибір керуючої 

компанії

1 0 -1

визначення 

учасників Інд. 

Парку

1 0 -1

Розвиток сільської

місцевості , у тому числі під

час реалізації: Державної

цільової економічної

програми розвитку

автомобільних доріг

загального користування на

2013-    2018 роки

10.4. Належне виконання

функцій організатора

пасажирських перевезень на

відповідних територіях,

оптимізація мережі автобус-них

маршрутів області

2016 Розпоряд-

ження голови 

облдерж-

адміністра-ції  

від 

28.04.2012 

№124-р, 

затвердже-но 

мережу 

автобусних 

маршрутів 

Розпоряд-

ження  

голови 

облдерж-

адміністра-ції  

від 

28.04.2012 

№124-р, 

затвердже-но 

мережу 

автобусних 

0,000 0,000 0,000 0,000 Транспортно-

експлуатаційний 

стан 

автомобільних 

доріг загального 

користування

100% 94% -6% Станом на звітну дату прямим 

автобусним сполученням охоплено 

94% населених пунктів області. В 

області затверджено 283 приміські 

та 358 міжміськіх автобусних 

маршрутів.

Основною проблемою  в 

забезпеченні автобусним 

сполученням населених 

пунктів є  незадовільний 

стан доріг загального 

користування.

_ _ _ _

0

Основною проблемою  в 

забезпеченні автобусним 

сполученням населених 

пунктів є  незадовільний 

стан доріг загального 

користування.

0

94%

_ _

0 0

Транспортно-

експлуатаційний 

стан 

автомобільних 

доріг загального 

користування

2016

0

0

Галузева програма 

“Стандартизація та технічне 

регулювання у сфері 

житлово-комунального 

господарства на 2009-2020 

роки»

10.3.Забезпечення транспортної 

доступності в межах області, 

належне виконання функцій 

організатора пасажирських 

перевезень на відповідних 

територіях, оптимізмція мережі 

автобус-них маршрутів області

Поліпшення транспортної 

доступності в межах регіону, 

у тому числі під час 

реалізації: Державної 

цільової економічної 

програми розвитку 

автомобільних доріг 

загального користування на 

2013-     2018 роки

Підтримка інтегруючої ролі

міст як центрів економічного

та соціального розвитку

10.2 Створення індустріального

парку в місті Миколаєві

2016 Галузева 

програма 

“Стандартиза

ція та 

технічне 

регулювання 

у сфері 

житлово-

комунального 

господарства 

на 2009-2020 

роки»

0 0 Станом на звітну дату прямим 

автобусним сполученням охоплено 

94% населених пунктів області.

100%

0 Сприяння в реалізації 

оновлення стандартів в сфері 

житлово-комунального 

господарства

0Розпоряд-

ження  

голови 

облдерж-

адміністра-ції  

від 

28.04.2012 

№124-р, 

затвердже-но 

мережу 

2016 Розпоряд-

ження  

голови 

облдерж-

адміністра-ції  

від 

28.04.2012 

№124-р, 

затвердже-но 

мережу 

Рішенням міської ради від 

08.12.2016 №11/27 було надано 

дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для 

розташування індустріального 

парку орієнтовною прощею                

150 га

Галузева  програма   "Стандартизації та технічне регулювання у 

сфері житлово- комунального господарства на 2009-2020 роки" 

виконується  Мінрегіоном України та направлена на 

забезпечення розвитку галузевої системи стандартизації, її 

відповідності вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та 

гармонізації із системою стандартизації Європейського Союзу. 

Мета Програми - забезпечення розвитку галузевої системи 

стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про технічні 

бар'єри в торгівлі та гармонізації із системою стандартизації 

Європейського Союзу .

 Управління житлово-комунального господарства Миколаївської 

облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями,  

виконкомами міських (міст обласного значення) рад, 

піприємствами ЖКГ відпрацьовують пропозиції по скасуванню 

діючих і розробці нових нормативно правових актів в сфері ЖКГ. 

Впливати на індикативні показники відсутня реальна 

можливість.Облдержадміністрація в межах повноважень приймає 

участь у ії реалізації.

0

-6%

0
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Розвиток інтелектуаль-ного 

капіталу, у тому числі під 

час реалізації Державної 

цільової соціальної програма 

підтримки сім’ї до      2016 

року

10.5.

Здійснення заходів щодо 

навчання, перенавчання та 

підвищення кваліфікації 

трудового потенціалу

2016 Державна 

цільова 

соціальної 

програма 

підтримки 

сім’ї до      

2016 року,із 

змінами 

внесеними 

згідно з 

постановою 

КМУ№40 від 

27.01.2016

Державна 

цільова 

соціальної 

програма 

підтримки 

сім’ї до      

2016 року,із 

змінами 

внесеними 

згідно з 

постановою 

КМУ№40 від 

27.01.2016

Кількість 

зайнятих 

економічною 

діяльністю 

(віком 15 -

70 років

2773 особи 2876 осіб +103 Перевищення фактичного значення 

індикатора  зумовлене зростанням 

обсягів замовлення районними 

(міськими) відділами 

(управліннями) освіти щодо 

навчання, перенавчання та 

підвищення кваліфікації трудового 

потенціалу.Протягом 2016 року 

перевиконання запланованого 

показника склало 3%

Підвищення рівня 

інноваційної та 

інвестиційної спроможності 

регіонів, у тому числі під час 

реалізації Державної 

цільової науково-технічної 

програми розроблення і 

створення сенсорних 

наукоємних продуктів на 

2008-        2017 роки

10.6 Забезпечення підвищення 

якості загальної середньої освіти 

шляхом забезпечення шкіл 

засобами інформаційно- 

комунікаційних технологій, 

поліпшення їх матеріально-

технічної бази

2016 Використання  

інформаційно-

комунікаційних 

технологій, 

100% 93,5% -6,5 Протягом 2016 року відсутність 

технічних можливостей для  

забезпечення доступу всіх освітніх 

закладів до мережі Інтернет, 

зумовило  недовиконання 

запланованих показників на 6,5%. З 

метою підвищення рівня якості 

загальної середньої освіти шляхом 

забезпечення шкіл засобами 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, на 2016-2017 роки у 

рамках проекту гуманітарної 

допомоги від Китайської народної 

республіки,передбачається 

отримання ЗНЗ області 

персональних комп"ютерів у 

кількості 613 одиниць

Розвиток підприєм-ницького 

середовища та конкуренції 

на регіональних товарних 

ринках, у тому числі під час 

реалізації галузевої програми 

реконструкції 

гідроелектростанцій і 

будівництва нових об’єктів 

гідроенер-гетики на період 

до   2020 року

10.7. Впровадження гнучкої 

інвестиційної підтримки, 

орієнтованої на виробничу та 

інноваційну сфери;

сприяння безробітним в 

організації підприємниць-кої 

діяльності;

запровадження системи 

консультаційних послуг для 

підприємців;

впровадження освітніх програм з 

підприємницької діяльності для 

суб’єктів господарювання та 

широких верств населення;

інформаційна підтримка 

суб’єктів малого підпри-

ємництва                        

2016 Програма

розвитку 

малого і 

середнього 

підприємницт

ва

у Миколаївсь-

кій області на 

2015-2016  

роки  ( 

рішення 

обласної ради  

від 

16.01.2015 

№2 )

190,0 190,0 190,0 190,0 Кількість малих 

підприємств у 

розрахунку на                       

10 тис. наявного 

населення

500 577 +77 У 2016 року проведено навчальних 

семінарів, тренінгів - 43, в якіх 

взяли участь 351особа

Державна 

цільова 

науково-

технічна 

програма 

розроблення і 

створення 

сенсорних 

наукоємних 

продуктів на 

2008- 2017 

роки

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1395-2007-%D0%BF/paran12
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10.8.

Встановлення         

на місцевості меж структур-них 

елементів екологічної мережі

2016 Обласна 

Цільова 

програма 

розвитку 

екологічної 

мережі на 

період до 

2015 року 

(рішення 

обласної ради   

від 

24.06.2011 

№4)

Рішення 

обласної ради 

від 

11.03.2016 

№8 «Про 

продовження 

строку дії на 

період до 

2018 року 

обласної 

Цільової 

програми 

екологічної 

мережі на 

період до 

2015 року»

510,000 260,000 440,503 199,990 Кількість 

проектів 

землеустрою із 

встановлення на 

місцевості меж 

об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду

6 6 0 Розроблено проекти землеустрою з 

організації та встановлення меж 

території природно-заповідного 

фонду ландшафтних заказників 

"Кам'яно-Костуватський", 

"Привільний", "Новопетрівські 

плавні", "Черталківський" та 

ботанічної пам'ятки природи 

"Громоклійська круча"

Розроблення регіональної схеми 

формування екомережі

2016 Обласна 

Цільова 

програма 

розвитку 

екологічної 

мережі на 

період до 

2015 року 

(рішення 

обласної ради 

від 

24.06.2011 

№4)

Рішення 

обласної ради 

від 

11.03.2016 

№8 «Про 

продовження 

строку дії на 

період до 

2018 року 

обласної 

Цільової 

програми 

екологічної 

мережі на 

період до 

2015 року»

350,000 150,000 139,250 139,250 1 1 0 Виконано I етап з розроблення 

схеми регіональної екологічної 

мережі Миколаївської області

Площа території природно-

заповідного фонду, що підлягає 

збереженню

2016 Програма 

охорони 

довкілля та 

раціональног

о 

природокори

стування  

Миколаївсько

ї області на 

2011 – 2015 

роки 

(рішення  

обласної ради 

від 

24.06.2011 

№3,продовже

но на період 

до 2018 року 

рішенням 

обласної ради 

від 

11.03.2016

Рішення 

обласної  

ради 

від25.12.2015 

№12 «Про 

обласний 

бюджет 

Миколаївсько

ї області на 

2016 рік»

450,000 449,730 99,940 99,940 Площа території 

природно-

заповідного 

фонду, що 

підлягає 

збереженню 

регіональними 

ландшафтними 

парками

36,7 36,7 0 Забезпечено роботу 4 регіональних 

ландшафтних парків("Гранітно-

степове Побужжя", "Кінбурнська 

коса", "Тилігульський", 

"Приінгульський").                 

Фінансування функціональної 

діяльності забезпечено за рахунок 

обласного цільового фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища

Раціональне використання 

природно-ресурсного 

потенціалу, збереження 

культурної спадщини та 

найцінніших природних 

територій
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Створення територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду

2016 Обласна 

Цільова 

програма 

розвитку 

екологічної 

мережі на 

період до 

2015 року 

(рішення 

обласної ради 

від 

24.06.2011 

№4)

Рішення 

обласної ради 

від 

11.03.2016 

№8 «Про 

продовження 

строку дії на 

період до 

2018 року 

обласної 

Цільової 

програми 

екологічної 

мережі на 

період до 

2015 року»

297,500 200,000 284,902 189,700 Кількість 

проектів проектів 

створення 

об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду

7 7 0 Розроблено проекти створення 

територій та об'єктів природно-

заповідного фонду ландшафтних 

заказників "Новоодеські плавні", 

"Нижньобузький", "Лозноватка", 

орнітологічного заказника 

"Веселинівські плавні"

Створення переліку регіонально 

рідкісних тварин та рослин, що 

перебувають під загрозою 

зникнення

2016 Програма 

охорони 

довкілля та 

раціональног

о 

природокори

стування на 

2011-2015 

роки 

(рішення 

обласної ради 

від 

24.06.2011 

№3)

Рішення 

обласної ради 

від 

11.03.2016 

№7 «Про 

продовження 

строку дії на 

період до 

2018 року 

Програма 

охорони 

довкілля та 

раціональног

о 

природокори

стування на 

2011-2015 

роки»

300,000 150,000 150,000 150,000 Створення 

переліку 

1 1 0 Перелік  регіонально рідкісних  

тварин та рослин - створено

Здійснення заходів з утилізації 

непридатних та заборонених до 

застосування хімічних засобів 

захисту рослин

2016 Програма 

охорони 

довкілля та 

раціональног

о 

природокори

стування на 

2011-2015 

роки 

(рішення 

обласної ради 

від 

24.06.2011 

№3)

Рішення 

обласної ради 

від 

11.03.2016 

№7 «Про 

продовження 

строку дії на 

період до 

2018 року 

Програма 

охорони 

довкілля та 

раціональног

о 

природокори

стування на 

2011-2015 

роки»

4552,200 4552,200 0 0 Виконання 

заходу щодо 

вивезення з 

території області 

на утилізацію 

непридатних та 

заборонених до 

застосування 

хімічних засобів 

захисту рослин

1 0 -1 Протягом 2016 року кошти з 

державного бюджету не 

виділялись

Раціональне використання 

природно-ресурсного 

потенціалу, збереження 

культурної спадщини та 

найцінніших природних 

територій



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Еколого-експертна оцінка 

ситуації, що склалася зі 

зберіганням залишків 

залізобетонних контейнерів, які 

використову-вались для 

зберігання непридатних засобів 

хімічного захисту рослин  у 

Первомайсь-кому районі 

Миколаївської області, 

визначення напрямів  їх 

подальшого використання 

(утилізації)

2015

Програма 

охорони 

довкілля та 

раціональног

о 

природокори

стування на 

2011-2015 

роки 

(рішення 

обласної ради 

від 

24.06.2011 

№3)

Рішення 

обласної ради 

від 

11.03.2016 

№7 «Про 

продовження 

строку дії на 

період до 

2018 року 

Програма 

охорони 

довкілля та 

раціональног

о 

природокори

стування на 

2011-2015 

роки»

95,0 95,0 95,0 95,0 Кількість еколого-

експертних 

оцінкок

1 1 0 Здійснено еколого-експертну 

оцінку ситуації, обстежено 19 

залізо-бетонних контейнерів, які 

використовувались для зберігання 

непридатних засобів хімічного 

захисту рослин в Первомайському 

районі Миколаївської області). 

Захід повністю виконано у                

2015 році

Інвентаризація об’єктів 

культурної спадщини

2016 Програма 

розвитку 

культури у 

Миколаївські

й області на 

2016-2018 

роки

5,1 5,1 5,1 5,1 акт технічного 

стану об’єкту 

культурної 

спадщини

312 312 0 Завдання виконано у 

запланованому обсязі

Популяризація об’єктів 

культурної спадщини

2016 Програма 

розвитку 

культури у 

Миколаївські

й області на 

2016-2018 

роки

9,6 9,6 9,6 9,6 видання науково-

методичної 

літератури

4 4 0 У звітньому періоді завдання 

виконано у запланованому обсязі

10.9. Розвиток транскордонного 

співробітництва

Розвиток транскордонного               

співробітництва

Звернень від суб’єктів 

господарювання  щодо 

проблемних питань не 

надходило

У 2016 році область відвідали                    

22 делегації Посольств іноземних 

держав, бізнесових делегацій та  

міжнародних організацій, для 15 з 

яких презентовано  експортний та 

інвестиційний потенціал області. 

   Через закордонні дипломатичні 

місії України в КНР та Німеччині, 

Посольства  іноземних держав в 

Україні (Нідерландів та 

Великобританії), Генеральне 

консульство Туреччини в Одесі до 

зацікавлених суб’єктів 

господарювання доводилася 

інформація щодо інвестиційних 

пропозицій підприємств області.

    Мінрегіону, Мінекомрозвитку, 

МЗС надавалася інформація на 

засідання 9 міжурядових комісій 

щодо стану співпраці з країнами та 

пропозиції з розвитку 

двосторонньої співпраці. 

    Бізнес делегації  Грузії, 

Королівства Бахрейн, КНР, 

Нідерландів, Японії  відвідали 

провідні миколаївські підприємства 

та майданчики майбутнього 

інвестування. 

     У квітні 2016 року  організовано 

бізнес-форум «Миколаїв-Батумі» за 

участю грузинських ділових кіл.

    На сайті ОДА розміщувалася 

інформація щодо міжнародних 

ярмарково-виставкових заходів, 

форумів в країнах ЄС, Азії та 

Центральній Америки, комерційні 

пропозиції іноземних компаній. 

З метою сприяння виходу суб’єктів 

госпорювання області на ринки ЄС  

РТПП області проводилися 

зустрічі, «круглі столи», семінари, 

консультації.

-499007575 103Обсяг експорту 

товарів, у 

відсотках до 

попереднього 

року

Раціональне використання 

природно-ресурсного 

потенціалу, збереження 

культурної спадщини та 

найцінніших природних 

територій

Стратегія 

розвитку 

Миколаївсько

ї області на 

період до 

2020 року 

(затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 

16.04.2015                           

№ 9),

2016
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Диверсифікація джерел

енергопоста-чання та

підвищення рівня енерго-

ефективності в регіонах, у

тому числі під час реалізації

галузевої програми енерго-

ефективності та енерго-

збереження на період до

2017 року

10.10. Впровадження заходів по

диреверсифікації джерел енерго-

постачання в рамках Державної

цільової економічної програми

енерго-ефективності і розвитку

сфери виробництва енергоносіїв

з відновлюваль-них джерел

енергії та альтернативних видів

палива на 2010-2015 роки,

скорочення споживання

природного газу за рахунок

впровадження енергоефек-

тивних проектів з

використанням альтернатив-них

та відновлюваль-них джерел

енергії (когенераційні, біогазові

установки, твердопаливні котли,

сонячна та вітрова енергетика

тощо)

2016 Державна 

цільова 

економічна 

програма 

енергоефекти

вності і

розвитку 

сфери 

виробництва 

енергоносіїв з 

відновлюваль

них джерел

енергії та

альтернативн

их видів

палива на

2010-2015 

роки

- 0,000 0 0,000 0,000 Вивільнення 

обсягів 

природного газу,

%; покращення

якості послуг з

теплопо-

стачання; приріст

обсягів енергії з

альтернативних 

джерел

Вивільнення 

обсягів 

природного 

газу не менше

ніж на 5%.

Збільшення 

встановленої 

потужністі 

вітряних 

електростанці

й на 1000

МВт, сонячної

– на 380 МВт

0 Виконується в межах наявного

фінансового ресурсу. За рахунок

державного та місцевих бюджетів

реалізуються проекти з

впровадження альтернативних

видів палива в першу чергу

бюджетних установ.

Відсутність фінансування на 

державному рівні

10.9. Розвиток транскордонного 

співробітництва

Розвиток транскордонного               

співробітництва

Звернень від суб’єктів 

господарювання  щодо 

проблемних питань не 

надходило

У 2016 році область відвідали                    

22 делегації Посольств іноземних 

держав, бізнесових делегацій та  

міжнародних організацій, для 15 з 

яких презентовано  експортний та 

інвестиційний потенціал області. 

   Через закордонні дипломатичні 

місії України в КНР та Німеччині, 

Посольства  іноземних держав в 

Україні (Нідерландів та 

Великобританії), Генеральне 

консульство Туреччини в Одесі до 

зацікавлених суб’єктів 

господарювання доводилася 

інформація щодо інвестиційних 

пропозицій підприємств області.

    Мінрегіону, Мінекомрозвитку, 

МЗС надавалася інформація на 

засідання 9 міжурядових комісій 

щодо стану співпраці з країнами та 

пропозиції з розвитку 

двосторонньої співпраці. 

    Бізнес делегації  Грузії, 

Королівства Бахрейн, КНР, 

Нідерландів, Японії  відвідали 

провідні миколаївські підприємства 

та майданчики майбутнього 

інвестування. 

     У квітні 2016 року  організовано 

бізнес-форум «Миколаїв-Батумі» за 

участю грузинських ділових кіл.

    На сайті ОДА розміщувалася 

інформація щодо міжнародних 

ярмарково-виставкових заходів, 

форумів в країнах ЄС, Азії та 

Центральній Америки, комерційні 

пропозиції іноземних компаній. 

З метою сприяння виходу суб’єктів 

госпорювання області на ринки ЄС  

РТПП області проводилися 

зустрічі, «круглі столи», семінари, 

консультації.

-499007575 103Обсяг експорту 

товарів, у 

відсотках до 

попереднього 

року

Стратегія 

розвитку 

Миколаївсько

ї області на 

період до 

2020 року 

(затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 

16.04.2015                           

№ 9),

2016
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http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10
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Створення умов для 

продуктивної праці 

населення

10.14 Сприяти працевлаш-

тувавню безробітних громадян 

на робочі місця, створені під час 

реалізації інвестиційних програм 

(проектів) регіонального 

розвитку

2016 Програма 

зайнятості 

населення 

Миколаїв-

ської області

на період до

2017 року

(затвердже-на 

рішенням 

облради від

29.03.2013 

року №2).

- Кількість 

зайнятих 

економічною 

діяльністю 

(віком 15 -

Кількість 

зайнятих 

економічною 

діяльністю 

(віком 15 -

70 років

509,4 501,3 -8,1 За 9 місяців

2016 року чисельність зайнятого 

населення віком 15-70 років 

зменшилась на 10,4 тис. осіб і 

становила 501,3 тис. осіб,  рівень 

зайнятості знизився з 58,7% до 

57,8%, однак є вищим ніж в 

середньому по країні (56,5%). 

У 2016 році  до професійного 

навчання та підвищення 

кваліфікації залучено 5804  

безробітних. Після закінчення 

професійного навчання 93,5% 

безробітних працевлаштовані. 

3Кількість 03Створення умов для 

розв’язання нагальних 

проблем переселенців

201610.15 Проведення роботи з 

проблемних питань переселенців

Розпоряд-

ження голови 

облдерж-

адміністра-ції   

від 

30.03.2016 

№99-р"Про 

затверд-

ження 

Комплексної 

дердавної 

програми 

щодо 

підтримки, 

соціальної 

адаптації та 

реінтеграції 

громадян 

України, які 

пересели-

лися  з  

тимчасово  

окупованої  

території 

України  та 

районів 

проведення 

антитеро-

ристичної 

операції   в  

інші  регіони 

України, на 

період  до 

2017 року  в  

Миколаїв-

ської  

области" 

Під час реалізації завдань із 

соціального забезпечення  

внутрішньо переміщених 

осіб, виникають проблеми з 

тимчасовим розміщенням. В 

області, зокрема у м. 

Миколаєві, відсутні вільні 

об’єкти комунальної 

(державної) власності, що 

відповідають санітарно-

побутовим умовам, для 

тимчасового розміщення 

ВПО. Залишаються 

вільними для тимчасового 

розміщення громадян    16 

приватних житлових 

будинків, у яких можливе  

розміщення близько 65 осіб . 

Житло, що залишається 

вільним, розташовано у 

сільській місцевості області. 

У департаменті соціального 

захисту населення 

Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

цілодобово діє телефон 

«гарячої лінії», на який 

телефонують небайдужі 

жителі Миколаївської 

області та пропонують для 

внутрішньо переміщених 

осіб безкоштовно або на 

пільгових умовах тимчасове 

житло. Враховуючи 

пропозиції жителів області, 

створено банк даних такого 

житла, який налічує 72 

об’єкта. Але житло 

переважно розташоване у 

сільських та селищних 

населених пунктах 

Миколаївської області.

  За станом на 30.12.2016 у 

Миколаївській області загальна 

кількість осіб, які обліковані, як 

внутрішньо переміщені, становить 

8593 (5430 сімей, 2230 дітей).За 

призначенням адресної грошової 

допомоги відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 № 505 звернулося 11073 

сім’ї, призначено допомогу –  10679 

сім’ям.

Протягом 2016 року 1263 

внутрішньо переміщених осіб 

отримували послуги державної 

служби зайнятості, з них: 992 - 

мали статус безробітного, 700 – 

отримували  допомогу по 

безробіттю,                467 – 

працевлаштовані, 98 – проходили 

профнавчання, 171 – брали участь у 

громадських та інших роботах 

тимчасового характеру.             1375 

дітей влаштовано до навчальних 

закладів області.                    849 

осіб звернулося до органів 

соціального захисту населення 

щодо виплати (призначення) різних 

видів соціальної допомоги, з них:  

845 – призначено   та виплачено.

4422 особи звернулися до 

підвідомчих управлінь Пенсійного 

фонду України в Миколаївській 

області з питань переведення 

виплати пенсії за фактичним 

місцем проживання на території 

Миколаївської області, 4667 осіб 

включено у відомості на виплату 

пенсій за місцем тимчасового 

перебування, 2921 – виплачено 

заборгованість по виплаті пенсій за 

минулі місяці по новому місцю 

проживання;

4666 – кількість адміністративних 

послуг, наданих територіальними 

органами ДМС України

Розпоряд-

ження голови 

облдерж-

адміністра-ції   

від 

30.03.2016 

№99-р"Про 

затверд-

ження 

Комплексної 

дердавної 

програми 

щодо 

підтримки, 

соціальної 

адаптації та 

реінтеграції 

громадян 

України, які 

пересели-

лися  з  

тимчасово  

окупованої  

території 

України  та 

районів 

проведення 

антитеро-

ристичної 

операції   в  

інші  регіони 

України, на 

період  до 

2017 року  в  

Миколаїв-

ської  

области" 
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Підвищення стандартів 

життя в сільській місцевості, 

реалізація Загально-

державної цільової програми 

«Питна вода України» на 

2011-        2020 роки

10.16 Підвищення стандартів 

життя в сільській місцевості,

забезпечення централізо-ваним 

водо- постачанням

2016 Затвердже-

но Законом 

України  від 

03.03.2005 

року       

№2455-IV 

"Про 

загально-

державно 

цільову 

програму 

"Питна вода 

України" на 

2011-

2020роки"

- 784,8 130,8 486,4 109,8 кількість 

населених 

пунктів

100 58 -42 Загальний рівень виконання 

завданнь програми на  62%, в тому 

числі за 2016 рік - 84%, за 

показниками планових і фактичних 

обсягів фінансування

Цільове фінансування 

програми з державного 

бюджету не здійснювалось.                                                                     

Водночас за 2016 рік 

фінансування капітатальних 

ремонтів та реконструкції 

здійснювалось з місцевих 

бюджетів, державного 

бюджету (ДФРР, субвенції) 

та міжнародної фінансової 

допомоги. Необхідно 

відновлення фінансування 

програми на 

загаьнодержавному рівні за 

равхунок передбачення 

відповідних видатків в 

державному бюджеті.

Модернізація системи освіти 10.17

Оптимізація мережі навчальних 

закладів з метою надання 

високоякісних освітніх послуг

2016 Цільова 

соціальна 

програма 

розвитку 

освіти 

Миколаївсь-

кій області 

2011-2015 

роки, продов-

жено до 2017 

року,  

рішення №1 

від 

25.12.2015, 

Миколаївсь-

кої обласної 

ради

Цільова 

соціальна 

програма 

розвитку 

освіти 

Миколаївсь-

кій області 

2011-2015 

роки, продов-

жено до 2017 

року,  

рішення №1 

від 

25.12.2015, 

Миколаївсь-

кої обласної 

ради

0,000 0,000 0,000 0,000 Охоплення  дітей 

дошкільними 

навчальними 

закладами

Оптимальна 

мережа загально-

освітніх 

навчальних 

закладів

Міська місце-

вість

73

Сільська 

місцевість

67

Скорочення 

мережі шкіл

23

Міська 

місцевість

70,9

Сільська 

місцевість

62,2

Скорочення 

мережі шкіл

20

Міська 

місцевість

-2,1

Сільська 

місцевість

-4,8

Скоро-

чення 

мережі 

шкіл

-3

 Протягом  2016 року виконання 

плану склало 87%

На недовиконання планових 

показників вплинуло 

зменшення кількості дітей у 

ДНЗ. Процес оптимізації 

мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів триває. 

3Кількість 03Створення умов для 

розв’язання нагальних 

проблем переселенців

201610.15 Проведення роботи з 

проблемних питань переселенців

Розпоряд-

ження голови 

облдерж-

адміністра-ції   

від 

30.03.2016 

№99-р"Про 

затверд-

ження 

Комплексної 

дердавної 

програми 

щодо 

підтримки, 

соціальної 

адаптації та 

реінтеграції 

громадян 

України, які 

пересели-

лися  з  

тимчасово  

окупованої  

території 

України  та 

районів 

проведення 

антитеро-

ристичної 

операції   в  

інші  регіони 

України, на 

період  до 

2017 року  в  

Миколаїв-

ської  

области" 

Під час реалізації завдань із 

соціального забезпечення  

внутрішньо переміщених 

осіб, виникають проблеми з 

тимчасовим розміщенням. В 

області, зокрема у м. 

Миколаєві, відсутні вільні 

об’єкти комунальної 

(державної) власності, що 

відповідають санітарно-

побутовим умовам, для 

тимчасового розміщення 

ВПО. Залишаються 

вільними для тимчасового 

розміщення громадян    16 

приватних житлових 

будинків, у яких можливе  

розміщення близько 65 осіб . 

Житло, що залишається 

вільним, розташовано у 

сільській місцевості області. 

У департаменті соціального 

захисту населення 

Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

цілодобово діє телефон 

«гарячої лінії», на який 

телефонують небайдужі 

жителі Миколаївської 

області та пропонують для 

внутрішньо переміщених 

осіб безкоштовно або на 

пільгових умовах тимчасове 

житло. Враховуючи 

пропозиції жителів області, 

створено банк даних такого 

житла, який налічує 72 

об’єкта. Але житло 

переважно розташоване у 

сільських та селищних 

населених пунктах 

Миколаївської області.

  За станом на 30.12.2016 у 

Миколаївській області загальна 

кількість осіб, які обліковані, як 

внутрішньо переміщені, становить 

8593 (5430 сімей, 2230 дітей).За 

призначенням адресної грошової 

допомоги відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 № 505 звернулося 11073 

сім’ї, призначено допомогу –  10679 

сім’ям.

Протягом 2016 року 1263 

внутрішньо переміщених осіб 

отримували послуги державної 

служби зайнятості, з них: 992 - 

мали статус безробітного, 700 – 

отримували  допомогу по 

безробіттю,                467 – 

працевлаштовані, 98 – проходили 

профнавчання, 171 – брали участь у 

громадських та інших роботах 

тимчасового характеру.             1375 

дітей влаштовано до навчальних 

закладів області.                    849 

осіб звернулося до органів 

соціального захисту населення 

щодо виплати (призначення) різних 

видів соціальної допомоги, з них:  

845 – призначено   та виплачено.

4422 особи звернулися до 

підвідомчих управлінь Пенсійного 

фонду України в Миколаївській 

області з питань переведення 

виплати пенсії за фактичним 

місцем проживання на території 

Миколаївської області, 4667 осіб 

включено у відомості на виплату 

пенсій за місцем тимчасового 

перебування, 2921 – виплачено 

заборгованість по виплаті пенсій за 

минулі місяці по новому місцю 

проживання;

4666 – кількість адміністративних 

послуг, наданих територіальними 

органами ДМС України

Розпоряд-

ження голови 

облдерж-

адміністра-ції   

від 

30.03.2016 

№99-р"Про 

затверд-

ження 

Комплексної 

дердавної 

програми 

щодо 

підтримки, 

соціальної 

адаптації та 

реінтеграції 

громадян 

України, які 

пересели-

лися  з  

тимчасово  

окупованої  

території 

України  та 

районів 

проведення 

антитеро-

ристичної 

операції   в  

інші  регіони 

України, на 

період  до 

2017 року  в  

Миколаїв-

ської  

области" 
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Створення умов для 

формування здорового 

населення, у тому числі під 

час реалізації: 

Загальнодер-жавної цільової 

соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/ СНІД у на 

2014-         2018 роки

10.18 Створення умов для 

формування здорового 

населення, у тому числі під час 

реалізації  обласної програми

2016 Обласна

Цільова 

соціальна 

програма 

протидії ВІЛ-

інфекції/

СНІДу на 

2015-2018 

роки

Рішення

Миколаївсько

ї обласної 

ради від 16 

квітня 2015 

року № 4

107384,300 54416,200 102043,400 56906,300 Кількість нових 

випадків 

інфікування ВІЛ 

серед населення 

області

Зменшити 

кількість 

нових 

випадків 

інфікування 

ВІЛ серед 

населення 

області

Зменши-лась 

кількість 

нових 

випадків 

інфікування 

ВІЛ серед 

населення 

області

Рівень 

захворюва

ності на 

ВІЛ-

інфекцію 

зріс  на  

15,3%

За звітній період відбулось 

збільшення випадків інфікування 

серед населення  на  62 випадки

Збільшення випадків 

відбулось за рахунок 

захворюваності на ВІЛ 

населення Корабельного 

району м.Миколаєва, 

Вітовського, 

Миколаївського, 

Первомайського районів 

Миколаївської області

Збільшення відбувається за 

разунок асоціальних ВІЛ-

інфікованих матерів, які 

потребують уваги з боку 

держави

Кількість випадків інфікування 

внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від 

матрі до дитини збільшилась 

практично в              1,4 рази

на 23 

дитини 

Зменшити до 

3% кількість 

випадків 

інфікування в 

наслідок 

передачі ВІЛ-

інфекції від 

матері до 

дитини 

Кількість 

випадків 

інфікування 

внаслідок 

передачі ВІЛ-

інфекції від 

матері до дитини

Кількість 

випадків 

інфікування в 

наслідок 

передачі ВІЛ-

інфекції від 

матері до 

дитини 

(рівень 

вертикаль-ної 

трансмісії 

3,1%)
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Забезпечення усіх 

ВІЛ-інфікованих 

осіб, які 

перебувають під 

медичним 

наглядом у 

закладах охорони 

здоров’я, 

медичною 

допомогою та 

соціальними 

послугами з 

догляду та 

підтримки

Забезпечити 

усіх ВІЛ-

інфікованих 

осіб, які 

перебувають 

під медичним 

наглядом у 

закладах 

охорони 

здоров’я, 

медичною 

допомогою та 

соціальними 

послугами з 

догляду та 

підтримки

72% усіх ВІЛ-

інфікованих 

осіб, які 

перебу-вають 

під медичним 

наглядом у 

закладах 

охорони 

здоров’я, 

забезпечені 

медичною 

допомогою та 

соціаль-ними 

послугами з 

догляду та 

підтримки

Відхи-

лення на 

3%

В області вживаються заходи по 

забезпеченню осіб, які перебувають 

під медичним наглядом медичною 

допомогою та соціальними 

послугами на рівні запланованого

Недостатня 

поінформованість ВІЛ- 

інфікованих щодо надання 

соціальних послуг 

Охоплення учнів 

та студентів 

програмами 

профілактики 

ВІЛ-

інфекції/СНІДу 

та формування 

здорового 

способу життя

Охоплення 

100% учнів та 

студентів 

програмами 

профілактики 

ВІЛ-

інфекції/СНІД

у та 

формування 

здорового 

способу життя

97% учнів та 

студентів 

охоплених 

програ-мами 

профілактики 

ВІЛ-

інфекції/СНІД

у та 

формування 

здорового 

способу 

життя

На рівні 

заплано-

ваного

Охоплення учнів та студентів 

програмами профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу та формування 

здорового способу життя на 100% 

заплановано на період 2015 – 2018 

років. В  2016 року – виконано

   Не виникали

Доступ усіх 

представників 

груп підвищеного 

ризику щодо 

інфікування ВІЛ 

до участі у 

профілактичних 

програмах

Доступ усіх 

представників 

груп 

підвищеного 

ризику щодо 

інфікування 

ВІЛ до участі 

у 

профілактикт

ичних 

програмах  – 

70% 

 У звітному періоді виконано всі  

заплановані заходи

   Не виникали

Доступ до 

безперервного 

лікування 

препаратами 

антиретро-

вірусної терапії 

усіх хворих на 

ВІЛ-інфекцію, які 

цього потребують

забезпечити 

доступ до 

безперерв-

ного ліку-

вання препара-

тами анти-

ретровірусної 

терапії усіх 

хворих на ВІЛ-

інфекцію, які 

цього потре-

бують

105%

Крім, обласного центру СНІДу на 

базі 10 центральних районних 

лікарень та 1 - в облтубдиспансері 

функціонують сайти 

антиретровірусної терапії (АРТ), 3 

пункти видачі АРТ на базі 

Миколаївських міських лікарень. 

   Не виникали
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   Не виникалиСтан  використання коштів, 

передбачених на фінансування 

об'єктів комунальної власності, у 

2016 році становив 91,7% від 

запланованого обсягу. 

Сформувати 

серед 

населення 

толерантне 

ставлення до 

людей, які 

живуть з ВІЛ 

та 

представників 

груп 

підвищеного 

ризику щодо 

інфікування 

ВІЛ і знизити 

рівень 

дискримінації 

таких людей

Формування 

серед населення 

толерантного 

ставлення до 

людей, які 

живуть з ВІЛ та 

представників 

груп підвищеного 

ризику щодо 

інфікування ВІЛ і 

зниження рівня 

дискримінації 

таких людей

Соціальну 

підтримку та 

супровід ВІЛ-

інфікованим і 

хворим на 

СНІД 

надають 

соціальні 

працівники, 

юристи та 

психологи 

неурядових 

організацій 

(„Час життя”, 

„Юнітус”, 

„Вихід”,«Ліга

», регіональне 

представницт

во 

Всеукраїнсько

ї мережі 

ЛЖВС), які 

тісно 

співпрацюють 

із закладами 

охорони 

здоров’я 

області, 

соціальними 

службами для 

сім’ї, дітей та 

молоді, 

управлінням у 

справах сім’ї 

та молоді 

облдержадмін

істрації.  

Протягом 

звітного 

періоду 

проведено 4 

акції до 

Всесвітнього 

дня боротьби 

туберкульозо

м, День 

здоров’я, 

«Чиста кров» 

та до Дня 

медичного 

працівника.  

В місцевих 

газетах 

надруковано 

45 публікацій 

з питань 

профілактики 

соціально 

небезпечних 

інфекцій: 

туберкульозу, 

ВІЛ-

інфекції/СНІД

у та 

наркоманії. В 

5 містах 

області 

(Миколаїв, 

Вознесенськ, 

Южноукраїнс

ьк, 

Первомайськ, 

Очаків) 

встановлено 

сіті-лайти для 

розміщення 

соціальної 

реклами з 

питань 

формування 

здорового 

способу 

життя, 

тестування на 

ВІЛ.
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Соціокультурний розвиток 10.19

Організація та проведення 

культурно-мистецьких заходів

2016 Програма 

розвитку 

культури у 

Миколаївські

й області на 

2016-2018 

роки

628,6 628,6 625,430 625,430 Кількість 

відвідувань

1146 1150 +4  У звітному періоді завдання 

виконано у запланованому обсязі

Надання якісних послуг 

транспорту та зв’язку, у тому 

числі під час реалізації 

Державної цільової 

програми розвитку міського 

електро-транспорту на 

період до  2017 року

10.20

Забезпечення стабільного 

функціонуван-ня подальшого 

розвитку міського електротран-

спорту на період до 2017 року

2016 Програма 

розвитку 

електротранс

порту 

м.Миколаєва 

на період до 

2017 року

Програма 

розвитку 

електротранс

порту 

м.Миколаєва 

на період до 

2017 року

0,000 0,000 0,000 0,000 Оновлення парку 

трамвайних 

вагонів і 

тролейбусів

91 66 -25 Виконується в межах наявного 

фінансового ресурсу

Відсутність фінансування на 

державному та місцевому 

рівні

відсоток (%) 

охоплення 

населення 

послугами 

централізованого 

водопостачання, 

в тому числі: 

100% 88% -12Надання якісних житлово-

комунальних послуг, 

Загально-державна цільова 

програма «Питна вода 

України» на 2011-        2020 

роки

10.21 Надання якісних житлово-

комунальних послуг, Загально-

державна цільовая програма 

«Питна вода України» на 2011-

2020 роки

2016 Затвердже-

но Законом 

України  від 

03.03.2005 

року       

№2455-IV 

"Про 

загально-

державно 

цільову 

програму 

"Питна вода 

України" на 

2011-

2020роки"

- 784,8 130,8 486,4

   Не виникалиСтан  використання коштів, 

передбачених на фінансування 

об'єктів комунальної власності, у 

2016 році становив 91,7% від 

запланованого обсягу. 

Сформувати 

серед 

населення 

толерантне 

ставлення до 

людей, які 

живуть з ВІЛ 

та 

представників 

груп 

підвищеного 

ризику щодо 

інфікування 

ВІЛ і знизити 

рівень 

дискримінації 

таких людей

Загальний рівень виконання 

завдання  88%, в тому числі по 

населених пунктах міської 

місцевосці - 98%, по населених 

пунктах сільської місцевосці - 58%

Формування 

серед населення 

толерантного 

ставлення до 

людей, які 

живуть з ВІЛ та 

представників 

груп підвищеного 

ризику щодо 

інфікування ВІЛ і 

зниження рівня 

дискримінації 

таких людей

Соціальну 

підтримку та 

супровід ВІЛ-

інфікованим і 

хворим на 

СНІД 

надають 

соціальні 

працівники, 

юристи та 

психологи 

неурядових 

організацій 

(„Час життя”, 

„Юнітус”, 

„Вихід”,«Ліга

», регіональне 

представницт

во 

Всеукраїнсько

ї мережі 

ЛЖВС), які 

тісно 

співпрацюють 

із закладами 

охорони 

здоров’я 

області, 

соціальними 

службами для 

сім’ї, дітей та 

молоді, 

управлінням у 

справах сім’ї 

та молоді 

облдержадмін

істрації.  

Протягом 

звітного 

періоду 

проведено 4 

акції до 

Всесвітнього 

дня боротьби 

туберкульозо

м, День 

здоров’я, 

«Чиста кров» 

та до Дня 

медичного 

працівника.  

В місцевих 

газетах 

надруковано 

45 публікацій 

з питань 

профілактики 

соціально 

небезпечних 

інфекцій: 

туберкульозу, 

ВІЛ-

інфекції/СНІД

у та 

наркоманії. В 

5 містах 

області 

(Миколаїв, 

Вознесенськ, 

Южноукраїнс

ьк, 

Первомайськ, 

Очаків) 

встановлено 

сіті-лайти для 

розміщення 

соціальної 

реклами з 

питань 

формування 

здорового 

способу 

життя, 

тестування на 

ВІЛ.

Цільове фінансування 

програми з державного 

бюджету не здійснювалось.                                                                     

Водночас за 2016 рік 

фінансування капітатальних 

ремонтів та реконструкції 

здійснювалось з місцевих 

бюджетів, державного 

бюджету (ДФРР, субвенції) 

та міжнародної фінансової 

допомоги. Необхідно 

відновлення фінансування 

програми на 

загаьнодержавному рівні за 

рахунок передбачення 

відповідних видатків в 

державному бюджеті.

109,8
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в міській 

місцевості

100% 98% -2

в  сільській 

місцевості

100% 58% -42

Надання пільгових довгостро-

кових кредитів, часткова 

компенсація відсоткової 

ставки за кредитами, 

наданими комерційними 

банками, надання субсидій 

молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на 

покриття витрат, пов'язаних 

з першим внеском на 

будівництво (реконструк-

цію) та придбання житла

Надання пільгових 

довгострокових кредитів, 

часткова компенсація 

відсоткової ставки за кредитами, 

наданими комерційними 

банками, надання субсидій 

молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на 

покриття витрат, пов'язаних з 

першим внеском на будівництво 

(рекон-струкцію) та придбання 

житла

2016 Державна 

програма 

забезпечена 

молоді 

житлом на 

2013-21017 

роки 

затверджена 

постановою 

КМУ від 

24.10.2012 

року  №  967 

26057,200 26057,200 26057,200 25881,0 Кількість осіб 

забезпечених 

житлом

120 81 -39 В області забезпечено 54 

громодянина житлом, заходи щодо 

надання пільгових довгострокових 

кредитів в стадії виконання. 

Відсутність фінансування за 

деякими видами кредитів, 

які входять до програми

Відповідно до Постанови 

КМУ від 11.10.2016 №710 

"Про ефективне 

використання державних 

коштів"припинено 

використання бюджетних 

коштів на проведення 

виставкових заходів, 

ярмарків, з'їздів, 

симпозіумів, конгресів.

Надання якісних житлово-

комунальних послуг, 

Загально-державна цільова 

програма «Питна вода 

України» на 2011-        2020 

роки

10.21 Надання якісних житлово-

комунальних послуг, Загально-

державна цільовая програма 

«Питна вода України» на 2011-

2020 роки

2016 Затвердже-

но Законом 

України  від 

03.03.2005 

року       

№2455-IV 

"Про 

загально-

державно 

цільову 

програму 

"Питна вода 

України" на 

2011-

2020роки"

- 784,8 130,8 486,4

Створення умов для 

зміцнення зв’язків між 

регіонами та громадами

10.22 Сприяння участі суб’єктів  

господарювання та установ 

області у виставково-

ярмаркових заходах  в Україні

2016 Стратегія 

розвитку 

Миколаївсько

ї області на 

період до 

2020 року 

(затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 

16.04.2015 № 

9),

Програма 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Миколаївсько

ї області на 

2015-2017 

роки 

«Миколаївщи

на-2017» 

(затверджена 

рішенням 

обласної ради 

від 

30.07.2015 № 

5

                                              ІІІ.Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку

20

Загальний рівень виконання 

завдання  88%, в тому числі по 

населених пунктах міської 

місцевосці - 98%, по населених 

пунктах сільської місцевосці - 58%

Індекс 

промислової 

продукції, 

відсотків до 

попереднього 

року

103 110,5 +7,5 Облдержадміністрацією надано 

сприяння виставковому центру 

ТОВ «НАРІМ-ЕКСПО» в 

організації  25-27 травня п.р. XІV 

Міжнародної виставки 

«Суднобудування-2016» та 

засідання круглого столу «Нова 

редакція Морської доктрини 

України – перший крок 

відродження морської індустрії».

З метою  інформування організацій, 

установ та підприємств області 

щодо виставково-ярмаркових 

заходів на веб-сайті департаменту 

економічного розвитку та 

регіональної політики: 

розміщуються плани, календарі та 

інша інформація щодо заходів, які 

проводяться в Україні та 

закордоном

20 0 0

Цільове фінансування 

програми з державного 

бюджету не здійснювалось.                                                                     

Водночас за 2016 рік 

фінансування капітатальних 

ремонтів та реконструкції 

здійснювалось з місцевих 

бюджетів, державного 

бюджету (ДФРР, субвенції) 

та міжнародної фінансової 

допомоги. Необхідно 

відновлення фінансування 

програми на 

загаьнодержавному рівні за 

рахунок передбачення 

відповідних видатків в 

державному бюджеті.

109,8
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11.Проведення моніторингу 

та оцінки результативності 

реалізації регіональних 

стратегій розвитку та планів 

заходів з їх реалізації, 

оприлюднення, підготовка 

звітів про їх результати

11.1.Щоквартальний моніторинг 

результатів реалізації  

регіональної стратегії  та плану 

заходів стратегії регіонального 

розвитку

2016 розпоряджен

ня голови 

облдержадмі

ністрації від 

15.01.2016 

№13-р 

розпоряджен

ня голови 

облдержадмі

ністрації від 

15.01.2016 

№13-р 

0,000 0,000 0,000 0,000 Підготовка звітів 4 4 0 На даному етапі виконано, 

проведено моніторинг результатів 

реалізації Стратегії розвитку 

Миколаївської області за  

підсумками  3-х кварталів                                                   

2016 року та ведеться робота по 

винесеню звіту за підсумками                                                    

2016 року на розгляд та 

затвердження сесії обласної ради

13.Розроблення та подання 

на розгляд Уряду проектів 

актів Кабінету Міністрів 

України щодо порядку та 

методики обрахування 

індексу конкуренто-

спроможності регіонів та 

індексу регіонального 

людського розвитку та 

розрахунку їх прогнозних 

значень на період до       2020 

року

13.1 Надання пропозицій до 

проектів актів Кабінету 

Міністрів України

2016 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 Надання 

пропозицій до 

проектів актів 

КМУ

0 3 3 Виконано в повному обсязі, внесені 

пропозиції до проектів 

нормативних актів Держави

16.Проведення моніторингу 

стану реалізації 

інвестиційних програм 

(проектів) регіонального 

розвитку, у тому числі у 

рамках державно-приватного 

партнерства

16.1. Проведення моніторингу 

стану реалізації інвестиційних 

програм (проектів) 

регіонального розвитку, у тому 

числі у рамках державно-

приватного партнерства

2016 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 надання звітів   у  

2016 р.

4 4 0 В межах проведення співбесід з 

керівниками провідних бюджето-

утворюючих підприємств області у 

різних галузях економіки 

проведено моніторинг стану 

реалізації інвестиційних програм 

(проектів) підприємств реального 

сектору економіки.Проведено 

роботу щодо збору, узагальненню 

та формуванню переліків об"єктів 

комунальної власності для 

фінансування їх за рахунок коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам (Зона 

спостереження, окремі території) 

Пошук інвесторів для 

реалізації великих 

інвестиційних проектів

17.Визначення структурного 

підрозділу, до повноважень 

якого належать питання 

економічного, інвестицій-

ного та/або регіонального 

розвитку, відповідаль-ного 

за впровадження проектів 

державно-приватного 

партнерства у регіоні, 

підготовку та реалізацію 

програм (проектів) 

регіонального розвитку, 

проведення навчальних 

семінарів для їх працівників 

та забезпечення здійснення 

ними інформаційно-

роз’яснюваль-ної роботи з 

відповідних питань на 

регіональному рівні

    17.1 Впровадження проектів 

державноприватного 

партнерства у регіоні, підготовка 

та реалізація програм (проектів) 

регіонального розвитку, 

проведення навчальних 

семінарів для їх працівників та 

забезпечення здійснення ними 

інформаційнороз’яснювальної 

роботи з відповідних питань на 

регіональному рівні

2016 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 Проведені заходи 2 2 0 Проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу з  питань 

державно-приватного партнерства 

на регіональному рівні в рамках 

проведення співбесід з керівниками 

провідних бюджетоутворюючих 

підприємств області у різних 

галузях економіки. Підготовлено та 

надано інформацію  про стан 

реалізації укладених договорів про 

спільну діяльність, оренду та 

концесію, а також про об'єкти 

державної та комунальної 

власності, щодо яких планується 

укладання договорів у рамках 

державно-приватного партнерства 

(концесія, спільна діяльність)

Ураховуючи досвід, роботи 

ЦОВВ з питань державно-

приватного партнерства, 

необхідність у проведенні 

зустрічей, круглих столів по 

обміну досвідом та 

організації і проведеннї 

семінарів із представниками 

облдержадміністрацій щодо 

удосконалення механізмів 

державно-приватного 

партнерства, и т.ч. оренди, 

концесії, застави тощо.

                                                                 ІV. Інституційне  забезпечення  регіонального  розвитку
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