
Додаток 

ЗВІТ про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2017 рік, відповідальним за які визначено департамент економічно-

го розвитку та регіональної політики облдержадміністрації 
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Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання 

Індикатори результативності виконання 

завдання 

Стан виконання завдання 

(з порівняльною оцінкою 

фактично виконаного і запла-
нованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на вико-
нання завдання 

(з поясненням 

причини їх 
виникнення та 

зазначенням 

механізму їх 
вирішення) 

назва, дата та номер рішен-
ня про реалізацію програми 

(проекту) регіонального 
розвитку, що реалізується в 

рамках заходу 

обсяг фінансуван-
ня, передбачений 

програмою (проек-
том) регіонального 

розвитку, що реалі-

зується в рамках 
заходу 

фактично профі-
нансований обсяг 

коштів за про-
грамою (проек-

том) регіонально-

го розвитку, що 
реалізується в 

рамках заходу 

тих, що діють 

з початку 

виконання 
завдання 

тих, що 

затвердже-
ні у звіт-

ному 

періоді 

з початку  

реалізації 
програми 

(проекту) 

тис.грн. 

за 
звітний 

період 

з 

почат-

ку  

реалі-
зації 

про-

грами 
(проек-

ту) 

за 
звітний 

період 

наймену-
вання 

індика-

тора, 
одиниця 

виміру 

про-

гнозо-

ване 
зна-

чення 

індика-
тора 

факти-
чне 

зна-

чення 
індика-

тора 

відхи-
лення 

(+/-) 

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

І. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку 

1.Забезпечення  

розроблення та  

затвердження планів 
заходів з реалізації 

регіональних стратегій 

розвитку на 2015-2017 
роки 

1.1.Розроблення та 

затвердження планів 

заходів Стратегії регіона-
льного розвитку на  

2015-2017 роки 

2015

-

2017 

Рішення 

обласної ради  

від 30.07.2015  
№7 

- 4551618,1 1488701,9 4139119,4 1257479,6 Затвер-

джено 

планів 
заходів 

1 1 0 В області розроблено, затвер-

джено та діє План заходів на 

2015-2017 роки. Результати 
реалізації якого щоквартально 

моніторяться відповідно до 

вимог Постанови Кабінету 
Міністрів України №932  від 

11.11.2015 «Про затвердження 

Порядку розроблення регіона-
льних  стратегій розвитку і 

планів заходів з їх реалізації, а 

також проведення моніторингу 
та оцінки результативності 

реалізації зазначених регіона-

льних стратегій і планів захо-
дів». Результати моніторингів 

розміщуються на сайті Депар-

таменту економічного розвитку 
та регіональної політики 

облдержадміністрації. На 

сьогодні готується звіт за 
підсумками 2017 року. 
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2. Розроблення інвес-

тиційних програм 

(проектів) регіонально-
го розвитку на основі 

планів заходів з 

реалізації регіональних 
стратегій розвитку на 

2015- 2017 роки 

2.1. Підготовка пропози-

цій  і  розроблення 

інвестиційних проектів 
регіонального розвитку  

за рахунок державного, 

місцевих бюджетів, 
державного фонду 

регіонального розвитку  

та  інших джерел 

2017 Субвенція з 

державного та  

місцевого 
бюджетів на 

фінансування 

заходів ЗОНИ 
спостереження 

(ПКМУ від 

15.02.2012 
№91), окремі 

території 

(ПКМУ від 
06.02.2012 

№106 зі зміна-

ми), на 
 розвиток 

інфраструк- 

тури ОТГ 
(ПКМУ 

 від 16.03.16 
№200), облас-

ний бюджет, 

ПКМУ від 
18.03.2015 

 №196 "Деякі 

питання держа-
вного фонду 

регіонального 

розвитку", 
РКМУ від 

07.06.2017 

№439-р (зі 
змінами від 

12.07.2017 

№  461-р, 
13.12.2017 

№900-р) 

РКМУ від 

07.06.2017 

№439-р (зі 
змінами від 

12.07.2017 

№461-р, 
13.12.2017 

№900-р) 

3143700 940300 855800 607100 Кількість 

розроб-

лених 
інвести-

ційних 

проектів 

51 1253 +1202 У 2017 року замовниками за 

рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів виконува-
лись заходи з реконструкції, 

капітальних та поточних ремон-

тів,  із тепло санації і утеплення 
будівель  закладів освіти, 

охорони здоров'я, культури, 

спорту, житла, зовнішнього 
освітлення вулиць населених 

пунктів, комунальних доріг, 

комунальних мереж водопоста-
чання та водовідведення, доріг 

та тротуарів. За бюджетні кошти 

придбавалось обладнання для 
загальноосвітніх шкіл, дитячих 

навчальних закладів, сільських 

клубів, будувались спортивні 
майданчики. На розгляд регіо-

нальної комісії з оцінки та 
проведення попереднього 

конкурсного відбору інвести-

ційних програм та проектів 
регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів ДФРР в 
2018  році, надійшло 52  проек-

ти, які відповідають Стратегії 

розвитку Миколаївської області 
на період до 2020 року 

 

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

ного фонду регіонального розвитку 
4. Проведення інфор-
маційно-

роз'яснювальної 

роботи та забезпечення 
визначення переліку 

технічних завдань на 

інвестиційні програми і 
проекти, розроблен-

ня,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 ДФРР 

2016
-

2017 

ПКМУ від 
18.03.2015 

№196 "Деякі 

питання держа-
вного фонду 

регіонального 

розвитку" 

- - - - - - - - - На розгляд регіональної комісії з 
оцінки та проведення поперед-

нього конкурсного відбору 

інвестиційних програм та 
проектів регіонального розвит-

ку, що можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів ДФРР в 2017 
році, надійшло 129 проектів 
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8. Координація роботи 

з підготовки проектів 

регіонального розвитку 
та подання їх на 

розгляд до Мінрегіону 

8.1. Подання для  

конкурсного відбору 

Міжрегіональних проек-
тів регіонального розвит-

ку 

2017

-

2018 

РКМУ від 

07.06.2017  

№ 439-р (зі 
змінами від 

12.07.2017 

 № 461-р, 
13.12.2017 

 № 900-р) 

РКМУ від 

07.06.2017 

 № 439-р (зі 
змінами від 

12.07.2017  

№ 461-р, 
13.12.2017 

 № 900-р) 

75692,95 75692,95 75692,95 75692,95 75692,95    Облдержадміністрацією наді-

слано перелік  проектів регіона-

льного розвитку на розгляд 
Мжвідомчої комісії щодо 

перевірки відповідності вимогам 

чинного законодавства з метою 
подальшого їх затвердження 

розпорядженням КМУ. Розпоря-

дженням КМУ від 07.06.2017 № 
439-р (зі змінами від 12.07.2017 

№ 461-р, 13.12.2017 № 900-р) 

затверджено до фінансування за 
рахунок коштів ДФРР 20 

проектів. 

 

 у тому числі:              

1 Схема планування 

території Миколаївської 
області - внесення змін 

2016

-
2017 

Розпорядження 

КМУ від 
11.05.2016  

№362-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 
12.07. 17 

№461-р 

3900,0 1990,0 3900,0 1990,0 ─ ─ ─ ─ Роботи виконано в повному 

обсязі.  Роботи за інвестиційним 
проектом вважаються якісно 

виконаними після отримання 

позитивного висновку від 
Держбудекспертизи щодо 

відповідності містобудівної 

документації державним будіве-
льним нормам та чинного 

законодавства. Держбудекспе-

ртизу планується провести у 
2018 році за кошти обласного 

бюджету, орієнтовна вартість 

якої складає 200,0 тис.грн. 

 

2 Корпус центру дитячої 

реабілітації та корпус 

хоспісу Баштанської 
центральної районної 

лікарні по вул. Ювілей-

ній, 3, м. Баштанка — 
реконструкція з добудо-

вою під хоспіс 

2015

-

2019 

Розпорядження 

КМУ від 

11.05.2016  
№362-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

12.07.2017 
№461-р 

10364,4 2567,4 10185,1 2375,5 ліжко-

місця, 

 шт. 

15 0 −15 Всі заплановані заходи по 

об'єкту виконано 

Для введення 

об'єкту в експлуа-

тацію необхідно 
виконати додаткові 

роботи, які не 

передбачено 
проектно - кошто-

рисною докумен-

тацією. У зв'язку із 
чим ПКД потребує 

коригування. 

3 Єланецька гуманітарна 
гімназія по вул. Горького, 

25, смт Єланець — 

реконструкція з впрова-
дженням енергозберігаю-

чих заходів з тепло 
санації будівлі та встано-

влення електричного 

теплоакумулюючого 
опалення 

2015
-

2019 

Розпорядження 
КМУ від 

11.05.2016  

№362-р 

Розпоряджен-
ня КМУ від 

12.07.2017 

№461-р 

2204,8 1701,4 790,4 292,1 електрокот-
ли, шт 

2 0 −2 Виконано роботи по заміні 
внутрішніх мереж опалення та 

частковій установці обладнання 

котельні. Не виконано роботи по 
тепло санації та заміні вікон і 

дверей 
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4 Кривоозерська централь-

на районна лікарня по 

вул. Шевченка, 59, смт 
Криве Озеро — реконст-

рукція існуючої системи 

електроопалення на 
енергозберігаючу систе-

му 

2014

-

2017 

Розпорядження 

КМУ від 

11.05.2016  
№362-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

12.07.2017 
№461-р 

611,1 230,5 582,5 212,9 енергоаку-

мулюючі 

баки, 
 шт. 

2 2 − Всі заплановані заходи по 

об'єкту виконано. Введення 

об'єкта в експлуатацію заплано-
вано в І кварталі 2018 року 

 

потужність,  

кВт 

210 210 − 

5 Водопровідна мережа від 

очисних споруд водопро-

воду-2 до просп. Праці, 
м. Первомайськ - будів-

ництво 

2015

-

2018 

Розпорядження 

КМУ від 

17.07.2015  
№766-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

12.07.2017 
№461-р 

5030,8 3467,8 4905,0 3342,1 Мереж 

водопоста-

чання, км 

2,9 2,9 − Будівельна готовність об'єкта 

93% 

У зв'язку зі збіль-

шенням вартості 

матеріалів, завер-
шення реалізації 

проекту передба-

чено в 2018 році за 
рахунок місцевого 

бюджету  

м. Первомайська. 
Для завершення 

проекту необхідно 

провести благоуст-
рій територій 

Колодязів, 
 шт. 

11 11 − 

6 «Електронна Миколаїв-
щина» - впровадження на 

території Миколаївської 

області «Системи елект-
ронного урядування та 

електронної демократії» 

2017 Розпорядження 
КМУ від 

12.07.2017 

№461-р 

Розпоряджен-
ня КМУ від 

12.07.2017 

№461-р 

5745,2 5745,2 5547,6 5547,6 Адміністра-
тивні 

послуги, 

тис.шт./ 
рік 

400 400 − Проект реалізовано. Ведення в 
дію дата-центру заплановано на 

кінець лютого 2018 року 

 

Дата-центр, 

шт 

1 1 − 

7 Насосні станції систем 
водопостачання ІІ та ІІІ 

підйому у м. Баштанка та 

сіл Добре та Новоєгорів-
ка – переоснащення 

2017
-

2018 

Розпорядження 
КМУ від 

12.07.2017 

№461-р 

Розпоряджен-
ня КМУ від 

12.07.2017 

№461-р 

3559,8 3559,8 242,5 242,5 Насосні 
станції, шт. 

2 0 −2  Затримка прове-
дення тендерної 

закупівлі у зв'язку 

з: перші торги-
надання не повного 

пакету документів; 

другі-оскарження 
антимонопольним 

комітетом резуль-

татів торгів (до     
30 листопада). 

Насоси, шт. 2 0 −2 

8 Впровадження іннова-

ційної моделі поводжен-
ня з твердими побутови-

ми відходами на терито-

рії Баштанської міської 
ради 

2017 Розпорядження 

КМУ від 
12.07.2017 

№461-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 
12.07.2017 

№461-р 

6543,5 6543,5 6174,0 6174,0 Контейне-

ри, шт. 

156 156 − Проект реалізовано в повному 

обсязі 

 

Сміттєвози, 

шт. 

2 2 − 

9 Ліквідація наслідків 
підтоплення житлового 

масиву Тернівка — 

будівництво дренажного 
колектора для захисту від 

підтоплення житлового 

масиву Тернівка в  
м. Миколаєві 

2014
-

2018 

Розпорядження 
КМУ від 

12.07.2017 

№461-р 

Розпоряджен-
ня КМУ від 

12.07.2017 

№461-р 

9306,1 9003,0 313,3 10,2 Протяж-
ність 

дренажного 

колектору, 
км 

2,248 0 −2,248  Дозвіл на виконан-
ня будівельних 

робіт отримано 

10.11.2017, проте, 
через виникнення 

несприятливих 

погодних умов 
роботи не завер-

шено 
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10 Спортивні майданчики 

Миколаївської обласної 

школи вищої спортивної 
майстерності по  

вул. Спортивна, 17, у  

м. Миколаєві – будівниц-
тво 

2016

-

2018 

Розпорядження 

КМУ від 

12.07.2017 
№461-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

12.07.2017 
№461-р 

21981,9 14932,5 7107,1 6891,1 Спортивні 

майданчи-

ки, шт. 

4 0 −4  Проект перехідний 

на 2018 рік 

11 Амбулаторії загальної 

практики сімейної 
медицини та фельдшер-

ські пункти Новоодесько-

го району – матеріально-
технічне оснащення 

2017 Розпорядження 

КМУ від 
12.07.2017 

№461-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 
12.07.2017 

№461-р 

4008,4 4008,4 3897,5 3897,5 Амбулато-

рії, шт. 

10 10 − Проект реалізовано в повному 

обсязі. 

 

12 Обласний будинок 

дитини по вул. Бутоми, 

7б, у м. Миколаєві – 

реконструкція 

2016

-

2018 

Розпорядження 

КМУ від 

12.07.2017 

№461-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

12.07.2017 

№461-р 

14117,9 11347,9 13831,4 11061,4 Площа,  

м.кв. 

2250,1 2250,1 − Плановий обсяг робіт виконано 

на 100%. 

 

13 Миколаївська загальноо-

світня школа-інтернат 

№3 І-ІІІ ступеня Микола-
ївської обласної ради по 

вул. 1 Слобідська,74, у м. 

Миколаєві – реконструк-
ція 

2016

-

2018 

Розпорядження 

КМУ від 

12.07.2017 
№461-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

12.07.2017 
№461-р 

27620,1 8511,9 11549,4 8511,9 Площа, 

м.кв. 

738,7 738,7 − Всі заплановані заходи на 2017 

рік виконано в повному обсязі. 

Проведено утеплення фасаду, 
побудовано шахту (підйомник). 

Облаштовані внутрішні санвуз-

ли для мало мобільних груп 
населення. Проект перехідний 

на 2018 рік 

 

14 Насосна станція третього 
підйому з резервуарами  

запасу води по вул. 

Кам'яномостівській в 

м. Первомайську – 

будівництво 

2017
-

2019 

Розпорядження 
КМУ від 

13.12.2017 

№900-р 

Розпоряджен-
ня КМУ від 

13.12.2017 

№900-р 

24881,3 4142,0 263,7 0,0 потужність, 
куб.м/ 

год 

500 0 −500 Проект перехідний на 2018 рік  

об'єм, 

 куб.м 

8000 0 −8000 

15 Мережа водопостачання 

с. Лепетиха Березнегу-

ватського району – 
реконструкція 

2016

-

2018 

Розпорядження 

КМУ від 

13.12.2017 
№900-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

13.12.2017 
№900-р 

4363,2 4318,2 45,0 0,0 протяж-

ність, км 

10,7 0 −10,7  08.09.2017 надано 

на розгляд Міжві-

домчої комісії 
перелік проектів. 

13.12.2017 розпо-

рядженням КМУ 
затверджено до 

фінансування 

6  проектів. Кошти 
надійшли на 

рахунок тільки о 

17-00 27.12.2017, 
тому заявник не 

мав можливості 

вчасно використа-
ти бюджетні 

кошти. Реалізація 

проекту передба-
чена в 2018 році у 

разі повернення 

залишку коштів 
спеціального 

фонду державного 

бюджету 
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16 Снігурівська центральна 

районна лікарня по вул. 

Жовтневій № 1 в м. 
Снігурівка – реконструк-

ція покрівлі хірургічного 

корпусу 

2016

-

2018 

Розпорядження 

КМУ від 

13.12.2017 
№900-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

13.12.2017 
№900-р 

1338,4 1316,0 22,5 0,0 Площа, 

м.кв. 

1762 0 −1762  08.09.2017 надано 

на розгляд Міжві-

домчої комісії 
перелік проектів. 

13.12.2017 розпо-

рядженням КМУ 
затверджено до 

фінансування 

6  проектів. Кошти 
надійшли на 

рахунок тільки о 

17-00 27.12.2017, 
тому заявник не 

мав можливості 

вчасно використа-
ти бюджетні 

кошти. Реалізація 

проекту передба-
чена в 2018 році у 

разі повернення 
залишку коштів 

спеціального 

фонду державного 
бюджету 

17 Комунальна установа 

«Вознесенська централь-
на районна лікарня» по 

вул. 228-ої Стрілецької 

дивізії, 26, в м. Вознесен-

ську – капітальний 

ремонт системи опалення 

будівлі поліклініки та 
капітальний ремонт 

системи опалення будівлі 

педіатричного відділення 
(зниження рівня енерго-

споживання в будівлях 

лікарні в м. Вознесенсь-
ку) 

2017

-
2018 

Розпорядження 

КМУ від 
13.12.2017 

№900-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 
13.12.2017 

№900-р 

5748,7 5655,2 3695,6 3602,2 Споживан-

ня теплової 
енергії 

(будівля 

педіатрії), 

Гкал 

62 62 − Завершується встановлення 

індивідуального теплового 
пункту, здійснюється закупка 

необхідного обладнання. Об'єкт 

заплановано ввести в експлуата-

цію в І кварталі 2018 року 

 

Споживан-
ня теплової 

енергії 

(будівля 
полікліні-

ки), Гкал 

139,7 139,7 − 

Індивідуа-

льний 

тепловий 
пункт 

1 1 − 

18 Амбулаторія загальної 

практики сімейної 

медицини в смт Перво-
майське Вітовського 

району – капітальний 
ремонт лікувального 

корпусу (утеплення 

фасадів та ремонт 
покрівлі) 

2017

-

2018 

Розпорядження 

КМУ від 

13.12.2017 
№900-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

13.12.2017 
№900-р 

4100,5 4033,6 2440,1 2373,2 Зменшення 

питомих 

тепловтрат - 
на опалення 

на, кВт 
год/кв.м 

20,8 0 −20,8 За рахунок коштів ДФРР 

придбано необхідні для ремонту 

матеріали. Роботи планується 
завершити в І кварталі 2018 року 

 

19 Казанківська центральна 

районна лікарня по вул. 

Аненка, 42, в смт Казанка 
– реконструкція лікува-

льного корпусу № 1 із 

впровадженням енергоз-

2016

-

2018 

Розпорядження 

КМУ від 

13.12.2017 
№900-р 

Розпоряджен-

ня КМУ від 

13.12.2017 
№900-р 

3653,1 3564,7 88,4 0,0 Зменшення 

витрат 

бюджету 
на, % 

10 0 −10  08.09.2017 надано 

на розгляд Міжві-

домчої комісії 
перелік проектів. 

13.12.2017 розпо-

рядженням КМУ 
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берігаючих заходів Зменшення 

споживання 

газу на, тис. 
куб.м 

5,2 0 −5,2 затверджено до 

фінансування 6 

проектів. Кошти 
надійшли на 

рахунок тільки о 

17-00 27.12.2017, 
тому заявник не 

мав можливості 

вчасно використа-
ти бюджетні 

кошти. 

9.Проведення інфор-
маційно-

роз’яснювальної і 

консультаційної 
роботи з підготовки 

проектів державно-

приватного партнерст-
ва у регіонах, здійс-

нення популяризації 

механізму державно-
приватного партнерст-

ва, зокрема засідань за 

«круглим столом», 
конференцій за участю 

представників бізнесу 

9.1. Підготовка проектів 
державно-приватного 

партнерства у регіонах 

2017 _ _ _ _ _ _ Кількість 
проектів 

2 4 2 Міністерство інфраструктури 
України ініціювало процедуру 

передачі ДП «Стивідорна 

компанія Ольвія» в  концесію 
крупним потенційним інвесто-

рам. Для реалізації цієї цілі 

облдержадміністрацією прове-
дено нараду з питань залучення 

приватних інвестицій для 

розбудови інфраструктури на 
засадах державно-приватного 

партнерства за участю заступни-

ка Мінекономрозвитку Тітарчу-
ка М.І., представників Мінеко-

номрозвитку, облдержадмініст-

рації та підприємств море 
господарського комплексу, під 

час якої презентовано інвести-

ційні проекти, які пропонуються 

до реалізації в рамках державно-

приватного партнерства в 

області. У вересні відбувся візит 
делегації області до м. Гені 

(Бельгія) з метою розвитку 

співпраці з європейськими 
партнерами та ознайомлення з 

досвідом впровадження стратегії 

державно-приватного партнерс-
тва у портовому господарстві. 

 

10.Розвиток інфра-

структури міст, у тому 
числі під час реалізації 

Державної цільової 

економічної програми 
розвитку автомобіль-

них доріг загального 

користування на 
2013- 2018 роки 

10.1.Забезпечення 

належного експлуатацій-
ного стану вулиць і доріг 

комунальної власності. 

Розвиток міського 
електротранспорту та 

оптимізація автобусних 

маршрутів в м. Миколаєві 

2017 Програма 

розвитку 
автомобільних 

доріг загального 

користування 
Миколаївської 

області на  

2016-2018 роки, 
затверджена 

рішенням 

обласної ради 
від 12.03.16 

№33, 

№45/2 
 від 23.01.15  

«Про затвер-

дження Про-

грами економі-

Рішення 

обласної ради 
від 22.12.16          

№ 12 «Про 

обласний 
бюджет 

Миколаївсь-

кої області на 
2017 рік» 

 

2890800 506500 

 

361400 361400  Транспорт-

но-
експлуата-

ційний стан 

автомобіль-
них доріг 

загального 

користу-
вання 

Розвиток 

автомобі-
льних 

доріг 

загального 
користу-

вання 

Збережен-

ня 
існуючої 

мережі 

автомобі-
льних 

доріг з 

дотриман-
ням 

державних 

норм і 
стандартів 

 Видатки на виконання дорожніх 

робіт на автомобільних дорогах 
загального користування 

розподілено. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF/paran10#n10
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чного і соціаль-

ного розвитку  

м. Миколаєва  
на 2015–2018 

роки», 

№4/2  
від 05.04.16  

«Про внесення 

змін та допов-
нень до рішення 

Миколаївської 

обласної ради 
від 23.01.2015 

№45/2 «Про 

затвердження 
Програми 

економічного і 

соціального 
розвитку 

м. Миколаєва  
2015 – 2018 

роки». 

Підтримка інтегруючої 

ролі міст як центрів 
економічного та 

соціального розвитку 

Створення індустріально-

го парку в місті Миколає-
ві 

201-

2020 

- - - - - - Вибір 

території 

1 0,5 -0,5 Стан виконання проекту 50%.  

Рішенням обласної ради від 
17.01.2017   № 14/36  (зі зміна-

ми) було надано дозвіл на 

розроблення проекту землеуст-
рою щодо відведення земельної 

ділянки для розташування 

Індустріального парку орієнтов-

ною площею 36 га. Заходами 

щодо забезпечення виконання 

Програми економічного  і 
соціального розвитку   

м.  Миколаєва на 2018-2020 роки 

передбачено розробку детально-
го плану територій індустріаль-

ного  парку 

 

Підготовка 

концепції 

інд. парку 

1 0,5 -0,5 

Прийняття 

рішення про 
створення 

інд. парку 

та затвер-
дження 

його 

концепції 

1 0 -1 

Вибір 

керуючої 

компанії 

1 0 -1 

Визначення 
учасників  

інд. парку 

1 0 -1 

Поліпшення транспор-
тної доступності в 

межах регіону, у тому 

числі під час реалізації: 
Державної цільової 

економічної програми 

розвитку автомобіль-
них доріг загального 

користування на 

2013-2018 роки 

10.3.Забезпечення 
транспортної доступності 

в межах області, належне 

виконання функцій 
організатора пасажирсь-

ких перевезень на 

відповідних територіях, 
оптимізація мережі 

автобусних маршрутів 

області 

2017 Розпорядження  
голови облдер-

жадміністрації   

 від 28.04.12  
№124-р, 

затверджено 

мережу автобу-
сних маршрутів 

області. Рішен-

ням Миколаїв-
ської обласної 

ради від 

23.12.2016 
№13/24 «Про 

затвердження 

Рішенням 
Миколаївсь-

кої обласної 

ради від 
23.12.16 

№13/24 «Про 

затвердження 
Програми 

економічного 

і соціального 
розвитку  

м. Миколаєва 

на 2017 рік»  
зі змінами та 

доповнення-

24067,6 16227,63 15298,5 15298,5 Транспорт-
но-

експлуата-

ційний стан 
автомобіль-

них доріг 

загального 
користу-

вання 

100% 97%  Станом на звітну дату прямим 
автобусним сполученням 

охоплено 97% населених 

пунктів області. Прийнято 
програму розвитку автомобіль-

них доріг загального користу-

вання Миколаївської області на 
2016-2018 роки, рішення 

обласної ради від 26.07.2016 

№2.Надає можливість: більш 
якісно та комфортно здійснюва-

ти пасажирські перевезення у 

місті Миколаєві; визначити 
необхідність у додатковому 

транспорті та поліпшити схеми 

Основною пробле-
мою  в забезпечен-

ні автобусним 

сполученням 
населених пунктів 

є  незадовільний 

стан доріг загаль-
ного користування. 
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Програми 

економічного і 

соціального 
розвитку 

м.  Миколаєва 

на 2017 рік» зі 
змінами та 

доповненнями, 

внесеними 
рішенням 

Миколаївської 

обласної ради 
від 31.05.2017 

№21/8 встанов-

лені пункти 
щодо поліп-

шення транспо-

ртної інфра-
структури 

 

ми, внесени-

ми рішенням 

Миколаївсь-
кої обласної 

ради від 

31.05.17 
№21/8 

встановлені 

пункти щодо 
поліпшення 

транспортної 

інфраструк-
тури 

організації руху 

Розвиток сільської 
місцевості, у тому 

числі  під час реаліза-

ції: Державної цільової 
економічної програми 

розвитку автомобіль-

них доріг загального 
користування на 2013-  

2018 роки 

10.4. Належне виконання 
функцій організатора 

пасажирських перевезень 

на відповідних територі-
ях, оптимізація мережі 

автобусних маршрутів 

області 

2017 Розпорядження 
голови облдер-

жадміністрації  

від 28.04.2012  
№124-р, 

затверджено 

мережу автобу-
сних маршрутів 

області 

 - - - - Транспорт-
но-

експлуата-

ційний стан 
автомобіль-

них доріг 

загального 
користу-

вання 

100% 97%  Станом на звітну дату прямим 
автобусним сполученням 

охоплено 97% населених 

пунктів області. В області 
затверджено 283 приміські та 

358 міжміських автобусних 

маршрутів. 

Основною пробле-
мою  в забезпечен-

ні автобусним 

сполученням 
населених пунктів 

є  незадовільний 

стан доріг загаль-
ного користування. 

 Сприяння в реалізації 

оновлення стандартів в 

сфері житлово-
комунального господарс-

тва 

2016

-

2020 

Галузева 

програма 

"Стандартизація 
та технічне 

регулювання у 

сфері житлово-
комунального 

господарства на 

2009-2020  
роки 

Наказ Мініс-

терства з 

питань 
житлово-

комунального 

господарства 
України  від 

12.05.09  

№ 133 
 "Про затвер-

дження 

Галузевої 
програми 

"Стандарти-

зація та 

технічне 

регулювання 
у сфері 

житлово-

комунального 
господарства 

на  

2009- 2020 
роки" 

кошти з  місцевого бюджету не виділялись Програма виконується Мінрегі-

оном України та направлена на 

забезпечення розвитку галузевої 
системи стандартизації, її 

відповідності вимогам Угоди 

про технічні бар'єри в торгівлі та 
гармонізації із системою станда-

ртизації 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 (далі - 

ЄС). Мета Програми досягається 

за умов вирішення  основних 
задач: - гармонізації норматив-

них документів зі стандартами 

міжнародної організації зі 
стандартизації (ISO) та стандар-

тами Європейського Союзу (EN) 

для кожній із підгалузей ЖКГ; - 
удосконалення системи техніч-

ного регулювання ЖКГ та 

захисту прав споживачів відпо-
відно до вимог СОТ та ЄС за 

рахунок розроблення технічних 

регламентів та прийняття 
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міжнародних та регіональних 

стандартів; - створення центра-

лізованої галузевої бази норма-
тивних документів. Тобто, 

наукова робота.  На запит 

Мінрегіону управління житлово-
комунального господарства 

облдержадміністрації спільно з 

райдержадміністраціями,  
виконкомами міських (міст 

обласного значення) рад, 

підприємствами ЖКГ відпра-
цьовують пропозиції по скасу-

ванню діючих і розробці нових 

нормативно правових актів в 
сфері ЖКГ. Впливати на індика-

тивні показники відсутня 

реальна можливість. 

Розвиток інтелектуаль-

ного капіталу, у тому 

числі під час реалізації 
Державної цільової 

соціальної програми 

підтримки сім'ї до 
2016 року 

10.5. Здійснення заходів 

щодо навчан-

ня,перенавчання та 
підвищення кваліфікації  

трудового потенціалу 

2016

-

2020 
роки 

Державна 

цільова соціа-

льна програм 
підтримки сім'ї 

до 2016 року, 

15.05.2013, із 
змінами внесе-

ними згідно з 

Постановою 
Кабінету 

Міністрів 

України № 40 

від 27.01.2016 

Наказ Мініс-

терства освіти 

і науки 
України від 

13.07.2017  

 № 1021 
 "Про органі-

заційні 

питання 
запроваджен-

ня Концепції 

Нової україн-

ської школи у 

загальноосві-

тніх навчаль-
них закладах 

 І ступеня" 

- - - - Кількість 

зайнятих 

економіч-
ною 

діяльністю 

(віком від 
15-70 

років) 

4265 

осіб 

4890  

осіб 

+625 

осіб 

Протягом 2017 року виконання 

запланованого показника склало 

114,7% 

Перевиконання 

фактичного 

значення індикато-
ра зумовлене 

необхідністю 

додаткової підго-
товки вчителів 

початкових класів, 

які будуть у 
2018-2019 роках,  

працювати в 1 

класах (розпоря-

дження Кабінету 

Міністрів України 

від 14.12.2016  
№ 988-р "Про 

схвалення Концеп-

ції реалізації 
державної політики 

у сфері реформу-

вання загальної 
середньої освіти 

"Нова українська 

школа" на період 
до 2029 року", 

наказ Міністерства 

освіти і науки 
України від 

13.07.2017 №1021 
"Про організаційні 

питання  запрова-

дження Концепції 
Нової української 

школи у загальноо-

світніх навчальних 
закладах І ступеня" 
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Підвищення рівня 

інноваційної та інвес-

тиційної 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 забезпе-

чення шкіл засобами 

інформаційно-
комунікаційних техноло-

гій, поліпшення їх 

матеріально-технічної 
бази 

2016

-

2017 

Державна 

цільова науко-

во-технічна 
програма 

розроблення і 

створення 
сенсорних 

наукоємних 

продуктів на 
2008-2017, 

05.12.2007, зі 

змінами №970 
від 24.10.12 

№477 від 

12.06.2013 

 - - - - Викорис-

тання 

інформа-
ційно-

комукацій-

них 
технологій, 

оснащення 

сучасним 
обладнан-

ням 

кабінетів 
природни-

чо - 

математи-
чного 

циклу 

100% 99% -1% Недовиконання запланованих 

показників на 1% 

Відсоток зменшив-

ся у зв'язку із 

технічними 
проблемами щодо 

підключення 

закладів освіти до 
провайдерів 

80% 54% -26% Фактичне оснащення сучасним 
обладнанням кабінетів природ-

ничо-математичного циклу на 

26% менше запланованого рівня 

Недостатній обсяг 
фінансування 

Розвиток підприємни-
цького середовища та 

конкуренції на регіо-

нальних товарних 
ринках, у тому числі 

під час реалізації 

галузевої програми 
реконструкції гідрое-

лектростанцій і 

будівництва нових 
об’єктів гідроенергети-

ки на період до   

2020 року 

 

 

 

10.7. Впровадження 
гнучкої інвестиційної 

підтримки, орієнтованої 

на виробничу та іннова-
ційну сфери; 

сприяння безробітним в 

організації підприємни-
цької діяльності; 

запровадження системи 

консультаційних послуг 
для підприємців; 

впровадження освітніх 

програм з підприємниць-

кої діяльності для 

суб’єктів господарювання 

та широких верств 
населення; 

інформаційна підтримка 

суб’єктів малого підпри-
ємництва 

2017
-

2018 

Програма 
розвитку малого 

і середнього 

підприємництва 
у Миколаївській 

області на 

2017-2018  
 роки затвер-

джена рішенням 

обласної ради 
від 22.12.2016 

№2 

 2896,5  2896,5  2443,012  244,02 Кількість 
малих 

підпри-

ємств у 
розрахунку 

на 10 тис. 

наявного 
населення 

410 405 5 Проведено 9 інформаційно-
навчальних конференцій та 

семінарів на тему «Ефективний 

кредит» за участі підприємців 
всіх міст та районів області. 

Проведено 2 конкурси на 

отримання часткової компенса-
ції з обласного бюджету відсот-

кових ставок за кредитами, що 

надаються на реалізацію проек-
тів суб’єктам малого та серед-

нього підприємництва. За 

результатами створено 

112  робочих місць. Компенсація 

яку отримали підприємці 

становить понад 1946,0 тис. грн. 
Протягом 2017 року до мережі 

дистанційних центрів зверну-

лось для консультації   
113 підприємців (у першому 

півріччі 42), з міст та районів 

області. Продовжують навчання 
22 резиденти у студентському 

бізнес інкубаторі факультету 

економіки моря НУК 

Продовжується 
постійний пошук 

позабюджетних 

коштів( грантових 
програм). При 

додатковому  

фінансуванні буде 
збільшено 

ефективність 

виконання заходів 
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Раціональне викорис-

тання природно-

ресурсного потенціалу, 
збереження культурної 

спадщини та найцінні-

ших природних 
територій 

10.8.Встановлення   на 

місцевості меж структур-

них елементів екологіч-
ної мережі 

2015

-

2017 

Обласна 

Цільова про-

грама розвитку 
екологічної 

мережі на 

період до 2015 
року строку дії 

якої продов-

ження на період 
до 2018 року 

(рішення 

обласної ради 
від 24.06.2011 

№4) 

- 810 300 674,9 234,4 Кількість 

проектів 

землеуст-
рою із 

встанов-

лення на 
місцевості 

меж 

об’єктів 
природно-

заповідно-

го фонду 

9 9 - Розроблено проекти землеуст-

рою з організації та встановлен-

ня меж території природно-
заповідного фонду -  регіональ-

ного «Тилігульський»,  ландша-

фтних заказників "Кам'яно-
Костуватський", "Привільний", 

"Новопетрівські плавні", 

"Черталківський" та ботанічної 
пам'ятки природи  "Громоклій-

ська круча". У 2017 році розроб-

лено проекти землеустрою трьох 
об'єктів  природно-заповідного 

фонду - ландшафтних заказників 

«Бакшалинські плавні» та 
«Підгірний» та заповідного 

урочища «Андріївське» 

 

 Розроблення регіональної 
схеми формування 

екомережі 

2016
-

2017 

Обласна 
Цільова про-

грама розвитку 

екологічної 
мережі на 

період до 

2015 року 
строку дії якої 

продовження на 
період до 

2018 року 

(рішення 
обласної ради 

від 24.06.2011 

№4) 

- 350 200 224,25 85 Кількість 
проектів 

землеуст-

рою із 
встанов-

лення на 

місцевості 
меж 

об’єктів 
природно-

заповідно-

го фонду 

1 1 - Завершено розробку регіональ-
ної схеми екологічної мережі, 

яка була розпочата у 2016 році. 

 

 Площа території природ-
но-заповідного фонду, що 

підлягає збереженню 

2017 Програма 
охорони 

довкілля та 

раціонального 
природо 

користування  

Миколаївської 
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) 

 978,878 978,242 978,242 978,242 Розроб-
лення 

регіональ-

ної схеми 
формуван-

ня екоме-

режі  
 (ІІ етап) 

36,7 36,7 0 Забезпечено роботу 4 регіональ-
них ландшафтних парків 

("Гранітно-степове Побужжя", 

"Кінбурська коса", "Тилігульсь-
кий", "Приінгульський") 

Фінансування 
функціональної 

діяльності забезпе-

чено за рахунок 
обласного цільово-

го фонду охорони 

навколишнього 
природного 

середовища 
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 Створення територій та 

об’єктів природно-

заповідного фонду 

2015

-

2017 

Обласна 

Цільова про-

грама розвитку 
екологічної 

мережі на 

період до 
2015 року, 

строк дії якої 

продовження на 
період до 

2018 року 

(рішення 
обласної ради 

від 24.06.2011 

№4) 

- 492,5 195 359,302 74,4 Кількість 

проектів 

проектів 
створення 

об’єктів 

природно-
заповід-

ного фонду 

9 9 - Розроблено проекти створення 

територій та об`єктів природно-

заповідного фонду - ландшафт-
них заказників «Христофорівсь-

кі плавні»,  «Новобірзулівсь-

кий», «Зайчівська балка», 
"Новоодеські плавні", "Нижньо-

бузький", "Лозноватка", орніто-

логічного заказника "Веселинів-
ські плавні". У 2017 році 

розроблено проекти створення  

об’єктів природно-заповідного 
фонду – двох ландшафтних 

заказників «Олександрівська 

балка» та «Катеринівський». 

 

 Створення переліку 
регіонально рідкісних 

тварин та рослин, що 

перебувають під загро-
зою зникнення 

2016
-

2017 

Програма 
охорони 

довкілля та 

раціонального 
природокорис-

тування на 

2011-2015 роки, 
строк дії якої 

продовження на 

період до 
2018 року 

(рішення 

обласної ради 
від 24.06.2011 

№3) 

- 300 150 150 - Створення 
переліку  

(ІІ етап) 

1 1 - Завершено розробку переліку 
регіонально рідкісних видів 

флори та фауні. 

 

 Здійснення заходів з 

утилізації непридатних та 

заборонених до застосу-
вання хімічних засобів 

захисту рослин 

2016

-

2017 

Програма 

охорони 

довкілля та 
раціонального 

природокорис-

тування на 
2011-2015 роки 

(рішення 

обласної ради 
від 24.06.2011 

№3) 

- 4552,2 4552,2 0 0 Виконання 

заходу 

щодо 
вивезення з 

території 

області на 
утилізацію 

непридат-

них та 
забороне-

них до 

застосу-
вання 

хімічних 

засобів 
захисту 

рослин 

1 0 -1 Протягом 2015 - 2017  років 

кошти з державного бюджету не 

виділялись 
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 Еколого-експертна оцінка 

ситуації, що склалася зі 

зберіганням залишків 
залізобетонних контейне-

рів, які використовува-

лись для зберігання 
непридатних засобів 

хімічного захисту рослин  

в Первомайському районі 
Миколаївської області, 

визначення напрямів  їх 

подальшого використан-
ня (утилізації) 

2015 Програма 

охорони 

довкілля та 
раціонального 

природокорис-

тування на 
2011-2015 роки 

(рішення 

обласної ради 
від 24.06.2011 

№3) 

- 95 95 95 0 Кількість 

еколого-

експертних 
оцінкою 

1 1 0 Здійснено еколого-експертну 

оцінку ситуації, обстежено 

19  залізобетонних контейнерів, 
які використовувались для 

зберігання непридатних засобів 

хімічного захисту рослин в 
Первомайському районі Мико-

лаївської області) 

Захід повністю 

виконано у 

2015  році 

 Інвентаризація об’єктів 

культурної спадщини 

2017 Рішення 

обласної ради 

від 22.12.2016 
№8 "Програма 

розвитку 

культури у 
Миколаївській 

області на  

2016-2018 роки" 

- 90 90 80,1 80,1 Акт 

технічного 

стану 
об’єкту 

культурної 

спадщини 

320 336 16 Завдання виконано у запланова-

ному обсязі 

- 

 Популяризація об'єктів 
культурної спадщини 

2017 Рішення 
обласної ради 

від 22.12.2016 

№8 "Програма 
розвитку 

культури у 

Миколаївській 
області на  

2016-2018 роки" 

- 4,8 4,8 4,8 4,8 Видання 
науково-

методичної 

літератури
  

1 1 0 Завдання виконано у запланова-
ному обсязі 

- 
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Розвиток транскордон-

ного               співробі-

тництва 

10.9. Розвиток транскор-

донного співробітництва 

 Стратегія 

розвитку 

Миколаївської 
області на 

період до 

2020  року 
(затверджена 

рішенням 

обласної ради 
від 16.04.2015 

№ 9). Рішення 

Миколаївської 
обласної ради 

від 21.12.2017 

№6 "Про 
продовження 

строку дії 

Програми 
економічного і 

соціального 
розвитку 

Миколаївської 

області на 
2015-2017 роки 

"Миколаївщина 

– 2017" на 
період до 

2018 року 

включно"; 
Програми 

економічного і 

соціального 
розвитку. 

Миколаївської 

області на 
2015-2017 роки 

"Миколаївщина 

– 2017", затвер-
дженої рішен-

ням обласної 

ради від 
25.12.14  

№ 13 

- 75 75 75 75 Видання 

науково-

методичної 
літератури 

103 117,8 14,8 Протягом 2017 року питання 

розвитку транскордонного 

співробітництва розглядалися 
під час візитів в область 16 

делегацій дипломатичних місій 

іноземних держав, міжнародних 
організацій та бізнесових кіл. 

Гостям презентовано  економіч-

ний потенціал та  інвестиційні 
пропозиції підприємств. 5 

регіональним партнерам в  

Білорусі, Польщі, Болгарії, 
Хорватії та Грузії надіслано 

оновлені експортні та інвести-

ційні пропозиції підприємств 
області, а також запропоновано 

розглянути можливість обміну 

делегаціями регіонів у 2018 році. 
У вересні 2017 року облдержад-

міністрацією організовано 
відвідування  делегацією 

Миколаївщини  м. Гент Коро-

лівства Бельгія. Вивчено бель-
гійський досвід з впровадження 

стратегії державно-приватного 

партнерства у портовому 
господарстві, взаємодії адмініс-

трації порту Агент зі стивідор 

ними  компаніями,  регіональ-
ними та місцевими органами 

влади  За підсумками візиту 

досягнуто домовленості щодо 
подальшого розвитку співпраці 

між РТПП області та ТПП 

Східної Фландрії, відвідування 
бельгійською делегацією області 

у  травні 2018 році. Виготовлено 

сувенірну продукцію із символі-
кою області, яка розповсюджу-

валась під час зустрічей з 

іноземними делегаціями та на 
міжнародних заходах в регіоні.. 

Звернень від 

суб’єктів господа-

рювання  щодо 
проблемних питань 

не надходило 
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Диверсифікація джерел 

енергопостачання та 

підвищення рівня 
енергоефективності в 

регіонах, у томі числі 

підчас реалізації 
галузевої програми 

енергоефективності та 

енергозбереження на 
період до 2017 року 

Впровадження заходів по 

диверсифікації джерел 

енергопостачання в 
рамках Державної 

цільової економічної 

програми енергоефектив-
ності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв 

з відновлювальних 
джерел енергії та альтер-

нативних видів палива на 

2015-2017 роки, скоро-
чення споживання 

природного газу за 

рахунок впровадження 
енергоефективних 

проектів з використанням 

альтернативних та 
відновлювальних джерел 

енергії (когенераційні, 
біогазові установки, 

твердопаливні котли, 

сонячна та вітрова 
енергетика тощо) 

2017 Державна 

цільова еконо-

мічна програма 
енергоефектив-

ності і розвитку 

сфери виробни-
цтва енергоносі-

їв з відновлюва-

льних джерел 
енергії та 

альтернативних 

видів палива на 
2010-2015 роки 

- 11070,8 11070,8 12344,5 11105,4 Вивіль-

нення 

обсягів 
природно-

го газу, 

покращен-
ня якості 

послуг з 

теплопо-
стачання; 

приріст 

обсягів 
енергії з 

альтерна-

тивних 
джерел 

Вивільнен-

ня обсягів 

природного 
газу не 

менше ніж 

на 5%. 
Збільшення 

встановле-

ної потуж-
ністю 

вітряних 

електроста-
нцій на 

1000 МВт, 

сонячної – 
на 380 МВт 

0  Виконується в межах наявного 

фінансового ресурсу. За рахунок 

державного та місцевих бюдже-
тів реалізуються проекти з 

впровадження альтернативних 

видів палива в першу чергу 
бюджетних установ. 

Відсутність 

фінансування на 

державному рівні 

Впровадження сонячних 

вакуумних систем 
(колекторів) для гарячого 

водопостачання по 

об'єкту: Миколаївська 
обласна інфекційна 

лікарня - м. Миколаїв, 

віл. 9- Повздовжня 10-а 
(реконструкція) 

2016 Розпорядження 

т.в.о. голови 
облдержадміні-

страції від 

05.09.2016 
№333-р; 

Розпорядження 

Кабінету 
Міністрів 

України від 

11.05.2016 
 №62-р 

 1550,1 1550,08 1521,9 1521,9 сонячні 

колектори, 
од 

32  

(48 кВТ) 

32 0 Проект виконано на 99%.  
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Створення  

умов для  продуктивної 

праці населення 

Сприяти працевлашту-

ванню  безробітних 

громадян на робочі місця, 
створені під час реалізації 

інвестиційних(програм) 

проектів регіонального 
розвитку 

2016 

-

2020 

Програма 

зайнятості 

населення 
Миколаївської 

області на 

період до 
2020 року 

(затверджена 

рішенням 
обласної 

ради від 

29.03.2013   
№ 2) 

 - - - - Кількість 

зайнятих 

економіч-
ною 

діяльністю  

(віком 
15-70 років 

2017- 

509,6 тис.     

осіб 

9 місяців 

2017- 

492,6 
тис. осіб 

-17 тис. 

осіб 

За 9 місяців 2017 року у порів-

нянні з  9 місяцями 2016 чисель-

ність зайнятого населення віком 
15-70  років зменшилась на 

8,7  тис. осіб і становила 

492,6  тис. осіб,  рівень зайнято-
сті знизився з 57,8% до 57,1%, 

однак є вищим ніж  в середньо-

му по країні (56,3%).У 2017 до 
професійного навчання та 

підвищення кваліфікації залуче-

но 5694 безробітних. Після 
закінчення професійного 

навчання 93,8% безробітних 

працевлаштовані. 

 

Створення 

умов  для  
розв’язання нагальних 

проблем переселенців 

10.15. Проведення роботи 

з проблемних питань 
внутрішньо 

перемінних осіб 

2016 

-
2020 

Програма 

зайнятості 
населення 

Миколаївської 

області на 
період до 

2020  року 

(затверджена 
рішенням 

обласної 

ради від 
29.03.2013  № 2) 

     Кількість 

засідань 

3 3  За станом на 01.02.2018 у 

Миколаївській області загальна 
кількість осіб, які обліковані, як 

внутрішньо переміщені, стано-

вить 8350 (5464 сім’ї, 
2205  дітей). За призначенням 

адресної грошової допомоги 

відповідно до постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 

01.10.2014 № 505 звернулося 

15201 сім’я, призначено допомо-
гу –  14785 сім’ям. Протягом 

2017 року 1689 внутрішньо 

переміщених осіб отримували 
послуги державної служби 

зайнятості, з них: 1266-мали 

статус безробітного, 
637-працевлаштовані, 139-

проходили профнавчання, 201-

брав участь у громадських та 
інших роботах тимчасового 

характеру.  1336  дітей влашто-
вано до навчальних закладів 

області. 5016 осіб звернулися до 

підвідомчих управлінь Пенсій-
ного  фонду України в Микола-

ївській області з питань переве-

дення виплати пенсії за фактич-
ним місцем проживання на 

території Миколаївської області,  

4957  осіб включено у  відомості 
на виплату пенсій за місцем 

тимчасового перебування, 

3055-виплачено заборгованість 
по виплаті пенсій за минулі 

місяці по новому місцю прожи-

вання 

Під час реалізації 

завдань із соціаль-
ного забезпечення  

внутрішньо 

переміщених осіб, 
виникають про-

блеми з тимчасо-

вим розміщенням. 
В області, зокрема 

у м. Миколаєві, 

відсутні вільні 
об’єкти комуналь-

ної (державної) 

власності      для 
тимчасового 

розміщення ВПО. 

У департаменті 
соціального 

захисту населення 

Миколаївської 
обласної державної 

адміністрації  діє 
телефон «гарячої 

лінії», на який 

телефонують   
небайдужі жителі 

Миколаївської 

області та пропо-
нують для внутрі-

шньо  переміщених 

осіб безкоштовно 
або на пільгових 

умовах тимчасове 

житло. Враховую-
чи пропозиції 

жителів області, 

створено банк 
даних такого 

житла, який 

налічує 42 об’єкта. 

Але житло перева-
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жно розташоване у 

сільських та 

селищних населе-
них пунктах 

Миколаївської 

області. 

Підвищення стандартів 

життя в сільській 

місцевості, реалізація 
Загальнодержавної 

цільової програми 

«Питна вода України» 
на 2011-2020 роки 

(обласна програма 

"Питна вода Миколаї-
вщини на період до 

2020 року", затвердже-

на рішенням обласної 
ради від 28.03.2008, за 

період 2011-2017 р.) 

10.16 Підвищення 

стандартів життя в 

сільській місцевості, 
забезпечення централізо-

ваним водопостачанням 

2016

-

2020 

Затвердже-

но Законом 

України від 
03.03.2005 

року №2455-IV 

"Про Загально-
державну 

цільову програ-

му "Питна вода 
України" на 

2011 - 2020 

роки"; Рішення 
Миколаївської 

обласної ради 

від 28.03.2008 
"Програма 

"Питна вода 

Миколаївщини" 
на період до 

2020 року." 

 715 130,8 485,4 84,4 Відсоток 

(%) 

населених 
пунктів 

сільської 

місцевості 
забезпече-

них 

централі-
зованим 

водопоста-

чанням 

100 58 42 5449 – кількість адміністратив-

них послуг, наданих територіа-

льними органами ДМС України 

Цільове фінансу-

вання програми з 

державного 
бюджету не 

здійснювалось.  

Водночас,  в 
2017  році за 

рахунок консолі-

дації коштів 
державного             

(15,5 млн.грн.)  та 

місцевих бюджетів  
(47,1млн.грн.), 

кредитних коштів 

(ЄБІ), МКП 
"Миколаївводока-

нал" (21,7 млн.грн.) 

на  реалізацію 
проекту «Розвиток 

системи водопо-

стачання та 
водовідведення в 

місті Миколаїв» 

реалізовано  

41  проект  розвит-

ку водопровідно-

каналізаційного 
господарства 

населених пунктів 

області. Виконання 
програми на рівні 

65%  обумовлено  

освоєнням кредит-
них коштів ЄБІ) на 

рівні 24%  МКП  

"Миколаївводка-
нал" по реалізації 

проекту  «Розвиток 

системи водопо-
стачання і водовід-

ведення в 
м. Миколаїв» у 

зв'язку з проведен-

ням процедури 
міжнародних 

публічних держав-

них закупівель 
робіт та послуг, які 

2 рази не відбулись 

та проводились 
повторно. 



19 
 

Модернізація системи 

освіти 

10.17 Оптимізація мережі 

навчальних закладів з 

метою надання високоя-
кісних освітніх послуг 

2016

-

2017 

Стратегія 

розвитку 

Миколаївської 
області на 

період 

2020 року 

 - - - - Охоплення 

дітей  

закладами 
дошкільної 

освіти 

Міська 

місцевість 

70,9% 

Міська 

місцевість 

72,7% 

Міська 

місце-

вість 
+1,8% 

Протягом 1-го півріччя 

2017  року має місце перевико-

нання  запланованих показників 
на 1,8% 

На перевиконання 

планових показни-

ків вплинуло 
збільшення дітей у 

закладах дошкіль-

ної освіти 

 Сільська 
місцевість 

62,2% 

Сільська 
місцевість 

64,9% 

Сільська 
місце-

вість 

+2,7% 

Протягом 1-го півріччя 
2017  року має місце перевико-

нання  запланованих показників 

на 1,8% 

 

Оптималь-
на мережа 

закладів 

загальної 
середньої 

освіти 

Скорочення 
мережі шкіл 

0% 

Скорочен-
ня мережі 

шкіл 0% 

Скоро-
чення 

мережі 

шкіл  
+2,6% 

Протягом 2017 року перевико-
нання плану на 2,6% 

 

Створення умов для 
формування здорового 

населення, у тому 

числі під час реалізації:  
Загальнодержавної 

цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-
інфекції/ Аніду на 

2014- 2018 роки 

Створення умов для 
формування здорового 

населення, у тому числі 

під час реалізації  облас-
ної програми 

2015
-

2018 

Обласна 
Цільова соціа-

льна програма 

протидії ВІЛ-
інфекції/ 

СНІДу на 

2015-2018 роки 
Рішення 

Миколаївської 

обласної ради 
від 16 квітня 

2015 року № 4 

 108184,3 
тис.грн 

800,0 
тис.грн 

102084,7  
тис. грн. 

792,2  
тис грн. 

Кількість 
нових  

випадків 

інфікуван-
ня ВІЛ 

серед 

населення 
області. 

Зменшити 
кількість 

нових 

випадків 
інфікування 

ВІЛ серед 

населення 
області. 

Офіційно 
зареєстро-

вані 

випадки 
ВІЛ-

інфекції 

протягом 
звітного 

року - 923, 

в порів-
нянні з 

аналогіч-

ним 
періодом 

минулого 

року -
1031, 

зменшен-

ня на 10%. 

108,1% Запровадження тестування на 
ВІЛ-інфекцію швидкими 

тестами дозволило скоротити 

терміни отримання результату  
обстеження та взяття під 

медичний нагляд осіб з позитив-

но результатом. 

Найвищі показни-
ки захворюваності 

на ВІЛ-інфекцію 

зареєстровано у 
Вітовському районі 

– 1111,1, Микола-

ївському районі – 
1117,4, Вознесен-

ському районі – 

790,8,  м. Возне-
сенську -1014, 3 

випадків на 

100 тис. населення. 

Кількість 

випадків 

інфікуван-
ня внаслі-

док 

передачі 

ВІЛ-

інфекції 

від матері 
до дитини. 

Кількість 

випадків 

інфікування 
внаслідок 

передачі 

ВІЛ-

інфекції від 

матері до 

дитини 
(рівень 

вертикаль-

ної трансмі-
сії –3,3%. 

Рівень 

вертика-

льної 
трансмісії 

– 

 за 12 

місяців 

2015 

року-3,3 
(2014 – 

3,14). 

Кількість 
народже-

них дітей  

від ВІЛ-
інфікова-

них 

матерів –
153  

(2014- 

+38 

+0,16 

Шляхом запровадження методу 

ранньої  діагностики ВІЛ 

методом противовірусної  ДНК 
дозволило  встановлювати  

діагноз дітям на ранніх стадіях 

захворювання. 

Асоціальні ВІЛ-

інфіковані матері, 

які потребують 
увагу з боку 

держави. 
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191). 

Доступ 

усіх 
представ-

ників груп 

підвище-
ного 

ризику 

щодо 
інфікуван-

ня ВІЛ до 

участі у 
профілак-

тичних 

програмах. 

Доступ усіх 

представ-
ників груп 

підвищено-

го ризику 
щодо 

інфікування 

ВІЛ до 
участі у 

профілак-

тичних 
програмах – 

70%. 

Виконано 

на 100%  
від 

заплано-

ваного. 

 Розроблено та запроваджено 

механізм пере адресації пацієн-
тів між ЗОЗ та громадськими 

організаціями. 

Не виникали. 

Забезпе-

чення усіх 

ВІЛ-
інфікова-

них осіб, 

які перебу-
вають під 

медичним 

наглядом у 
закладах 

охорони 

здоров’я, 

медичною 

допомогою 

та соціаль-
ними 

послугами 

з догляду 
та підтри-

мки. 

Забезпечен-

ня усіх ВІЛ-

інфікованих 
осіб, які 

перебува-

ють під 
медичним 

наглядом у 

закладах 
охорони 

здоров’я, 

забезпечені 

медичною 

допомогою 

та соціаль-
ними 

послугами з 

догляду та 
підтримки – 

70%. 

Забезпе-

чення усіх 

ВІЛ-
інфікова-

них осіб, 

які 
перебува-

ють під 

медичним 
наглядом 

у закладах 

охорони 

здоров’я 

забезпече-

ні медич-
ною 

допомо-

гою та 
соціаль-

ними 

послугами 
з догляду 

та підтри-

мки–81%. 

 Запроваджено активний патро-

наж на дому медичними та 

соціальними працівниками. 

Недостатня 

поінформованість 

ВІЛ-інфікованих 
щодо надання 

соціальних послуг  

з догляду та 
підтримки, доступ-

ність до ВІЛ-

послуг в віддале-
них селах районів 

області. 

Доступ до 

безперерв-

ного 
лікування 

препарата-

ми антире-
тровірусної 

терапії усіх 
хворих на 

ВІЛ-

інфекцію, 
які цього 

потребу-

ють. 

Забезпечити 

доступ до 

безперерв-
ного 

лікування 

препарата-
ми антирет-

ро-вірусної 
терапії усіх 

хворих на 

ВІЛ-
інфекцію, 

які цього 

потребують 
-85,5%. 

Отриму-

ють 

ВААРТ - 
5646  

хворих на 

ВІЛ-
інфекцію, 

що 
становить  

-63,8% від 

перебу-
ваючих на 

обліку 

(2016-
60,8%). 

+3% В обласному центрі паліативної 

допомоги та інтегрованих 

послуг, на базі 10 центральних 
районних лікарень та  в облтуб-

диспансері функціонують сайти 

антиретровірусної терапії (АРТ), 
3 пункти видачі АРТ на базі 

Миколаївських міських ліка-
рень. 

Не виникали. 
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Зменшення 

ризику 

інфікуван-
ня ВІЛ 

медичних 

працівни-
ків під час 

надання 

медичної 
допомоги 

пацієнтам. 

Зменшити 

ризик 

інфікування 
ВІЛ медич-

них праців-

ників під 
час надання 

медичної 

допомоги 
пацієнтам 

до 0%. 

Зареєст-

ровано 

24 випадк
и контак-

ту із 

джерелом 
потенцій-

ного 

інфіку-
вання 

ВІЛ, у 

тому 
числі 

15 серед 

медичних 
працівни-

ків 

закладів 
охорони 

здоров'я 
області, 

що 

підтвер-
джено 

актами. 

6 осіб 
пройшли 

повний 

профілак-
тичний 

курс 

ПКП, 
100%  від 

потреби. 

 Обов’язково щорічно прово-

диться страхування медичних 

працівників на випадок інфіку-
вання вірусом імунодефіциту 

людини під час виконання ними 

професійних обов’язків Випад-
ків настання інвалідності або 

смерті від захворювання, 

зумовленого розвитком ВІЛ-
інфекції, 

не зареєстровано. 

Не виникали. 

Охоплення 

учнів та 
студентів 

програма-

ми профі-
лактики 

ВІЛ-

інфек-
ції/СНІДу 

та форму-

вання 
здорового 

способу 
життя. 

Охопити на 

95% учнів 
та студентів 

програмами 

профілак-
тики ВІЛ-

інфек-

ції/СНІДу 
та форму-

вання 

здорового 
способу 

життя. 

На рівні 

заплано-
ваного. 

 Усі навчальні заклади забезпе-

чені навчальними матеріалами 
згідно програми профілактики 

ВІЛ та формування здорового 

способу життя,  25% мають 
підготовлених вчителів. 

Не виникали. 
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Формуван-

ня серед 

населення 
толерант-

ного 

ставлення 
до людей, 

які живуть 

з ВІЛ та 
представ-

ників груп 

підвище-
ного 

ризику 

щодо 
інфікуван-

ня ВІЛ і 

зниження 
рівня 

дискримі-
нації таких 

людей. 

Сформува-

ти серед 

населення 
толерантне 

ставлення 

до людей, 
які живуть з 

ВІЛ та 

представ-
ників груп 

підвищено-

го ризику 
щодо 

інфікування 

ВІЛ і 
знизити 

рівень 

дискримі-
нації таких 

людей. 

Прове-

дення 

інформа-
ційних 

заходів з 

питань 
подолан-

ня 

стигмати-
зації та 

дискри-

мінації 
щодо 

ВІЛ-

інфікова-
них осіб 

та 

представ-
ників 

груп 
підвище-

ного 

ризику 
щодо 

інфіку-

вання 
ВІЛ-

проведе-

но 154  
заходи 

 Соціальну підтримку та супро-

від ВІЛ-інфікованим і хворим на 

СНІД надають соціальні праців-
ники, юристи та психологи 

неурядових організацій («Час 

життя», «Лікарі без кордо-
нів»,«Юнітус», «Вихід», «Ліга», 

регіональне представництво 

Всеукраїнської 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 облдержадміністрації. 
ГО "Час життя" в рамках 

проекту «Регіональний Компле-

ксний Центр соціально-
психологічної підтримки 

пацієнтів, які приймають ЗПТ, 
АРТ та протитуберкульозну 

терапію» надають  правову 

допомогу з питань порушення їх 
прав. 

Не виникали. 

Соціокультурний 

розвиток 

10.19.Організація та 

проведення культурно-

мистецьких заходів 

2017 Програма 

розвитку 

культури у 
Миколаївській 

області на 

2016-2018  
роки 

- 952,2 952,2 952,2 952,2 Кількість 

відвідувань 

1146 7530 6384 Завдання виконано у запланова-

ному обсязі. Заходами охоплено 

7530 осіб. 

 

Надання якісних 

послуг транспорту та 
зв’язку, у тому числі 

під час реалізації 

Державної цільової 
програми розвитку 

міського електротран-

спорту на період до  
2017 року 

10.20 Забезпечення 

стабільного функціону-
вання подальшого 

розвитку міського 

електротранспорту на 
період до 2017 року 

2017 Програма 

розвитку 
електротранс-

порту 

м. Миколаєва на 
період до 

2017 року 

 0,000 0,000 0,000 0,000 Оновлення 

парку 
трамвай-

них вагонів 

і тролейбу-
сів 

91 66  Виконується в межах наявного 

фінансового ресурсу 

Відсутність 

фінансування на 
державному та 

місцевому рівні 

Надання якісних 

житлово-комунальних 
послуг, Загальнодер-

жавна цільова програ-

ма «Питна вода 
України» на 2011-2020 

роки 

Надання якісних житло-

во-комунальних послуг, 
Загальнодержавна 

цільова програма «Питна 

вода України» на 2011-
2020 роки 

2017 Затвердже-

но Законом 
України від 

03.03.2005 

року №2455-IV 
"Про Загально-

державну 

цільову програ-
му "Питна вода 

України" на 

 715,0 130,8 485,4 84,4 Відсоток 

(%) 
охоплення 

населення 

послугами 
централі-

зованого 

водопоста-
чання, в 

тому числі: 

100 88 -12 Загальний рівень виконання 

завдання  88%, в тому числі по 
населених пунктах міської 

місцевості - 98%, по населених 

пунктах сільської місцевості - 
58%, за показниками частки 

охоплення населення якісними 

послугами водопостачання. 

Цільове фінансу-

вання програми з 
державного 

бюджету не 

здійснювалось. 
Водночас, в 2017 

році за рахунок 

консолідації 
коштів державного 

 (15,5 млн.грн.) та 
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2011-2020 

роки"; Рішення 

Миколаївської 
обласної ради 

від 28.03.2008 " 

Програма 
"Питна вода 

Миколаївщини" 

на період до 
2020 року. 

В  сільсь-

кій місце-

вості 

100 58 -42 місцевих бюджетів 

(47,1 млн.грн.), 

кредитних коштів 
(ЄБІ) на рівні 24%  

МКП "Миколаїв-

водканал" по 
реалізації проекту  

«Розвиток системи 

водопостачання і 
водовідведення в 

 м. Миколаїв» у 

зв'язку з проведен-
ням процедури 

міжнародних 

публічних держав-
них закупівель 

робіт та послуг, які 

2 рази не відбулись 
та проводились 

повторно. 

Надання пільгових 
довгострокових 

кредитів, часткова 

компенсація відсотко-
вої ставки за кредита-

ми, наданими комер-

ційними банками, 
надання субсидій 

молодим сім'ям та 

одиноким громадянам 

на покриття витрат, 

пов'язаних з першим 

внеском на будівницт-
во(реконструкцію) та 

придбання житла 

Надання пільгових 
довгострокових кредитів, 

часткова компенсація 

відсоткової ставки за 
кредитами, наданими 

комерційними банками, 

надання субсидій моло-
дим сім'ям та одиноким 

громадянам на покриття 

витрат, пов'язаних з 

першим внеском на 

будівництво (реконстру-

кцію) та придбання житла 

2017 Державна 
програма  

забезпечення 

житлом на 
2013-2017 роки, 

затверджена 

Постановою 
Кабінету 

Міністрів 

України  від 

24.10.2012 

№967, Програ-

ма забезпечення 
молодих сімей 

та одиноких 

молодих 
громадян 

Миколаєва 

житлом на 
період з 2011 

 по 2017 роки, 

затверджена 
рішенням 

Миколаївської 

обласної ради 
від 24.01.2011  

№5/6, Міська 
цільова соціа-

льна економічна 

програма 
будівництва 

(придбання) 

доступного 
житла у місті 

Миколаєві на 

2011- 2017 
роки, затвер-

джена рішенням  

 72400 27960,8 72908,4 27823,5 Кількість 
сімей 

та/або 

одинаків 
забезпече-

но житлом 

з початку 
заходу 

181 119 -34,25 Виконано на 65,75% Відсутність 
належного фінан-

сування, відсут-

ність об'єктів 
будівництва для 

кредитування в 

селах та районах/, і 
містах обласного 

значення, застарі-

лий житловий 

фонд 

 

  
 

        

Здешевлення вартості 

іпотечних кредитів 

комерційних банків для 
забезпечення доступним 

житлом громадян, що 

потребують поліпшення 
житлових умов 

 47208 2089,8 6690,5 1973,9 Орієнтовна 

кількість 

отримува-
чів вигод з 

початку 

реалізації 

273 0 -273 Відсутнє фінаснування для 

відшкодування частини відсот-

ків за іпотечними кредитами 

Відсутнє фінансу-

вання для укладан-

ня нових договорів 
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   Миколаївської 

обласної ради 

від 10.03.2011  
№4/4 

           

Створення умов для 

зміцнення зв’язків між 
регіонами та громада-

ми 

10.22.Сприяння участі 

суб’єктів  господарюван-
ня та установ області у 

виставково-ярмаркових 

заходах  в Україні. 

2017 Стратегія 

розвитку 
Миколаївської 

області на 

період до 
2020  року 

(затверджена 

рішенням 
обласної ради 

від 16.04.2015 

№ 9), Програма 
економічного і 

соціального 

розвитку 
Миколаївської 

області на 

2015-2017 роки 
«Мико-

лаївщина-2017» 

(затверджена 
рішенням 

обласної ради 

від 30.07.2015 
№ 5 

Рішення 

Миколаївсь-
кої обласної 

ради №6 від 

21.12.2017 
"Про продов-

ження строку 

дії Програми 
економічного 

і соціального 

розвитку 
Миколаївсь-

кої області на 

2015-2017 
роки «Мико-

лаївщина-

2017» 

130,00 130,00 123,72 88,00 Індекс 

промисло-
вої проду-

кції, 

відсотків 
до попере-

днього 

року 

103 104,3 1,3 За сприяння облдержадміністра-

ції у травні в 
 м. Миколаїв організована 

найбільша за останні роки 

виставка досягнень та нових 
розробок в галузі суднобудуван-

ня «Суднобудування-2017». 

Економічний та інвестиційний 
потенціал презентували понад 

40 українських та іноземних 

компаній. Участь у виставці 
взяли Посли та представники 

Посольств Бельгії, Швейцарії, 

Нідерландів в Україні, ЄБРР, 
ЄІБ та інших європейських 

фінансових структур. Протягом 

року з метою представлення 
економічних та інвестиційних 

можливостей області на міжна-

родних заходах виготовлено 
буклет «Інвестиційні пропозиції 

Миколаївської області» україн-

ською та англійською мовами; 
презентаційну продукцію із 

символікою області; для  

ефективного проведення 

презентацій області - придбано 

мультимедійне обладнання. У 

жовтні 2017 року облдержадмі-
ністрацією організовано Інвес-

тиційний форум «Миколаївщина 

– надійний партнер». 

Відповідно до 

Постанови КМУ 
від 11.10.2016 

№710 "Про ефек-

тивне використан-
ня державних 

коштів"припинено 

використання 
бюджетних коштів 

на проведення 

виставкових 
заходів, ярмарків, 

з'їздів, симпозіу-

мів, конгресів. 

III Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку 

11.Проведення моніторингу 

та оцінки результативності 

реалізації регіональних 
стратегій розвитку та планів 

заходів з їх реалізації, 

оприлюднення, підготовка 

звітів про їх результати 

11.1.Щокварталь-

ний моніторинг 

результатів реаліза-
ції  регіональної 

стратегії  та плану 

заходів стратегії 

регіонального 

розвитку 

2017 Розпорядження 

голови облдер-

жадміністрації 
від 15.01.2016  

№13-р 

Рішення 

Миколаївської 

обласної ради  
№6 від 

21.12.2017 "Про 

продовження 

строку дії 

Програми 

економічного і 
соціального 

розвитку 

Миколаївської 
області на 

2015-2017 роки 

«Мико-
лаївщина-2017» 

0 0 0 0 Підготовка 

звітів 

4 4 0 На даному етапі виконано, 

проведено моніторинг результа-

тів реалізації Стратегії розвитку 
Миколаївської області за  

підсумками   III кварталу 

2017 року  та ведеться робота 

плану заходів стратегії регіона-

льного розвитку на 

2018-2020  роки з підготовки 
проекту 
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13.Розроблення та подання 

на розгляд Уряду проектів 

актів Кабінету Міністрів 
України щодо порядку та 

методики обрахування 

індексу конкурентоспромо-
жності регіонів та індексу 

регіонального людського 

розвитку та розрахунку їх 
прогнозних значень на 

період до  2020 року 

13.1Надання 

пропозицій до 

проектів актів 
Кабінету Міністрів 

України 

2017 - - 0 0 0 0 Надання 

пропозицій 

до проектів 
актів КМУ 

0 5 +5 Надані пропозиції зауваження 

до переліку показників розраху-

нку індексу конкурентоспромо-
жності регіонів та індексу 

людського розвитку. Подано 

пропозиції до проекту розпоря-
дження Кабінету Міністрів 

України до плану заходів на 

2018-2020 роки з реалізації 
Державної стратегії 

 

Проведення моніторингу 
стану реалізації інвестицій-

них програм (проектів) 

регіонального розвитку, у 
тому числі у рамках держав-

но-приватного партнерства 

16.1.Проведення 
моніторингу стану 

реалізації інвести-

ційних програм 
(проектів) регіона-

льного розвитку, у 

тому числі у рамках 
державно-

приватного парт-

нерства 

2017 - - 0 0 0 0 Надання 
звітів    

2017 року 

12 12 0 Проведено роботу щодо збору, 
узагальненню та формуванню 

переліків об"проектів комуналь-

ної власності для фінансування 
їх за рахунок коштів субвенції 

державного бюджету місцевим 

бюджетам (зона спостереження, 
окремі території) 

Пошук інвесторів 
для реалізації 

великих інвести-

ційних проектів 

ІV. Інституційне  забезпечення  регіонального  розвитку 
17.Визначення структурного 

підрозділу, до повноважень 

якого належать питання 
економічного, інвестиційно-

го та/або регіонального 

розвитку, відповідального за 
впровадження проектів 

держав-но-приватного 

партнерства у регіоні, 
підготовку та реалізацію 

програм (проектів) регіона-

льного розвитку, проведення 
навчальних семінарів для їх 

працівників та забезпечення 

здійснення ними інформа-
ційно-роз’яснювальної 

роботи з відповідних питань 

на регіональному рівні 

17.1 Впровадження 

проектів державно 

приватного парт-
нерства у регіоні, 

підготовка та 

реалізація програм 
(проектів) регіона-

льного розвитку, 

проведення навча-
льних семінарів для 

їх працівників та 

забезпечення 
здійснення ними 

інформаційно-

роз’яснювальної 
роботи з відповід-

них питань на 

регіональному рівні 

2017 - - 0 0 0 0 Проведені 

заходи 

2 2 0 Проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу з  питань 

державно-приватного партнерс-
тва на регіональному рівні. 

Підготовлено та надано інфор-

мацію  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 (конце-

сія, спільна діяльність) 

Ураховуючи 

досвід, роботи 

ЦОВВ з питань 
державно-

приватного 

партнерства, 
необхідність у 

проведенні зустрі-

чей, круглих столів 
по обміну досвідом 

та організації і 

проведенні семіна-
рів із представни-

ками облдержадмі-

ністрацій щодо 
удосконалень я 

механізмів держа-

вно-приватного 
партнерства, и т.ч. 

оренди, концесії, 

застави тощо. 

 


