
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення обласної ради 

 

З В І Т 

про результати проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року і виконання Плану 

заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року за період до 2017 року 

 

 

Рішенням обласної ради від 16 квітня 2015 року № 9 затверджено Стратегію 

розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. 

Стратегію розвитку Миколаївської області на період до 2020 року розроблено 

відповідно до нормативних актів нашої держави, з урахуванням цілей і пріоритетів 

Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року  та за 

єдиною для всієї країни методологією Європейського Союзу. 

Для забезпечення реалізації стратегічних цілей в області діє План заходів з 

реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 

2020 року (далі – План заходів), який затверджено рішенням обласної ради від 

30 липня 2015 року № 7. 

План заходів сформований з урахуванням наявних фінансових ресурсів та 

можливості реалізації і розроблений, щоб забезпечити його узгодження зі 

стратегічними цілями Стратегії, Державної стратегії регіонального розвитку України 

на період до 2020 року та іншими важливими аспектами розвитку. Особливу увагу 

спрямовано на стимулювання економічного зростання та підвищення якості життя. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року 

№ 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 

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

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 січня 2016 року № 13-р 

запроваджено моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 року і виконання Плану заходів з реалізації у 

2015-2017 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. 

За період дії Плану заходів зусилля обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрацій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 

підприємств та організацій були спрямовані на виконання стратегічних та операційних 

цілей Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року у відповідних 

галузях та У звітньому періоді в області реалізовувалося 263 проекти, які увійшли до 

Плану заходів на загальну суму близько 3,35 млрд. грн., у тому числі на реалізацію: 

1-ї стратегічної цілі (програми) «Стійке економічне зростання інноваційного 

розвитку багатогалузевої економіки»  затверджено 72 проекти на суму 

954981,1 тис.грн., які забезпечили розвиток економічного потенціалу регіону; 
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2-ї стратегічної цілі (програми) «Висока якість життя людини» 163 проектів на 

суму 1612950,2 тис.грн., які забезпечили розвиток людського капіталу; 

3-ї стратегічної цілі (програми) «Збереження та розвиток територій» - 

28 проектів на суму 789626,8 тис.грн., комплексний розвиток територій,  у тому числі 

сільських. 

Джерелами фінансування заходів з реалізації Стратегії розвитку Миколаївської 

області визначено: публічні фінанси (кошти державного та місцевих бюджетів, 

державний фонд регіонального розвитку, кредитні кошти державного та місцевих 

бюджетів), власні кошти підприємств, кредитні кошти, міжнародна технічна допомога, 

кошти вітчизняних та іноземних інвесторів. 

До Плану заходів Миколаївської області увійшли 263 проекти. Аналіз стану 

підготовки та реалізації проектів показав, що за період до 2017 року було: 

реалізовано/завершено 108 проектів або 42,2% від загальної кількості проектів 

регіонального розвитку, на які було спрямовано 1036,9 млн. грн., які передбачені 

затвердженим Планом заходів; 

на стадії реалізації знаходилось 114 проектів або 44,1% від загальної кількості 

проектів регіонального розвитку, на які було спрямовано 1697,2 млн. грн., 

передбачених Планом заходів; 

на стадії підготовки знаходилось 41 проект або 13,7% від загальної кількості 

проектів, на які було спрямовано 623,5 млн. грн. передбачених планами заходів. 

Для забезпечення реалізації трьох стратегічних цілей в області, враховуючі 

проекти, що не були включені  до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку області, 

було залучено кошти з державного та місцевих бюджетів на загальну суму  

1756,6 млн.грн.. 

Слід зазначити, що у звітньому періоді на створення комфортного середовища для 

населення, благоустрою сільських та міських населених пунктів спрямовано кошти, в 

тому числі за рахунок: 

коштів державного фонду регіонального розвитку – 220,78 млн.грн. виконано ряд 

заходів для підвищення стандартів життя у сільській місцевості в системі освіти та 

охорони здоров’я, соціальної сфери, фізкультури і спорту, покращення технічного 

стану та надання якісних житлово-комунальних послуг в існуючому житловому фонді 

(водопостачання і водовідведення, енергозбереження), завершено роботу з внесення 

змін до схеми планування території Миколаївської області, впроваджено регіональний 

портал електронного урядування; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 323,52 млн.грн. За рахунок цих 

вкладень виконувались заходи із теплосанації і утеплення будівель соціальної сфери, 

придбавалось обладнання для загальноосвітніх шкіл, дитячих навчальних закладів, 

сільських клубів, будувались спортивні майданчики, проводились ремонти 

водопровідних та каналізаційних мереж, зовнішнього освітлення, тощо; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів 

соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 

спостереження – 70,66 млн.грн. За рахунок коштів субвенції виконувались заходи з 
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реконструкції, капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту, житла, зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів, 

комунальних доріг, комунальних мереж водопостачання та водовідведення, доріг та 

тротуарів;  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури 19 об’єднаних територіальних громад – 95,66 млн.грн. Це дозволило 

об’єднаним територіальним громадам придбати шкільні автобуси, спецтехніку, 

провести капітальні ремонти ДНЗ, шкіл, медичних амбулаторій, доріг, ліній 

зовнішнього освітлення, оновити матеріально-технічну базу закладів освіти та 

культури тощо; 

коштів обласного бюджету розвитку – 144,2 млн.грн. Виконувались роботи з 

реконструкції, капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту тощо; 

коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного 

середовища –47,99 млн.грн. За кошти фонду виконувались роботи з реконструкції та 

будівництва очисних споруд; водовідведення тощо. 

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

заходів, пов’язаних з виконання реконструкції, капітальних та поточних ремонтів 

об’єктів соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства – 

782,09 млн.грн.. 

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в області за звітній період 

виконувались заходи з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів закладів 

освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, житла, зовнішнього освітлення вулиць 

населених пунктів, комунальних доріг, комунальних мереж водопостачання та 

водовідведення, доріг та тротуарів, в тому числі проведено капітальні ремонти та 

роботи із теплосанації приміщень та утеплення будівель, в тому числі: - в 

189 загальноосвітніх навчальних закладах області реалізовано проекти з реконструкції 

будівель і систем опалення, водопостачання і водовідведення, капітальних ремонтів 

приміщень, придбання шкільних автобусів і необхідного учбового обладнання; заміни 

вікон та дверей на енергозберігаючі тощо; - в 82 дитячих навчальних закладах 

реалізовано проектів з реконструкції будівель, в тому числі систем опалення, котелень, 

покрівель, капітальних ремонтів приміщень, термосанації, придбання необхідного 

обладнання та ін.; - в 64 лікарняних закладах реалізовано проекти з реконструкції 

ФАПів та центральних районних лікарень, капітальних ремонтів приміщень, 

реконструкції системи опалення та придбання необхідного обладнання, в т.ч. придбано 

комплект ендоскопічного обладнання, замінено вікна та дверні конструкції на 

енергозберігаючі тощо; - на 59 об’єктах спортивного призначення реалізовано проекти 

з реконструкції спортивних та дитячих майданчиків, капітальних ремонтів об’єктів, 

нового будівництва спортивних споруд та придбання необхідного обладнання, в т.ч. 

придбано дитячі майданчики, побудовано і введено в дію спортивний зал; - в 

42 закладах культури проведено ремонти сільських будинків культури та придбано 

необхідне обладнання; - в 27 закладах соціального захисту населення проведено 

капітальні ремонти та придбано необхідне обладнання; - проведено роботи з 
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реконструкції вуличного освітлення за 46 проектами, відремонтовано дороги та 

внутрішньо квартальні проїзди за 89 проектами, проведено роботи з енергозбереження, 

встановлення лічильників та реконструкції і будівництва нових котелень (16 проектів), 

відремонтовано житлових будинків (124 проекти), виконання 38 проектів направлено 

на благоустрій регіону, виконано роботи з ремонту водопровідних і каналізаційних 

мереж за 80 проектами у містах і районах області, придбано спеціалізовану техніку. 

 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузевої економіки 

 

Програма складається із чотирьох напрямів (операційних цілей): 

1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору 

економіки. 

1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки області, у тому числі сільських 

районів та міст. 

1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього 

підприємництва. 

1.4. Розвиток туристичної індустрії. 

 

 

НАПРЯМ 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств 

реального сектору економіки 

 

Цей напрям є одним із найважливіших векторів інвестиційної діяльності в 

регіоні, адже підприємствами реального сектору економіки (передусім промисловості, 

сільського господарства та транспорту) забезпечується створення більш як половина 

валової доданої вартості області, акумулюється понад 60 відсотків податкових 

платежів, задіяне більш 45 відсотків зайнятого населення. 

У рамках реалізації цього напряму проводилась робота з реалізації проектів, які 

забезпечують розвиток високотехнологічного промислового виробництва області, 

транспортно-логістичного напряму, забезпечення енергетичними ресурсами 

сільськогосподарського виробництва та інші. 

З метою розвитку логістично-транспортного потенціалу підприємствами 

морегосподарського комплексу реалізовано та знаходяться в стадії реалізації ряд 

інвестпроектів. 

 

ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера» завершив будівництво 

власної залізничної інфраструктури. Проект був реалізований в рамках комплексної 

Програми по збільшенню пропускної спроможності терміналу. Також порт розширив 

кількість власних стоянок для автотранспорту та відкрив 4 заїзди-виїзди для рухомого 

залізничного складу, які забезпечують оперативне та якісне виконання вантажних 

операцій. 
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Введено I чергу «Порт Очаків». Проведено ремонт складів напільного зберігання 

вантажу. Проведено дноглиблення до 6,2 м.  ТОВ «Порт Очаків» з початку  реалізації 

проекту будівництва універсального глибоководного гирлового порту в Дніпровському 

лимані інвестовано більше 300 млн. грн., за рахунок яких проведено будівельні роботи 

на причалах, складських площах, акваторії та підхідному каналі, проведено 

модернізацію основної виробничої інфраструктури, побудовано зерновий термінал. 

 

У 2016-2017 роках проведено реконструкцію виробничих потужностей 

суднобудівно-судноремонтного заводу «Нібулон» у м. Миколаєві загальною площею 

4188 кв.м (І черга будівництва). ТОВ СП «Нібулон» у співпраці з Європейським 

інвестиційним банком, реалізує проекти з реконструкції і модернізації суднобудівно-

судноремонтного заводу, будівництва перевантажувального терміналу для зернових та 

олійних культур і маслоекстракційного заводу, нове будівництво комплексу з 

перевалки зернових та олійних культур ємністю на 43 тис.т у м. Миколаєві. Обсяг 

фінансування – 71 млн.євро. 

Одночасно з будівництвом несамохідного судна здійснюється і будівництво 

повнокомплектних буксирів-штовхачів  проекту 121М. Завершуються роботи з 

очищення та фарбування зовнішнього обшиття корпусу судна на першому буксирі 

проекту «Юрій Макаров». У рамках будівництва третього буксира здійснюється 

збирання секцій суднових блоків. На заводі «Нібулон» паралельно з реконструкцією 

потужностей заводу триває успішне виконання суднобудівної програми підприємства, 

а також поточний ремонт і обслуговування суден. У цей час на стапельному 

майданчику активно готують до спуску перше несамохідне судно проекту В5000 

довжиною 101 м. На  заводі також триває будівництво другого судна проекту В5000, 

що буде спущено на воду, та двох багатоцільових буксирів-кантувальників потужністю 

3500 к. с. (проект Т3500). 

На суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон» розроблена та успішно 

реалізується виробнича програма на  п’ять років. Наразі на стапельному майданчику 

будується корпус сьомого (з восьми) несамохідного судна проекту В2000.  

На заводі було введено в експлуатацію два нові сучасні цехи: цех металообробки 

та збірно-секційний цех з надсучасним обладнанням від провідних виробників світу. 

Черговий етап реконструкції передбачає будівництво додаткових підйомно-спускових 

та відкатних доріжок, що дозволить будувати та обслуговувати повнокомплектні судна 

довжиною 140 м і більше у рамках допустимих розрахункових технічних норм. 

Проводилася робота з відновлення роботи КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» 

Миколаївської  обласної   ради. Для цього проводився комплекс заходів, спрямованих 

на відновлення діяльності аеропорту за основним профілем. На сьогодні аеродром 

«Миколаїв» внесено до реєстру цивільних аеродромів України, проведено комплекс 

геодезичних робіт в системі координат WGS-84 і робіт по вимірюванню 

електромагнітного забруднення та авіаційних шумів. Також, проведено відновлювальні 

роботи з: ремонту зовнішнього водопроводу аеродрому «Миколаїв» обладнання, 

аеродромної та спеціальної техніки, забезпечення функціонування систем 



6 

водопостачання та каналізації службово-технічних будівель, охорони аеродрому. 

Виконані роботи з поточного ремонту ШЗПС та РД з повною заміною верхнього шару. 

Виконано інструментальний вимір PCN (класифікаційне число покриття аеродрому) та 

отримано результат: штучна злітно-посадкова смуга – 35, руліжна доріжка – 35, перон 

та місця стоянок повітряних суден - 32. Здійснено підготовку та навчання персоналу в 

учбових закладах НАУ згідно вимог IKAO. Керівництвом аеропорту проведено 

зустрічі для вирішення питань про подальшу співпрацю з авіакомпаніями Pegasus 

Аairlines, Turkish Airlines, МАУ, Belavia, YANAIR, Авіаційний центр «Ротор Україна» 

та Туроператором Join UP.   

 

Продовжувалась робота над реалізацією проекту спорудження мостового 

переходу через р. Південий Буг у м. Миколаєві. Так, в Миколаївській області з 

робочим візитом перебувала делегація Японського міжнародного агентства зі співпраці 

(JICA). За результатами візиту досягнуто домовленості щодо подальшого 

співробітництва з питання реалізації проекту «Будівництво мостового переходу через 

річку Південний Буг в м. Миколаєві, Миколаївська область». У травні 2017 року на 

засіданні Кабінету Міністрів України під керівництвом Першого Віце-прем’єр-міністра 

України надані протокольні доручення Мінінфраструктури щодо внесення пропозицій 

з розробки та реалізації інфраструктурних проектів в тому числі будівництва 

мостового переходу через р.Південий Буг у м. Миколаєві. 

 

У промисловому комплексі області для модернізації та впровадження 

прогресивних структурних змін заходи здійснювали такі промислові підприємства: 

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» - завершило реалізація інвестиційного 

проекту, здійснено вихід на проектну потужність 1,67 млн.т.; 

ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» - ведеться робота  по  впровадженню нових 

інвестиційних проектів: 1. Роботизований комплекс для нанесення плазмових 

покриттів на деталі турбін. Це обладнання повинно замінити зношене устаткування і 

додатково збільшити виробництво лопаток турбіни, забезпечити необхідний ресурс 

роботи елементів камери згоряння. 2. Комплекс обладнання з декількох верстатів для 

виготовлення і контролю деталей з конічним зубчастим зачепленням. Це обладнання 

дозволить відмовитись від виготовлення «технологічних» шестірень для налаштування  

обладнання, одержувати пари зубчастого зачеплення 3-4 ступеня точності замість 

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

фізично зношене обладнання 3. Створення пілотної енергетичної станції на базі 

двигуна UGT-500. Цей проект дозволить створити енергетичну станцію потужністю 

5 МВт на базі виробу UGT-500 та дозволить у майбутньому виконувати поставки 

енергетичних станцій замовнику «під ключ».  

 

Між ДП «Адміністрація морських портів України» та ЄБРР підписано угоду про 

фінансування розробки техніко-економічного обґрунтування проекту концесії 

ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», у грудні – між ПАТ «Укрзалізниця» та ЄБРР щодо 

фінансування будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації 
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і зв’язку на напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка, вартість проекту –  

150 млн.дол.США. 

 

ФГ «Органік Сістемс» холдингу «Агрофьюжн» працює на повну потужність. На 

даний час 80% готової продукції експортується до 25 країн світу, зокрема, до Польщі, 

Японії, країн Балтії та Близького Сходу. ФГ «Органік Сістемс» побудовано новий 

завод з переробки томатів у м.Снігурівка.  

 

ТДВ «Первомайськдизельмаш» розроблено та впроваджується інвестиційний 

проект «Розробка та організація виробництва когенераційних установок на базі 

поршневих двигунів з використанням альтернативних видів палива». 

 

В області завершено будівництво нових тваринницьких та птахівничих 

комплексів, технічного та технологічного переоснащення існуючих тваринницьких 

об’єктів. СТОВ «Промінь» Арбузинського району впроваджено нову технологію 

доїння корів з використанням доїльного обладнання «Карусель-80» та нову технологію 

утримання і годівлі свиней  та завершено будівництво приміщення для зберігання та 

приготування кормів ВРХ та свиней.  

 

Також збудовано та реконструйовано 4 тваринницьких об’єкти 

(ТОВ «Колос-2011» Очаківський район, ПСП «Кумари» Первомайський район, 

ТОВ «Баштанська птахофабрика»). ФГ «Орбіта» Березнегуватського району 

впровадило нову технологію утримання качок та гусей з використанням 

технологічного обладнання чеського виробництва. В Арбузинському районі 

ТОВ «Братська куряча фабрика» реалізовує інвестиційний проект будівництва  цеху з 

виробництва м’ясних продуктів. 

 

Для оновлення зрошувальної системи проведено реконструкцію та придбано 

28 одиниць дощувальних машин, що дає змогу забезпечити полив на площі 

2,064 тис. га. Для впровадження сучасного поливу сільськогосподарських культур, 

господарствами збільшено за останні роки площі краплинного зрошення, які в цілому 

по області становлять 8,3 тис. га. Реалізується проекти «Реконструкція 

Південно-Бузької зрошувальної системи в Миколаївській області», «Реконструкція 

Казанківського групового водопроводу Миколаївської області», «Реконструкція, 

модернізація та відновлення системи зрощення Мічурінської зрошувальної мережі 

Снігурівського району Миколаївської області».  Придбано та проведено реконструкцію 

15 одиниць дощувальних машин (ТОВ «Голд Кор»,  ФГ «Гармонія», 

ФГ «Номировський», ФГ «Нива», ПСП «Суворова», ДП «Південне», ТОВ «Агро-

Капітал-Центр»), що дало змогу забезпечити полив на площі 1100 га.  

Проведено зустріч з експертами Світового банку щодо відновлення і розвитку 

систем зрошення на території області. Представники від Миколаївщини увійшли до 

складу координаційної ради, створеної при Міністерстві аграрної політики та 

продовольства України для розробки Стратегії меліорації земель в Україні. В ході 
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виконання  проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті 

Миколаєві» здійснена реконструкція 2-х водонапірних насосних станцій; заміна 64-х 

засувок; реконструкція першої будівлі решіток очисних споруд каналізації; придбання 

1 комплекту обладнання з виявлення протікань, технічне обладнання першої 

лабораторії очисних споруд водопроводу, реконструкція 3-х колекторів; реконструкція 

та переобладнання першої хлораторної.  

В 2016-2017 роках виконані роботи з ізоляції теплових мереж від районних 

котелень (довжиною 20 км)  на сучасну енергоефективну. 

 

Продовжувалась робота з реалізації та впровадження енергетичних установок. На 

території Очаківського та Березанського районів реалізовуються проекти з будівництва 

вітрових електростанцій. Очаківською ВЕС вироблено 778,2 млн. кВт. год. 

ТОВ «Вітряний парк «Причорморський» у травні 2016 року розпочато роботи з 

будівництва ВЕС потужністю 100 МВт на території сільських рад Очаківського та 

Березанського районів. У жовтні 2017 року введено в експлуатацію 1 вітроагрегат 

потужністю 3 МВт у с.Тузли Березанського району. Вітроагрегатами вироблено 

33,3 млн. кВт. год.  ТОВ «Вітряний парк «Благодатний» у вересні 2017 року введено в 

експлуатацію 2 вітроагрегати потужністю 5 МВт (по 2,5 МВт кожен) у с.Дмитрівка 

Очаківського району. Зазначеними вітроустановками вироблено 6,605 млн. кВт. год. 

електроенергії. Реалізація проектів з будівництва вітряних електростанцій в 

Миколаївській області дозволить збільшити встановлену потужність вітряних 

електростанцій України на 1000 МВт при залученні інвестицій в область в розмірі 

20 млрд. грн. 

 

Сонячна енергетика 

В Миколаївській області будуються сонячні електростанції. Сонячною 

електростанцією ПАТ «Нептун Солар» на території Таборівської сільської ради 

Вознесенського району вироблено 195,8 млн. кВт.год. 

ТОВ «Восход  Солар» впроваджує проект за межами населених пунктів в межах 

території Березанської селищної ради Березанського району. ТОВ «Восход Солар» 

завершило будівництво сонячної електростанції потужністю 52,9 МВт. Виконуються 

роботи з підключення електростанції до об’єднаної енергосистеми. Вартість залучених 

інвестицій оцінюється в 1,3 млрд. грн.. 

ТОВ «Санлайт Енерджі» енергетичної компанії Helios Strategia у с. Горохівка 

Вітовського району завершено будівництво першої черги сонячної електростанції 

потужністю 3,5 МВт. Завдяки будівництву станції можливо зменшити викид 

вуглекислого газу на 1,9 тис. тонн щороку. Надалі потужність електростанції 

планується збільшити до 7,5 МВт. Створено комунальне підприємство «Альтен» 

Вознесенської міської ради, яке планує реалізувати проект «Будівництво сонячної 

34 електростанції в м. Вознесенську». Очікувана вартість робіт – 68,1 млн. грн. 

Потужність сонячної електростанції – 2,2 МВт. Реалізація зазначеного проекту 

дозволить отримати в міський бюджет м. Вознесенська близько 12 млн. грн. щороку 

від продажу електроенергії по «зеленому тарифу». В найближчий перспективі 
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передбачається реалізація наступних проектів будівництва сонячних електростанцій в 

Баштанському, Казанківському, Очаківському, Первомайському, Снігурівському 

районах, м. Очакові. 

 

 

НАПРЯМ 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки області, у тому 

числі сільських районів та міст 

 

Створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестицій у 

розвиток реального сектору економіки є одним із пріоритетних напрямів діяльності 

обласної державної адміністрації. 

З цією метою проводиться системна і скоординована робота із забезпечення 

інвестиційної привабливості регіону та формування сприятливого бізнес-клімату для 

залучення в економіку області вітчизняних та іноземних інвестицій. 

З метою формування сталого сприйняття реальними і потенційними інвесторами 

можливостей успішного інвестування в українську економіку, облдержадміністрацією 

здійснюються заходи щодо популяризації інвестиційних можливостей і переваг 

Миколаївщини, прикладів успішних інвестицій на території регіону та формування 

позитивного міжнародного іміджу області і залучення іноземних інвестицій до 

реалізації проектів, в тому числі на умовах державно-приватного партнерства.  

Облдержадміністрацією проводиться постійна робота щодо забезпечення 

належного зворотнього зв’язку з цільовими групами інвесторів.  

Створено базу даних інвестиційних пропозицій підприємств регіону, інформацію 

щодо вільних земельних ділянок «Greenfield» та «Brownfield». 

Розроблено Методичні рекомендації щодо залучення та супроводу інвесторів; 

В області запрацював Єдиний інвестиційний портал Миколаївської 

облдержадміністрації. В перший день роботи порталу була зареєстрована інвестиція в 

розмірі майже 400 млн.грн. 

Створено обласну робочу групу з питань забезпечення додержання чинного 

законодавства та вирішення проблемних питань, що виникають у інвесторів під час 

підготовки та реалізації ними інвестиційних проектів; 

Створено регіональну міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, 

протидії поглинанню і захопленню підприємств; 

Створено оперативний штаб для захисту аграріїв від рейдерів. 

Так, для залучення інвестицій у розвиток економіки міст і районів області 

розроблено інвестиційні паспорти, які включають інформацію: інвестиційних 

пропозицій у різних сферах діяльності (промисловість, сільське господарство, торгівля, 

туризм, енергозбереження, соціальна сфера); вільних земельних ділянок і виробничих 

площ, які пропонуються потенційним інвесторам для розширення підприємницької 

діяльності. 

Для зручності потенційних інвесторів в області створено веб-сайт «Інвестиційні 

можливості Миколаївщини», на якому розміщується вищевказана інформація та багато 

інших матеріалів. 
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На запрошення облдержадміністрації у 2017 році область відвідали 28 іноземних 

делегацій дипломатичних місій іноземних держав в Україні, міжнародних організацій 

та бізнесових кіл. Під час зустрічей іноземним гостям презентовано економічний та 

інвестиційний потенціал Миколаївщини, обговорювалися перспективи залучення 

іноземного капіталу до реалізації проектів з розвитку інфраструктури, 

енергозбереження, житлово-комунального господарства, машинобудування, 

переробної промисловості. Була організована виставка досягнень та нових розробок в 

галузі суднобудування «Суднобудування-2017». Участь у виставці також взяли Посли 

та представники Посольств Бельгії, Швейцарії, Нідерландів в Україні, ЄБРР, ЄІБ та 

інших європейських фінансових структур. З метою розвитку співробітництва з 

регіонами іноземних країн організовано відвідання делегацією області м. Гент. 

Вивчено бельгійський досвід з впровадження стратегії державно-приватного 

партнерства у портовому господарстві, зокрема взаємодії адміністрації порту Гент зі 

стивідорними компаніями регіональними та місцевими органами влади. За підсумками 

візиту досягнуто домовленості щодо подальшого розвитку співпраці між регіональною 

торгово-промисловою палатою Миколаївської області та ТПП Східної 9 Фландрії, 

налагодження бізнес-контактів, відвідування бельгійською делегацією Миколаївщини 

у 2018 році. Участь в проектах міжнародної технічної допомоги в 2016-2017 роках 

Соціально-економічному розвитку сприяє участь області в програмах, проектах 

міжнародних організацій. 

З метою розвитку транскордонного співробітництва установи та організації 

області беруть участь в програмі ЄІС «Басейн Чорного моря» 2014-2020 рр. На 

І конкурс програми 7 установами та організаціями області було надано 17 проектних 

заявок у сферах: туризм, розвиток і підтримка підприємництва, сільське господарство, 

екологія. Проект «Підтримка транскордонних комунікацій виробників меду 

(бджолярів)», відібрано для фінансування та подальшого впровадження, за яким 

Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області є партнером. 

Миколаївська облдержадміністрація, здобула перемогу в конкурсі грантових 

проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки 

секторальної політики, з проектом «RInnoHUB» (Інноваційний кластер «Регіональний 

інноваційний HUB). Проект розрахований на 3 роки, а загальний бюджет склдає 

близько 5,5 млн.грн. Завдяки інноваційному кластеру «RInnoHUB» залучатиметься 

активна категорія населення до діяльності, як в науковому, так і в підприємницькому 

секторі, що дозволить залишити потужний людський потенціал в Україні, а також 

розвивати економіку та науку в Миколаївській області. 

З метою формування сталого сприйняття реальними і потенційними інвесторами 

можливостей успішного інвестування в українську економіку, здійснюються заходи 

щодо популяризації інвестиційних можливостей і переваг Миколаївщини, прикладів 

успішних інвестицій на території регіону та формування позитивного міжнародного 

іміджу області і залучення іноземних інвестицій до реалізації проектів. 
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На цей час створено сучасну єдину інформаційну систему обліку нерухомого 

майна «Реєстр нерухомого майна територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області», яка запрацювала у тестовому режимі (mayno.mk.gov.ua). 

Облдержадміністрація виступала бенефіціаром у 4 проектах міжнародної технічної 

допомоги, результати реалізації яких, матимуть суттєвий вплив  на розвиток регіону. У 

тому числі:  

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - 45 проектів реалізовувались у 

9 районах області  у сферах охорони здоров’я, навколишнього середовища, енергетики, 

водопостачання та місцевого економічного розвитку; 

«Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва» - для малих та середніх 

агровиробників організовано 64 навчальні заходи з питань агротехнологій, агробізнесу та 

маркетингу, проведено 2 конференції «Золота пасіка» та «Які додаткові ресурси існують 

для розвитку своєї справи»; 26 інформаційних заходів та зустрічей в 

райдержадміністраціях та об’єднаних територіальних громадах тощо. До Проекту 

залучено понад 500 студентів та викладачів Миколаївського національного аграрного 

університету, для яких проведено 9 заходів з науковцями  та фермерами-практиками 

(семінари, виїзні практичні заняття, конкурси професійної майстерності, «круглі столи»); 

«Виклик туберкульозу» - для Миколаївського обласного протитуберкульозного 

диспансеру придбано лабораторне обладнання на суму 2072,7 тис.грн.  У звітному 

періоді проведено семінари, «круглі столи»  з проблематики виявлення туберкульозу; 

здійснено моніторингові візити у заклади охорони здоров’я області; 

«Зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в м. Вознесенську»  - проведено 

енергетичний аудит двох будівель лікарні, відремонтовано дах у педіатричному 

відділенні, виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт-

термомодернізацію будівлі поліклініки, педіатричного відділення, щороку проводиться 

Європейський тиждень сталої енергії у  м. Вознесенськ. 

На об’єктах природо-заповідного та природоохоронного фонду області 

створюються умови для розбудови екскурсійної діяльності, прокладаються еколого-

туристичні стежки та облаштовуються оглядові зупинки. Для цього структуруються, 

систематизуються та виносяться на туристичний ринок туристичні маршрути, 

розроблені фахівцями туристичного супроводу, серед яких слід відзначити: 

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

«Екзотика Приінгулля», «Найцікавіші об’єкти регіонального ландшафтного парку 

«Приінгульський» та ін. 

 

 

НАПРЯМ 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та 

середнього підприємництва 

 

За динамікою фінансування Програм розвитку малого та середнього 

підприємництва, яка діє у Миколаївській області, обсяг коштів які виділялись на 

реалізацію Програми був найбільшим у 2017 році і у 7 разів перевищив суму 2016 року  

та становив - 2896,5 тис. грн.  
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В рамках Програми було розроблено та реалізовано ряд заходів для підтримки 

малого та середнього підприємництва. Одним із таких заходів передбачено реалізацію 

Проекту часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими 

суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації проектів на що з 

бюджету області виділено понад 2 млн. грн. Для реалізації цього проекту в 

Миколаївській області проведено дев’ять інформаційно-навчальних конференцій та 

семінарів на тему «Ефективний кредит» за участі підприємців всіх міст та районів 

області. Результатом стало подання заявок від підприємців для отримання часткової 

компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами. Конкурс 

проводився у 2 етапи. В конкурсі приймали участь підприємці з : Миколаївського, 

Вознесенського, Доманівського, Баштанського, Вітовського, Врадіївського, 

Новоодеського Березнегуватського, Кривоозерського районів смт Березнегувате, міст 

Миколаїв та Вознесенськ. Сфери діяльності учасників також різні: фермерське 

господарство (вирощуванням зернових культур, бобових, насіння олійних культур, 

виробництво соняшникової олії, продуктів борошно-круп’яної промисловості), 

постачання питної води, роздрібна торгівля, дистриб’юторська діяльність (продукти 

харчування), виробництво метало-пластикових конструкцій, цифрові технології, 

аптечний бізнес, торгівля офісною продукцією, виробництво та реалізація меблів тощо.  

На цей час вже створено 112 робочих місць. Компенсація, яку отримали 

підприємці на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами для реалізації 

проектів становить понад  1,95 млн. грн. 

Проводяться консультації для переміщених осіб, щодо організації та ведення 

бізнесу на теми:  відкриття власної справи; покращення умов існуючого бізнесу; пошук 

нових кредитних та інвестиційних ресурсів. 

Забезпечено постійну роботу мережі дистанційних консультаційних центрів для 

підприємців області. Протягом звітного періоду до мережі дистанційних центрів 

звернулось 78 підприємців для отримання консультацій  по напрямках: 

відкриття/закриття підприємництва; дозвільні документи; податкове законодавство, 

бухгалтерський облік; залучення фінансових ресурсів (інвестиції, кредитування); 

перевірки контролюючих органів. 

Регіональним фондом підтримки підприємництва в Миколаївській області 

спільно з Національним університетом кораблебудування імені адм. Макарова  

відкрито «Студентський бізнес-інкубатор факультету економіки моря». Ключовою 

ланкою роботи студентського бізнес-інкубатора є ініціація бізнес-ідеї. Робота полягає у 

формуванні групи студентів, які бажають реалізувати свою бізнес-ідею і створити 

власне підприємство; навчанні щодо складання персонального або групового бізнес-

плану, відображаючого перспективну інноваційну ідею, цільову програму в галузі 

освіти; отриманні міжнародних грантів. 

Для учасників антитерористичної операції, людей з інвалідністю та тимчасово 

переміщених осіб. В області працює бізнес-інкубатор «Друге дихання». Цей проект 

надає можливість демобілізованим учасникам АТО розпочати свою власну справу та 

потужний поштовх для подальшого саморозвитку. Етапи навчального процесу 
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складаються від ознайомлення з економічним потенціалом Миколаївської області до 

написання та захисту бізнес-проектів. 

В області ведеться робота з розширення інфраструктури для розвитку малого та 

середнього бізнесу.  

 

НАПРЯМ 1.4. Розвиток туристичної індустрії 

 

Для просування туристичних продуктів Миколаївщини на внутрішньому та 

міжнародному туристичних ринках популяризації виїзного туризму в районі скельного 

масиву річки Південний Буг поблизу м. Южноукраїнськ  проведено туристичний 

фестиваль «Відпочивай активно!». У проведенні фестивалю брали участь дитячі та 

юнацькі, професійні команди та колективи з гірського, пішохідного, водного та інших 

видів спортивного туризму. Загалом фестиваль зібрав 32 команди з міст Миколаєва та 

Южноукраїнська, Арбузинського, Баштанського, Вознесенського, Казанківського, 

Снігурівського районів Миколаївської області, а також Київської, Одеської, 

Кіровоградської областей та міста Кривий Ріг близько 500 учасників та глядачів. 

Розроблено проект створення туристично-розважального комплексу 

«Хутір-зимівник козацького полковника», одночасно з цим  створюються умови для 

розбудови екскурсійної діяльності, прокладаються еколого-туристичні стежки та 

облаштовуються оглядові зупинки. Для цього структуруються, систематизуються та 

виносяться на туристичний ринок туристичні маршрути, розроблені фахівцями 

туристичного супроводу, серед яких слід відзначити: «Екологічний Південний Буг», 

«Зелене розмаїття Гранітно-степового Побужжя», «Екзотика Приінгулля», 

«Найцікавіші об’єкти регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». 

Споруджено та облаштовано 8 нових рекреаційних ділянок які розташовані на дільниці 

«Рибацька стежка»;  встановлено дитячий і спортивний майданчики на дільниці 

«Протичанська скеля»; встановлені нові сміттєві баки на території парку, 

відремонтовано лави, столи; замовлена друкована рекламна продукція для 

забезпечення робот візит-центру. 

В області створено туристичний інформаційний портал «Миколаївщина 

туристична». Наразі, проводиться робота з наповнення інформаційним контентом 

(текстова, фото, відео інформація) туристичного інформаційного порталу 

«Миколаївщина туристична».   В рамках реалізації програми «Цифрове перетворення 

Миколаївської області» облдержадміністрацією спільно з компанією Google Україна 

проведено 3 навчальні заходи для студентів, викладачів, представників молодіжних і 

громадських організацій, а також малого і середнього бізнесу Миколаївщини. 

Створено 3D сайт «Ольвія: музей під відкритим небом» (http://olbio.com.ua) та веб-

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

туристичних об’єктів «Приховані скарби Миколаївщини» 

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

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

Проектується перша вело доріжка, яка буде з’єднувати два райони — 

Корабельний та Інгульский. В 2019 році планується розробка технічного завдання та 

http://investinmykolaiv.com.ua/
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буде створена транспортна стратегія міста, де велоінфраструктура буде одним із 

напрямів.  В Миколаєві  проведено «Велофорум» - знаковий захід спрямований на 

розвиток велотранспорту та велоінфраструктури. До участі залучено близько 

120 учасників із 24 міст України та 8 Європейських держав, які обговорювали 

велосипедну тематику. Проводився благоустрій території для створення містечка 

спорту «Корабельний», будівництво дитячого спортивно-ігрового комплексу «Лінкор» 

на території містечка спорту «Корабельний». 

Спорудженні нові рекреаційні об’єкти. Оновлені існуючі рекреаційні об’єкти. 

Розроблені нові екостежини («Дивосвіт Гранітно-степового Побужжя», «Забутими 

стежками Побужжя»). Замовлено нові інформаційні щити для екостежин. Виготовлено 

змінні плакати для інформаційних знаків.  Встановлено сміттєзбірники, туалети.  У 

співпраці з Первомайським туристичним клубом «Романтик» проведена  низка  

природоохоронних,  еколого-освітніх заходів, у т.ч.  за участю місцевого населення та 

учнівської молоді. Проведена фотовиставка. Закуплені 2 нові рафти і 1 байдарка, а 

також амуніція і інші аксесуари для надання туристичних послуг. Закуплені будівельні 

матеріали для спорудження зони відпочинку та проведення еколого-освітніх заходів. 

Роботи виконано відповідно до укладеного договору - виконано поточний ремонт 

частини нерухомого майна та облаштування офісу РЛП «Приінгульский» в с. Щасливе 

(Щорсове) Новобузького району.  Проведено поточний ремонт 6 рекреаційних 

дільниць, 28 інформаційних знаків та аншлагів, в т.ч. на протипожежну тематику.   

Реалізовано періодичний збір та вивезення сміття з місць відпочинку населення. 

Проведено екскурсії. Встановлено 12 інформаційних аншлагів (приведено у належний 

стан). Здійснено облаштування рекреаційних дільниць-установка навісів, роздягалень, 

туалетів, сміттєзбірників. 

ТОВ «Крута осипь» проведено екскурсії по  маршруту «Покровський», якими  

охоплено 1225 осіб. Складено та надано облдержадміністрації кошторис витрат на 

створення візит-центру і музею природи РЛП «Тилігульський» і заявку на  придбання 

експозиційного обладнання у 2018 році,  відібрано  85 нових  експонатів.  Проводились 

дослідження щодо можливості створення на Тилігульському лимані демонстраційної 

устричної ферми. Проект буде впроваджено після відведення земельної ділянки у 

постійне користування під розміщення будівель та споруд центру або оренди 

відповідного приміщення. Підтримувались у належному стані 4 рекреаційні пункти.  

Вивезено 22  куб.м ТПВ.  Розповсюджено 800  календариків, 600 пам’яток,  

12560 листівок та 325 буклетів. Організовано  18 екскурсій екотуристичними стежками 

заповідного об’єкту за участю майже 350 осіб.  Надано послуги з короткострокового 

відпочинку для 812 відвідувачів та 6448 осіб місцевого населення та пільгової 

категорії.  За надання платних послуг надійшло 10,542 тис.грн. (майже 211%  від 

запланованих). 

З метою створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони 

заповідних природних комплексів та об’єктів на території регіональних ландшафтних 

парків підготовлено проект регіонального розвитку «Розвиток екотуристичного 

потенціалу Миколаївщини шляхом створення візит-центру території 
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природно-заповідного фонду - регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» 

для реалізації заходів на 11,9 млн. грн., в якому, зокрема, передбачено створення візит-

центру парку та прокладання екологічних стежок. Проект направлено до Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

У звітному періоді розроблено проекти створення об’єктів природно-заповітного 

фонду-2 ландшафтних заповідників «Олександрівська балка» та «Катеринівський».  

Замовлено нові інформаційні щити для екостежин. Виготовлено змінні плакати 

для інформаційних знаків. Розроблені проекти землеустрою трьох об’єктів природно-

заповідного фонду - ландшафтних заказників «Бакалинські плавні» та «Підгірний» та 

заповідного урочища «Андріївське». 

За звітній період в Миколаївській області відбувся рекламно - інформаційний 

тур. Участь у інфотурі взяли 30 представників національних і регіональних засобів 

масової інформації, структурних підрозділів облдержадміністрацій з питань туризму, 

суб’єктів туристичної діяльності Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. 

Результатом проведення інфотуру стала велика кількість публікацій про рекреаційний 

та туристичний потенціал області в всеукраїнських і міжнародних виданнях, 

різноманітних туристичних веб-ресурсах тощо. Було проведено 15 масових 

туристичних спеціалізованих заходів (фестивалів, змагань, чемпіонатів, конференцій та 

семінарів), таких як:  

в с.Трихати Миколаївського району відбувся Міжнародний фестиваль 

повітряних зміїв «Triyhutty International Kite Festival 2017»; 

в м. Миколаєві пройшов «FEST MRII - Фестиваль Мрії»; 

в районі скельного масиву р.Південний Буг поблизу м.Южноукраїнськ проведено 

туристичний фестиваль «Відпочивай активно!»; 

в Миколаєві проведено ІХ-й VELOFORUM International Conference - щорічну 

міждисциплінарну конференцію, присвячену політиці транспорту, сталого розвитку та 

громадянського суспільства; 

в приміщенні відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського 

національного університету культури і мистецтв» відбулась V Всеукраїнська науково-

практична конференція «Сучасні тенденції розвитку туризму»; 

в Миколаєві проведено туристичну майстерню: екологічний, сільський, зелений 

туризм. Під час заходу були представлені основні завдання та заходи з розвитку 

туризму в Миколаївській області, кращі проекти та досвід у сфері туризму. Проведено 

захід «Підкорення Говерли молоддю Миколаївщини-2017», в якому взяли участь понад 

200 чоловік. 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Висока якість життя людини 

 

В основу Програми (стратегічної цілі) лягли проекти, спрямовані на зростання 

рівня добробуту населення. 

Програма складається із п’яти напрямів (операційних цілей): 

2.1. Збереження навколишнього природного середовища. 
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2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки що, 

змінюється. 

2.3. Забезпечення здорового способу життя людини. 

2.4. Забезпечення  населення  якісними  житлово-комунальними послугами. 

2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного 

виховання населення. 

 

Основна мета Програми 2 – надання можливостей людині адекватно відповідати 

на виклики регіонального, національного та глобального масштабу з метою 

забезпечення, як власного добробуту, так і розвитку регіону та країни. Передусім це 

означає можливість гнучкого забезпечення потреб регіонального ринку праці, розвиток 

підприємливості молоді для створення нових бізнесів та робочих місць, соціальну 

активність жителів та їх відповідальне ставлення до навколишнього природного 

середовища, як неодмінної умови високої якості життя. 

На реалізацію проектів Програми «Висока якість життя людини» спрямовувались 

кошти державного і місцевих бюджетів, кошти підприємств, кредитні кошти та інші 

джерела фінансування. 

Завдяки проведеному фінансуванню вдалося реалізувати проекти з реконструкції 

і розвитку систем водопостачання населених пунктів області для забезпечення 

населення якісною питною водою, а саме:  

для водопостачання населення використовуються 545 водопроводів та окремих 

водопровідних мереж, 995 артезіанська свердловина, 1504 вуличні колонки, 

180 колективних установок доочистки питної води. За рахунок консолідації коштів 

державного та місцевих бюджетів придбано водоочисне обладнання для забезпечення 

питною водою населення Баштанського, Березнегуватського, Казанківського, 

Новобузьського, Новоодеського  та Снігурівського районів – 2916 тис.грн. Здійснено 

реконструкцію та капітальний ремонт систем водовідведення. Серед найважливіших 

об’єктів: капітальний ремонт покрівлі очисних споруд водопостачання №1 

комунального підприємства «Первомайський міський водоканал», реконструкція 

ділянки напірного каналізаційного колектору НСК «ПТУ»-НСК «Південна» 

м. Первомайськ, будівництво   водопровідної мережі від очисних споруд водопроводу-

2 до просп. Праці у м. Первомайськ; реконструкція системи водоочищення 

каналізаційних стічних вод в м. Новий Буг з використанням очисних споруд типу 

«Біотал-200» ( на 79%); реконструкція насосної станції І підйому та очисних споруд 

водопостачання №1 м. Первомайськ, реконструкція на об’єктах водовідведення 

проведено роботи по ремонту та заміні мереж водовідведення (12,9 км), ремонту 

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

В області забезпечено технологічний облік видобутку та відпуску води на рівні 

100% в містах обласного та районного значення, а також комерційний облік 

водоспоживання споживачами на рівні 97% (встановлення квартирних водомірів). 

За звітній період в області 556 котелень (або 49 %) переведено на альтернативні 

види палива (пілети, брикети, дрова, відходи деревини тощо). У м. Вознесенську 
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працює технологічний цех по переробці відходів рослинного походження (кора дерев, 

відходи деревини, тирсу та інше) з виробництвом твердопаливних брикетів.   

ТОВ «Біотепломікс» в с. Кримка Первомайського району виробляє 

твердопаливні брикети з соняшникового лушпиння. На підприємствах ФГ «Оазис» в 

Первомайському районі та СПП «Юг- Сервіс» в Братському районі на зерносушильних 

комплексах використовується солома, ТОВ «Бандурський елеватор» у Первомайському 

районі використовує як паливо лушпиння соняшнику.  ФГ «Оазис» у с. Іванівка 

Первомайського району введено лінію з виробництва брикетів потужністю 2 т/год., 

обсяг виробництва в склав 1113 тонн. ПАТ «Зелений Гай» у Вознесенському районі, 

яке спеціалізується на вирощуванні садових культур для виробництва виноробних 

напоїв та соків, впроваджено біогазові установку, яка працює на енергетичних 

культурах (зелена маса, деревина, солома). Встановлено 4 вітроелектричних установки 

потужністю по 20 кВт, а також побудовано котельню з встановленням котлів, які 

працюють на твердому паливі (використання відходів власного сільськогосподарського 

комплексу – садів та виноградників). 

Житловий фонд м. Миколаєва обладнало 462 загально будинковими приладами 

обліку теплоенергії (на замовлення міської ради) та 61 загально будинковим приладом 

обліку теплоенергії (за ініціативи ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»). 

ПАТ «Миколаївобленерго» споживачам області встановлено 4864 багато тарифних 

електролічильники, з них: 2448 - однофазних, 2416 - трифазних, у тому числі 

юридичним особам – 1421 електролічильник (з них: 207 однофазних, 1214 трифазних), 

у побутовому секторі – 3443 електролічильники (з них: 2241 однофазних, 

1202 трифазних). Електричне опалення впроваджено на 517 об’єктах, у тому числі у 

143 закладах освіти, 113 закладах охорони здоров’я та 259 інших закладах, а також у 

1104 квартирах багатоповерхових житлових будинків та у 6103 індивідуальних 

будинках.  

В м. Южноукраїнськ впроваджується інноваційний проект «Зелена карта 

безтарифних відходів «GRIN Map» (уведення процесу роздільного поводження з 

відходами) шляхом встановлення модулів роздільного збору відходів на 

прибудинкових територіях. 

В рамках розвитку сфери поводження з ТПВ  оновлено  контейнерний парк 

(придбано 973 контейнери для збирання побутових відходів, в тому числі 

181 контейнер для роздільного збирання ТПВ). Масове впровадження роздільного 

збирання ТПВ пов’язано з необхідністю  будівництва сміттєпереробних комплексів. 

Враховуючи комерційну пропозицію компанії ТОВ «Wastе to Energy Corp» щодо 

проекту будівництва заводу по утилізації твердих побутових відходів на Миколаївщині 

(будівництво сміттєпереробного комплексу в м. Миколаєві), який працюватиме на 

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

переробки сміття 98%, термін побудови якого складе близько 1,5-2 роки, з боку 

Миколаївської облдержадміністрації підписаний Меморандум про взаємодію і 

співробітництво між Миколаївською облдержадміністрацією та ТОВ «Wastе to Energy 

Corp». Частково роздільне збирання ТПВ застосовується в 9 містах та 15 селищах 
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міського типу області, що становить 2,6% від загальної кількості населених пунктів 

області. 

Для вивезення ТПВ та обслуговування сміттєзвалищ задіяне 35 підприємств. В 

сільській місцевості організацію збирання, вивезення ТПВ, утримання сміттєзвалищ 

здійснюють сільські ради з залученням базових сільськогосподарських підприємств. 

Для вивезення і збирання ТПВ задіяне 1018 одиниць спецавтотранспорту  на розвиток 

сфери поводження з твердими побутовими відходами спрямовано 12947,74 тис.грн., з 

них 6601,83 тис.грн. на оновлення парку спецавтотранспорту (4 сміттєвоза 

(Баштанський район – 2 од., Березанський район – 1 од., Казанківський район – 1 од.) 

1 бульдозер для сталої роботи на сміттєзвалищі (Березанський район, КП «Березань»), 

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

Для утилізації непридатних засобів хімічного захисту рослин  в Первомайському 

районі Миколаївської області, визначення напрямків  їх подальшого використання 

(утилізації) зроблено еколого-експертну оцінку ситуації та обстежено 

19 залізобетонних контейнерів, які використовувалися  для  зберігання.  

 

НАПРЯМ 2.1. Збереження навколишнього природного середовища 

 

Реалізація проектів напряму 2.1 спрямована як на страхування від негативних 

впливів продуктів техногенного розвитку економіки, так і на відновлення природного 

стану довкілля. Упровадження проектів цього напряму передбачає вплив у сфері 

екології таким чином, щоб унеможливити зараження атмосферного повітря, ґрунтів, 

поверхневих та підземних вод отруйними хімічними речовинами, очистити значні 

території області від негативних наслідків антропогенних та техногенних впливів 

людської цивілізації. 

За рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища виконано природоохоронні заходи щодо розвитку та охорони 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду: розробка проектів створення нових 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду та винесення в натуру меж об’єктів 

природно-заповідного фонду, створених раніше. Розроблено два проекти створення 

об’єктів природно-заповідного фонду: ландшафтних заказників місцевого значення 

«Катеринівський» та «Олександрівська балка». Ведуться роботи щодо їх погодження. 

За станом на 01.01.2018 в Миколаївській області наявні 12 розроблених проектів 

створення нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, в тому 

числі п’ять з них – повністю погоджені у встановленому порядку (загальна площа 

1517,51 га), створення яких дозволило б збільшити відсоток заповідності області до 

3,14%. Проводяться роботи щодо розширення національного природного парку 

«Бузький Гард». За звітній період визначено земельні ділянки за рахунок яких 

планується розширення парку, виготовлено відповідні картографічні матеріали, 

розпочато роботи щодо погодження розширення національного природного парку. 

Всього пропонується розширення парку на 3500 га. З метою забезпечення охорони 

об’єктів природно-заповідного фонду розроблено три проекти землеустрою з 

організації та встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду: заповідного 
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урочища «Андріївське» та ландшафтних заказників «Підгірний» і «Бакшалинські 

плавні». Виконанні природоохоронні заходи «Оновлення переліку регіонально-

рідкісних видів флори і фауни» та «Розробка схеми екологічної мережі Миколаївської 

області». В області реалізується проект «Туризм, як невід’ємна частина розвитку та 

еколого-освітньої діяльності регіональних ландшафтних парків Миколаївської області: 

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

«Тилігульський».   

Забезпечено фінансування статутної діяльності чотирьох РЛП. Загальний річний 

обсяг видатків за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища затверджено у сумі 978,9 тис. грн. Заплановані заходи 

виконано у повному обсязі, а саме: РЛП «Гранітно-степове Побужжя» (у тому числі із 

залученням інших джерел фінансування) - споруджено та облаштовано вісім нових 

рекреаційних ділянок, встановлено дитячий і спортивний майданчики, розроблені нові 

екостежини «Дивосвіт Гранітно-степового Побужжя» і «Забутими стежками 

Побужжя», відремонтовано існуючі та встановлено нові малі архітектурні форми тощо. 

Для забезпечення роботи візит-центру замовлено друковану рекламну продукцію, 

проведено фотовиставку. Завдяки вжитим заходам парк збільшив кількість відвідувачів 

(місцеве населення, туристи, екскурсії, наукові експедиції). РЛП «Приінгульський» - 

здійснено ремонт та облаштування трьох кімнат в «Будинку Тропіних», в яких 

розміщено офіс парку. 

Проведено низку еколого-просвітницьких заходів для школярів населених 

пунктів, прилеглих до території РЛП. РЛП «Кінбурнська коса» - впроваджено 

біотехнічні заходи, направлені на сприяння гніздуванню рідкісних птахів - 

відремонтовані та добудовані дві штучні острови-платформи. Облаштовано дві 

рекреаційні дільниці та екскурсійний маршрут «Покровський» (охоплено 1225 осіб); 

питання транспортного забезпечення екскурсійних груп вирішується шляхом 

приватних перевізників. Проведено низку еколого-освітніх заходів зі школярами. 

РЛП «Тилігульський» - облаштовано малими архітектурними формами чотири 

рекреаційні пункти на узбережжі Тилігульського лиману; організовано 18 екскурсій 

екотуристичними стежками заповідного об’єкта; проведено узгодження щодо роботи 

на узбережжі Тилігулу Миколаївської обласної федерації кайтбордінга і віндсерфінга, а 

саме - школи кайтингу біля с. Коблеве (відвідування – понад 500 осіб). Для 

майбутнього візит-центру і музею природи РЛП відібрано 75 нових експонатів. 

Проведено науково-дослідні роботи, зокрема альгофлори Тилігульського лиману та 

прилеглих водойм; розпочато роботи по розробці проекту організації території парку.  

Виконуються роботи з будівництва дамб на шламосховищі № 2 

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». Укладено договори і виконуються роботи з 

пилепригнічення, авторський та технічний нагляд, придбання запірної арматури,  

зрошувачів. Виконані роботи з будівництва та реконструкції  пристроїв 1-го, 2-го, 3-го, 

4-го ярусу, пристроїв системи пилопригнічення, пристроїв ставка випарника, пристроїв 

насосної станції системи пилепригнічення, головного корпусу ВБК. 

Для комплексного вирішення проблеми санітарної очистки м. Баштанка, вивозу 

та утилізації твердих побутових відходів покращено систему управління ТПВ шляхом 
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придбання 2-х спеціалізованих автомобілів для перевезення ТПВ, контейнерів для 

роздільного збирання ТПВ – 248 штук; створення контейнерних майданчиків – 

124 штук.  

 

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

що змінюється. 

 

Реалізація проектів зазначеного напряму спрямована на підготовку молодого 

покоління до життя у нових реаліях, швидку адаптацію людини до вимог часу та 

потреб ринку праці, розвиток підприємницьких та лідерських якостей, забезпечення 

доступності та якості послуг. Впровадження проектів цього напряму передбачає 

впливи Стратегії в сфері ринку праці та соціально-економічних відносин з тим, щоб: 

 підготувати молодь до соціально-економічних вимог нашого часу; 

 створити систему професійного навчання, що включає професійну підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих; 

 підняти конкурентоспроможність населення зрілого віку на ринку праці; 

 розвинути в людях нові якості, необхідні для життя в сучасних реаліях. 

У 2016-2017 роках продовжилося реформування системи освіти, зокрема 

розбудова мережі опорних закладів, участь у підготовці до реалізації Концепції Нової 

української школи та нових державних стандартів, у проекті «Новий освітній простір» 

тощо. Освітня мережа закладів освіти Миколаївської області складається із 

566 закладів дошкільної освіти, 524 загальної середньої, 40 позашкільної, 

31 професійної (професійно-технічної) та 39 вищої освіти.  

З метою забезпечення рівного доступу до здобуття дошкільної освіти в області: - 

створено 6 навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітній навчальний заклад» (Доманівський, Кривоозерський райони, 

Веселинівська ОТГ); - реконструйовано 2 дитячих садки у Березнегуватському районі; 

- у діючих закладах дошкільної освіти додатково відкрито 12 груп (м. Миколаїв, 

Арбузинський, Вознесенський, Казанківський, Миколаївський, Снігурівський райони, 

Коблівська ОТГ).  

Всього додатково створено 347 місць. Надано статус опорного закладу 

5 закладам освіти (Веселинівська ОТГ – 2, Доманівська ОТГ – 2, Арбузинський район – 

1). Всього в області цього навчального року функціонують 7 опорних закладів, з них: 

3 перебувають у спільній власності громад районів, 4 – об’єднаних територіальних 

громад. У складі опорних закладів діє 21 філія. Кожному переможцю конкурсу на 

кращий опорний заклад – Арбузинській ЗОШ Арбузинської районної ради, 

Доманівській ЗОШ №2 Доманівської районної ради, Колосівській ЗОШ Веселинівської 

ОТГ – надано фінансову підтримку на поліпшення матеріально-технічної бази, 

проведення енергозберігаючих заходів у розмірі 1 млн. грн. Фінансову підтримку у 

сумі 2 млн. грн. також надано двом закладам, які беруть участь у проекті «Новий 

освітній простір»: Євгенівському навчально-виховному комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Снігурівського району та 

Романовобалківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради.  
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З метою створення у сільській місцевості належних умов для здобуття освіти в 

області задіяні 224 шкільних автобуси. 19 автобусів забезпечують перевезення учнів до 

опорних закладів. 

 В області організовано інклюзивне навчання 52 дітей з особливими освітніми 

потребами у 32 закладах загальної середньої та 7 дошкільної освіти.  

Для створення безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, 

зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, в 3 закладах загальної середньої 

освіти облаштовано ліфти, у 23 – внутрішні санітарні вузли для учнів на візках. На 

заміну 6 пандусів, що не відповідали державним будівельним нормам, побудовано 

нові, у 24 закладах освіти проведено їх ремонт. Переможцями ІV етапу всеукраїнських 

учнівських олімпіад стали 34 особи, переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України – 

11 учнів. В області вжито заходи щодо збереження та зміцнення матеріально-технічної 

бази закладів загальної середньої та дошкільної освіти.  

Видатки з усіх джерел фінансування, спрямовані на капітальний ремонт та 

реконструкцію закладів освіти, складають 140618 тис.грн.  

 Завершено реконструкцію гуртожитку під медичний блок у Мішково- 

Погорілівській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті Вітовського району, 

добудовано спальний корпус у Антонівській загальноосвітній школі- інтернаті 

Новоодеського району. З метою скорочення видатків на енергоносії та створення 

належних умов для всіх учасників освітнього процесу 5 закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти переведено на альтернативні види палива, у 119 закладах загальної 

середньої освіти проводилась заміна вікон на склопакети, у 7 – санація будівель. У 

6 школах облаштовано внутрішні санвузли, у 36 вони приведені у відповідність до 

Державних санітарних норм. Наразі забезпеченість шкіл внутрішніми туалетами 

складає 99%. Підготовку кваліфікованих робітників для потреб економіки регіону 

здійснює 31 заклад професійної (професійно-технічної) освіти області.  

Вжиті заходи позитивно вплинули на поліпшення умов та естетичного вигляду 

приміщень для всіх учасників навчального процесу, сприяли зниженню соціальної 

напруги серед населення. 

Реформування системи надання адміністративних послуг на Миколаївщині 

знаходиться у фазі впровадження. 

У рамках реалізації Плану заходів Миколаївська облдержадміністрація 

планомірно проводила роботу з питання реформування системи надання 

адміністративних послуг щодо підвищення ефективності роботи центрів надання 

адміністративних послуг області, поліпшення організації надання адміністративних 

послуг, забезпечення прозорості, відкритості дій у сфері надання адміністративних 

послуг, оптимізації реєстраційно-дозвільних процедур, підвищення рівня задоволеності 

заявників якістю наданих адміністративних послуг. 

Миколаївська облдержадміністрація працює над забезпеченням прозорості, 

відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг, оптимізацією 

реєстраційно-дозвільних процедур, підвищенням рівня задоволеності заявників якістю 

наданих адміністративних послуг. Відповідно до Закону України «Про адміністративні 
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послуги» в районах та містах області створені та повноцінно працюють 24 центри 

надання адміністративних послуг, в тому числі 5 міських (міст обласного значення) та 

19 районних, в яких здійснюють прийом 86 адміністраторів. Через центри надання 

адміністративних послуг Миколаївської області суб’єктами звернення отримано 

330,3 тис. послуг. На технічне переоснащення центрів надання адміністративних 

послуг Миколаївської області з місцевих бюджетів виділено 3505,8 тис. грн. Завдяки 

коштам, виділеним з міських та районних бюджетів, проведено такі заходи: - здійснено 

технічне переоснащення приміщень ЦНАП Южноукраїнської міської ради та ЦНАП 

Миколаївської міської ради, придбано згідно зі специфікацією обладнання для 

оформлення документів та підключення до НСКЗ та до Єдиного державного 

демографічного реєстру, закуплено нову оргтехніку та меблі для ЦНАП Вознесенської 

міської ради. Закуплено нові комплекти комп’ютерної та оргтехніки для ЦНАП 

Баштанської, Братської, Врадіївської, Снігурівської райдержадміністрацій.  

З 03 січня 2017 року розпочав свою роботу портал адміністративних послуг 

Миколаївської області: http://eadmin.mk.gov.ua. Портал забезпечує доступ суб’єктів 

звернень до інформації про ЦНАП, що обслуговуються на порталі, посилання на 

нормативно-правові акти, які регулюють надання адміністративних послуг, про 

процедури одержання адміністративних послуг, в тому числі: вичерпні переліки 

необхідних документів, терміни надання послуг, підстави для відмов тощо. З метою 

спрощення процедури отримання адміністративних послуг, для зручності та уникнення 

черг у центрах надання адміністративних послуг Миколаївської області відвідувачам 

надана можливість записатися на прийом в режимі on-line на будь-який зручний для 

них день та час згідно з графіком роботи обраного центру. Попередній on-line запис на 

прийом здійснюється в усіх районних центрах надання адміністративних послуг та 

центрах надання адміністративних послуг міст Миколаєва, Первомайська та 

Южноукраїнська. Також, для відвідувачів міських центрів започатковано електронні 

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

видача довідки про реєстрацію особи. Відтепер заявники можуть замовити необхідні 

довідки за телефоном центру, або через персональний кабінет на порталі 

адміністративних послуг Миколаївської області.  

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

облдержадміністрацією розпочато реалізацію проекту «Електронна Миколаївщина - 

впровадження на території Миколаївської області системи електронного урядування та 

електронної демократії». Обсяг фінансування проекту становить 5745,15 тис. грн., з 

яких 632,2 тис. грн. кошти обласного бюджету та 5112,95 тис. грн. кошти державного 

фонду регіонального розвитку. 

Введення в дію Дата-центру надасть можливість забезпечити:   

 підвищення якості та доступності надання публічних, в тому числі 

адміністративних послуг, для громадян та суб’єктів господарювання, спрощення 

процедур та скорочення адміністративних витрат;  

 створення єдиної точки доступу громадян та суб’єктів господарювання 

Миколаївської області до всіх публічних, адміністративних послуг і дозвільних 

процедур;  
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 використання розвиненого інструментарію для оптимізації спрощення процедур і 

скорочення термінів надання послуг суб’єктам звернення;  

 перехід до електронної взаємодії усіх місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування (в тому числі об’єднаних територіальних громад) в 

єдиному інформаційному середовищі;  

 надійне зберігання та захист інформації, що передбачає консолідацію інформації 

в електронному вигляді і, відповідно, заходів захисту, в системі електронного 

документообігу з використанням уніфікованих підходів до захисту інформації. 

 

НАПРЯМ 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини 

 

Для забезпечення потреб населення у цьому напрямі важливе значення має стан 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, 

наявність стабільних джерел фінансування системи охорони здоров’я,  спортивних 

споруд, їх відповідність санітарно-гігієнічним і технічним вимогам. 

Мережа закладів охорони здоров’я області становить 91 заклад охорони здоров’я, 

з яких 43 надають стаціонарну допомогу.  

 План створення центрів ПМСД виконано на 100%. Всі центри первинної 

медико-санітарної допомоги отримали статус юридичних осіб та отримали ліцензії на 

медичну практику.  

Після капітального ремонту в обласній клінічній лікарні відкрито акушерсько-

гінекологічне відділення, яке є структурним підрозділом лікарні з надання 

спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги вагітним, роділлям, 

породіллям з акушерською та екстрагенітальною патологією, гінекологічним хворим та 

новонародженим. Загальна кошторисна вартість проведеного капітального ремонту 

склала 3284930 грн. Закуплено необхідне обладнання для роботи відділення на 

11700 тис.грн. Акушерсько-гінекологічне відділення розраховано на 50 ліжок (20 ліжок 

спільного перебування матері і дитини, 20 ліжок для вагітних з екстрагенітальної 

патології вагітних, 10 гінекологічних ліжок, у т.ч.: 3 ліжка інтенсивної терапії 

дорослих, 3 ліжка інтенсивної терапії новонароджених з 3 пологовими залами). 

Важливим досягненням в сфері протидії поширенню вірусного гепатиту С на 

території області стала реалізація за підтримки Благодійної організації «Благодійний 

фонд «Лікарі без кордонів» проекту «Інтегрована тактика лікування гепатиту С у 

пацієнтів підвищеного ризику і вразливих груп населення в Миколаївській області». 

Реалізація проекту стала можливою завдяки підписаному меморандуму про співпрацю 

між Миколаївською обласною державною адміністрацією та БО «БФ «Лікарі без 

кордонів».  

В рамках програми Миколаївському обласному центру паліативної допомоги та 

інтегрованих послуг передано в якості благодійної допомоги дороговартісне 

обладнання: апарат для визначення ступеню фіброзу печінки, систему для визначення 

вірусного навантаження у реальному часі GeneXpert GX-IV чотирьохмодульний у 

комплекті з комп’ютером та інше обладнання, лікарські засоби, витратні матеріали й 

вироби медичного призначення на загальну суму 13836,9 тис.грн.. Пацієнти 
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забезпечені безкоштовним обстеженням, ефективним та лікуванням вірусного 

гепатиту С.  

Для обласного протитуберкульозного диспансеру за кошти обласного бюджету 

придбано рентген-апарат OPERA T30, вартість - 4668,2 тис. грн.. В обласний 

онкологічний диспансер в рамках обласної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями придбано рентгенівська мамографічна система з цифровою обробкою 

одержуваного зображення Viola виробництва фірми GMM. Даний комплекс 

укомплектований аналоговою системою стереотаксичної біопсії. Дана система 

дозволяє проводити пункції з гістологічної верифікацією утворень розміром менше 

5 мм, які не пальпуються лікарем при обстеженні пацієнта. Цифрова система 

отримання та обробки зображень дозволяє знизити променеве навантаження на 

пацієнта при проведенні обстеження. 

В області реконструйовано та побудовано 51 спортивних  і дитячих майданчиків 

та 8 спортивних споруд у м. Миколаїв, Березанському, Веселинівському,  

Вознесенському, Новоодеському, Вітовському, Кривоозерському районах. Побудовано 

дитячий спортивно-ігровий комплекс «Лінкор» на території містечка спорту 

Корабельний. Проведена реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного 

майданчика за адресою: вул.Озерна, 29, 31 у м. Миколаєві. 

За кошти державного бюджету розпочалось будівництво проекту «Будівництво 

спортивних майданчиків Миколаївської обласної школи вищої спортивної 

майстерності по вул. Спортивна, 17 в м. Миколаєві». Загальна вартість проекту 

становить 21947,8 тис. грн., в тому числі кошти ДФРР - 19783,7 тис. грн., з місцевого 

бюджету (обласного бюджету Миколаївської області) – 2164,1 тис. грн.  

Також упродовж 2016-2017 років за програмою «Будівництво футбольних полів 

зі штучним покриттям в регіонах України» в Миколаївській області розпочалось 

будівництво 14 футбольних полів зі штучним покриттям за рахунок коштів державного 

бюджету та коштів місцевих бюджетів Миколаївської області. Сума надходження 

коштів з державного бюджету до Миколаївської області становить 10 млн. 493 тис. грн. 

Таку ж суму виділили на умовах співфінансування територіальні громади 

Миколаївської області. 

З метою залучення до активного життя людей з особливими потребами в області 

проводилось 114 спортивно-масових заходів в яких приймали участь майже 

1200 учасників. В тому числі взяли участь представників від області у чемпіонатах 

світу та України із зимових видів спорту, чемпіонатах України з теквандо, футзалу, 

пауерліфтингу, плавання, бадмінтону, шахів та інших. Також проведено обласний  

пісенно-літературний авторський конкурс «Перлини Півдня» в якому взяли участь 

120 осіб з інвалідністю. 

Проведені співбесіди та досліджено ставлення 609 підлітків до вживання 

алкоголю, наркотиків та тютюну; проведено конкурс «Молодь обирає здоров’я» в 

якому взяли участь 91  учасник;   в області працює проект «Щастя бути здоровим»; у 

загальноосвітніх школах працює 14 пришкільних таборів відпочинку,  20 гуртків та 

секцій з олімпійських видів спорту,  запроваджено проект «Ранкова гімнастика» до 

якого залучено 6383 учасники; у 33 школах проведено батьківські всеобучі з питань 
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збереження здоров’я дітей. Придбано спортивне обладнання ЗОШ ІІІ І -ІІ ст.№8 та 

ЗОШ ІІІ І -ІІІ ст. №16 м. Первомайськ. 

З метою покращення умов для отримання послуг у відділенні денного 

перебування бездомних громадян в Інгульському районі створений закритий 

утеплений сучасний павільйон для проведення різноманітних заходів та  розпочато 

капітальний ремонт даху вартістю 550 тис.грн.. Для поліпшення умов перебування осіб 

поважного віку та працівників у міському територіальному центрі були проведені 

поточні ремонтні роботи приміщень, в тому числі замінено 203 вікна, 20 дверей. 

Для зміцнення матеріально-технічної бази будинків-інтернатів  завершено 

роботи із ремонту теплотраси Лупаревського психоневрологічного інтернату, 

облаштуванню протипожежної сигналізації Первомайського психоневрологічного 

інтернату, роботи з ремонту системи опалення, гарячого та холодного водопостачання 

Вознесенського геріатричного пансіонату, роботи з ремонту теплотраси 

Новосвітлівського психоневрологічного інтернату. 

 

НАПРЯМ 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними 

послугами 

 

Для забезпечення добробуту населення та надання можливостей для всебічного 

розвитку перш за все необхідно створити належні побутові умови. В умовах економії 

енергетичних ресурсів, економне енергоспоживання та ефективне водопостачання та 

водовідведення набувають першочергового значення для життя людини. 

За рахунок бюджетної децентралізації і збільшення доходної частини місцевих 

бюджетів зросли обсяги фінансування галузі житлово-комунального господарства з 

досягненням показника 777,0 млн.грн.. Активізувались роботи з реалізації найбільш 

масштабних інвестиційних проектів в галузі: «Підвищення енергоефективності в 

секторі централізованого теплопостачання України», в якому бере участь 

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», та «Розвиток системи водопостачання і 

водовідведення в м.Миколаїв», за рахунок якого відбувається оновлення і розвиток 

основних фондів МКП «Миколаївводоканал» основний фінансовий ресурс 

спрямований на реконструкцію будівлі грабельної та прийомної камери очисних 

споруд каналізації. 

На розвиток водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок консолідації 

коштів державного, місцевих бюджетів та коштів підприємств спрямовано 

84,3 млн.грн. та реалізовано 46 проектів розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства в населених пунктах області, у тому числі для забезпечення питною 

водою  населення Баштанського, Березнегуватського, Казанківського, Новобузьського, 

Новоодеського  та Снігурівського  районів. 

На об’єктах водовідведення проведено роботи по ремонту та заміні мереж 

водовідведення (12,9 км), ремонту каналізаційних насосних станцій (98 од.), 

каналізаційних очисних споруд (46 од.). 

Переведено 33 об’єкти соціальної сфери на індивідуальне та альтернативне 

опалення з влаштуванням автономних модульних газових котелень, електричних 
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опалювальних установок та котельні на альтернативному паливі, у тому числі  

м. Первомайськ (17 об.) та м.Очаків (16 об.) 

Реалізовано проекти: «Впровадження альтернативних видів палива (пілет) в 

Первомайській районній лікарні м. Первомайськ, вулиця Луначарського, 28 

(реконструкція)», на черзі Бандурський НВК, «Реконструкція спортивного залу в 

смт Єланець з впровадженням заходів з енергозбереження»; «Реконструкція системи 

опалення Зеленогайської загальноосвітньої школи в селі Зелений Гай», «Реконструкція 

тепломережі від котельної по вул. Жовтневої революції, 210-а до ЗОШ №8 в 

м.Вознесенську»; «Реконструкція системи опалення школи – інтернату в м. Очакові»; 

«Реконструкція системи опалення дошкільного навчального закладу «Теремок»  в 

смт Казанка». Переведено бюджетні установи м. Первомайськ та м.Очаків на 

альтернативні види палива,  утеплено приміщення дитячого садка, скорочено витати на 

опалення приміщень дитячого навчального закладу №4 «Золотий ключик». 

Реалізовуються проекти по:  реконструкції  покрівлі Нечаянського будинку 

культури; заміні вікон в приміщеннях відділення стаціонарного догляду для постійного 

або тимчасового проживання Територіального центру соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) Миколаївського району; капітальному  ремонту із 

заміною вікон в хірургічному, терапевтичному, гінекологічному, дитячому 

відділеннях, у денному стаціонарі поліклінічного відділення та відділенні переливання 

крові Миколаївської центральної районної лікарні. 

Реалізовано 7 проектів  з реконструкції, капітального та поточного ремонтів 

мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах Баштанського, Вознесенського, 

Миколаївського. 

Виконані роботи по заміні вікон у під’їздах на металопластикові, ремонту 

покрівлі багатоквартирних будинках, реконструкції інженерних споруд, ремонтні 

роботи на прибудинковій території. 

На капітальний ремонт житлового фонду (315 од. покрівель, 180 од. ліфтів, 

143 од. опалювальних систем, 283 од. систем енергозабезпечення, 182 од. систем 

холодного водопостачання) з місцевих бюджетів 2017 року направлено коштів в сумі 

42,2 млн.грн., в тому числі: капітальний ремонт житлового фонду місцевих рад - 

35,5 млн.грн.: м. Миколаїв  - 32,0  млн.грн., м. Южноукраїнськ - 3,1 млн.грн., 

смт Ольшанське – 0, 3 млн.грн.; 

капітальний ремонт житлового фонду ОСББ – 6,72 млн.грн.: м. Миколаїв – 

6,0 млн.грн., м. Южноукраїнськ – 0,7 млн.грн. 

Ліфтове господарство. Виконано: м. Миколаїв – ремонт ліфтів (131 одиниць в 

120 будинках) на загальну суму 5650,7 тис. грн.; м. Южноукраїнськ - капітальний 

ремонт 33 ліфтів в житлових будинках комунальної власності на загальну суму 

1397,1 тис. грн. та 15 ліфтів в житлових будинках ОСББ – 936,1 тис.грн.; 

м. Первомайськ - капітальний ремонт одного ліфта на загальну суму 35,4 тис. грн.; 

експертне обстеження – 33,3 тис. грн. 

Продовжено розвиток ринкових відносин в сфері утримання багатоквартирних 

житлових будинків. Створено 50 ОСББ з досягненням їх загальної кількості 1465 од. 

Організаційно-правовими формами утримання співвласниками багатоквартирного 
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житлового фонду ОСББ, ЖБК, ОСН (органів самоорганізації населення) та 

самостійного обслуговування (без створення юридичної особи) в області утримується 

6,4 млн.кв.м. або 62% від загальної площі всього багатоквартирного житлового фонду. 

За звітний період на капітальний ремонт житлового фонду (145 од. покрівель 

(113,2 тис.м.кв.), 252 од. ліфтів, 143 од. опалювальних систем, 283 од. систем 

енергозабезпечення, 182 од. систем холодного водопостачання) з місцевих бюджетів 

спрямовано коштів в сумі 104,51 млн.грн.. З початку реалізації державної програми 

підтримки впровадження енергоефективних заходів в житловому фонді в рамках 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі 

питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» в 

Миколаївській області за отриманням кредитних ресурсів на заходи з 

енергозбереження в 2016-2017 роках звернулось 5714 власників житла, якими 

отримано 80 млн.грн. та 33 ОСББ на суму 2,2 млн.грн., в тому числі у 2017 році – 

2307 власників житла, якими отримано 37,03 млн.грн. (котли - 7832 власників житла на 

суму 1,08 млн.грн.; обладнання/матеріали - 2229 власників житла на суму 36 млн.грн.) 

та 19 ОСББ на суму 1,6 млн.грн. З метою сприяння власникам житла у впровадженні 

енергозберігаючих заходів, зменшення споживання енергоносіїв та підвищення 

технічного стану житлового фонду в Миколаївській області розроблена та затверджена 

обласна Програма часткового відшкодування кредитів на реалізацію 

енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки. За 2016-2017 роки 

26 ОСББ отримали компенсацію з обласного бюджету на загальну суму 320,994 тис. 

грн.. Додатково фінансування аналогічних заходів підтримки ініціативи власників 

житла у впровадженні енергозберігаючих заходів здійснено з бюджетів м. Миколаїв та 

Баштанського району на суму 2,36 млн.грн., в тому числі 12 ОСББ на суму 

0,38 млн.грн. та 237 фізичних осіб на суму 1,98 млн.грн. За звітній період в цілому на 

благоустрій територій населених пунктів області з місцевих бюджетів спрямовано 

374,2 млн. грн., що на 28 млн.грн., або на 8,1% більше по відношенню до показників 

2016 року. Зокрема, за рахунок цих коштів виконані заходи з ремонту 49,4 тис.кв.м 

внутрішньоквартальних проїздів, ремонту та відновлення 473,6 км мереж вуличного 

освітлення з встановленням 8555 світлоточок, ремонту та підтримання у належному 

стані та місць видалення твердих побутових відходів (267 од.), благоустрою територій 

населених пунктів області з висадженням 17,6 тис.од. дерев та 9,6 тис.од. кущів, 

ліквідації 541 од. стихійного сміттєзвалища.  

Для оновлення основних фондів у сфері поводження з ТПВ спрямовано 

16033 тис.грн., за рахунок яких придбано: 973 контейнера для збирання твердих 

побутових відходів, в тому числі 171 контейнер для роздільного збирання, 

5 сміттєвозів, 1 бульдозер, 3 трактори, інсенератор - установка для утилізації відходів. 

Протягом 2015-2017 років в межах реалізації заходів по газозаміщенню і розвитку 

виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива, організована співпраця з 

6 інвестиційними компаніями для впровадження альтернативного опалення та гарячого 

водопостачання в 59 бюджетних установах, у тому числі такі проекти впроваджено у 

25 бюджетних установах, що дозволило отримати економію 6,4 млн.куб.м/рік 

природного газу. Рівень розрахунків за спожиту електроенергію споживачами області 
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становить 99,2%. На виконання заходів з впровадження зовнішнього освітлення в 

населених пунктах Миколаївської області спрямовано кошти у сумі 50033,70 тис.грн. 

За рахунок консолідації коштів за всіма джерелами фінансування по побудовано 72 км, 

реконструкційовано 18,6 км, відремонтовано 383,011 км мереж зовнішнього освітлення 

зі 33 встановленням 8555 од. енергозберігаючих світлоточок в 131 населених пунктах 

області, що дозволило поліпшити умови благоустрою для 25 тис. населення. 

 

  

НАПРЯМ 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення 

патріотичного виховання населення 

 

Розвиток національно-культурного і духовного середовища в сучасних умовах 

формування української політичної нації та самоідентифікації України як європейської 

держави є однією з головних вимог нашого часу. 

В рамках реалізації напряму виконувались роботи із збереження культурної 

спадщини, відновлення  закладів культури, інформаційного забезпечення бібліотечних 

закладів, тощо. 

Завершено роботи з будівництва приміщення для жирафів з літніми вольєрами та 

слоновника, площа 950,8 кв.м.  

Створено інтернет-центри у 20 сільських бібліотеках  Арбузинського, 

Березанського, Братського, Веселинівського, Новоодеського, Первомайського, 

Снігурівського та інших районів за рахунок спонсорських коштів. 

За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів продовжуються роботи по 

санації будівлі  комунального закладу  культури «Обласного  палацу культури» за 

адресою пл. Суднобудівників, 3 у м. Миколаєві; здійснено капітальний ремонт 

сільського будинку культури в с.Плющівка, реконструкція сільського будинку 

культури с. Христофорівка Баштанського району, реконструкція Веселинівського 

будинку культури, будинку культури Покровської сільської ради, Широколанівського 

будинку культури, будинку культури  в с. Пересадівка (Вітовський район), будинку 

культури с. Українка  Галицинівської сільської ради, Трикратівського Будинку 

культури (Вознесенський район), Будинку культури  в с. Воронівка Вознесенського 

району. Ведуться реставраційні роботи фасаду Обласного художнього музею імені 

В.В. Верещагіна. 

За рахунок  бюджетних та спонсорських коштів проведено ремонтні роботи, 

виготовлено проектно-кошторисну документацію:  для закладів культури у районах та 

містах області у сумі - 19414,38 тис. грн..  

Головні події року: - створення естрадно-симфонічного оркестру; - проведення 

Третього Міжнародного фестивалю-академії дитячої кіно-театральної творчості 

«Золотий ключик»;  

- утворення обласної асоціації музейних працівників та громадської організації 

«Культ-Мікс» (працівників клубних закладів). Головні досягнення року: - присвоєння 

статусу «академічного» обласному театру ляльок; 
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 - проведення понад 30 фестивалів, конкурсів, оглядів, свят з музичного, 

театрального, хореографічного, вокально-хорового, фольклорного, інструментального 

жанрів аматорського та професійного мистецтва, серед яких: 5 Всеукраїнських 

(театрального мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена», гумору та сатири «Усмішки 

Глазового», пісенної творчості «Пісенний драйв», хореографічного мистецтва 

«Миколаївські зорі», ІІІ Всеукраїнський відкритий конкурс хорових диригентів 

«Сонячний струм»), ІІ Фестиваль виконавців на народних інструментах ім. Григорія 

Манілова, ІІ відкритий конкурс молодих джазових виконавців «PERFORMANCE JAZZ 

2017», Х ювілейний Джазовий фестиваль «JUBILEE’2017», Х Міжнародна мистецька 

акція – фестиваль гітарного мистецтва «VIVAT GUITARE!»; 

 - 58 аматорським колективам області підтверджено звання «народний» та 

«зразковий», протягом року кількість колективів зі званням збільшилась на 4; 

 - участь обласної бібліотеки для юнацтва в польсько-українській зустрічі 

молодих бібліотекарів під назвою «Нові технології у бібліотеках», тісна співпраця з 

всеукраїнським професійним виданням «Бібліосвіт», один із номерів якого вийшов як 

«Миколаївський випуск»; 

- відкритий регіональний фестиваль театрів ляльок та студій лялькового 

мистецтва «Кришталева лялька»; - Перший Міжнародний фестиваль повітряних зміїв 

«Tryhutty International Kite Festival 2017». 

Оновлено 9 закладів культури (6 бібліотек в Вітовському районі, 2 клубних 

закладів в Первомайському та 1 в Казанківському районі), здійснено капітальних 

ремонтів закладів культури; - відреставровано 3 полотна з колекції обласного 

художнього музею ім. В.В. Верещагіна в рамках програми «Відродження шедеврів»; - 

відкриття в обласному краєзнавчому музеї виставки «Світ в мініатюрі: Миколаїв 

залізничний». 

Головними відкриттями стали: - відкриття зони вільного читання в обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім.О.Гмирьова (ремонт та оснащення за кошти 

гранту, депутатські та з обласного бюджету);  

- відкриття в обласному краєзнавчому музеї залу урочистих подій для церемонії 

реєстрації шлюбу в рамках пілотного проекту «Шлюб за добу», започаткованого 

спільного з Головним територіальним управлінням юстиції в Миколаївській області. 

Головні успіхи року:  

- огляд-конкурс дитячих мистецьких шкіл «Школа року 2017», урочистим 

фіналом заходу став Гала-концерт учнів дитячих мистецьких шкіл Миколаївської 

області.  

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ (ПРОГРАМА) 3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

ТЕРИТОРІЙ 

 

Програма складається з двох напрямів (операційних цілей): 

3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення. 

3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад. 
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Програма  зосереджена на економічних, соціальних та інфраструктурних 

аспектах, які є важливими для поліпшення якості життя у сільській місцевості. Вона 

реалізовуватиметься через два відповідних напрями та 8 проектів. Ця Програма тісно 

пов’язана з іншими програмами Плану реалізації «Стійке економічне зростання на 

основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки» та «Висока якість життя 

населення». 

 

НАПРЯМ 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення 

 

В Миколаївській області понад третина населення проживає у сільській 

місцевості і переважна її більшість працює у агропромисловому секторі. Але аграрний 

комплекс не в змозі забезпечити достатню зайнятість сільського населення. Слабкі 

можливості для зайнятості та занепад інфраструктури в сільських і приміських 

місцевостях є ключовими причинами низького рівня життя, і як наслідок, відтоку та 

загального старіння населення. Село швидкими темпами втрачає культурну, соціальну 

та економічну інфраструктуру. Виправлення ситуації потребує значних інвестицій, 

фінансових вливань та організаційних заходів.  

Для стабілізації на ринку праці в області в рамках дії Програма зайнятості 

населення Миколаївської області вживаються заходи, направлені на сприяння 

ефективній зайнятості  та самозайнятості населення на селі шляхом стимулювання 

роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи 

населення, посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці; проводилась 

інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання з питань 

дотримання трудового законодавства та переваг легальної зайнятості, можливості 

відшкодування єдиного соціального внеску за безробітних осіб, працевлаштованих на 

створені нові робочі місця.  

Для активізації розвитку підприємництва в області діє Програма розвитку малого 

і середнього підприємництва у Миколаївській області.  

Започатковано  Проект часткового відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами для реалізації якого виділено 2 млн. грн.  

На виконання заходів Програми, з метою створення нових робочих місць 

суб’єктами малого та середнього підприємництва передбачено часткове відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками 

на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва. Для реалізації 

цього проекту в області проведено 9 інформаційно-навчальних конференцій та 

семінарів на тему «Ефективний кредит» за участі підприємців всіх міст та районів 

області. Кущові семінари відбулись у Очаківському, Кривоозерському, 

Первомайському, Вознесенському, Баштанському, Снігурівському районах та три 

семінари у місті Миколаїв.  

Результатом стало подання заявок від підприємців області для отримання 

часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами. 

Відповідно до поданих заявок було проведено конкурс.  
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Конкурс відбувся у 2 етапи, 28 вересня та 15 листопада. У першому етапі цього 

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

другому етапі взяли участь 21 суб’єкт господарювання, якими створено 84 робочих 

місця. У 2017 році створено 112 робочих місць. Компенсація яку отримали підприємці 

на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами для реалізації проектів 

становить понад 1946,0 тис. грн. 

Крім того на 2018 рік з обласного бюджету передбачено 4,0 млн. грн., на 

часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам підприємницької 

діяльності, що надаються банками на реалізацію проектів для створення нових робочих 

місць при збереженні існуючих. 

В рамках роботи консультаційного центру з питань організації та провадження 

підприємницької діяльності за участю соціальних партнерів в районних центрах 

зайнятості було надано 159 консультацій з різноманітніших питань. 

Протягом звітнього року районними центрами зайнятості було проведено 

48 семінарів з орієнтації безробітних для організації підприємницької діяльності та 

сприяння до самозайнятості населення, у яких взяло участь понад 500 осіб. До 

громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 1301 безробітна особа. 

Найбільш активні підприємства, які уклали договори та використали свої кошти на 

організацію та проведення тимчасових робіт: фермерське господарство «Владам»,  

ТОВ «Очерет» та інші. 

З метою залучення безробітних до підприємництва проводилася низка заходів. 

Особи, які виявили намір відкрити власну справу, залучаються до участі в тематичних 

семінарах: «Від бізнес-ідеї – до власної справи», «Як розпочати свій бізнес?», 

«Ефективне ведення сільського господарства», семінар з питань організації зеленого 

туризму.  

З метою поліпшення якості життя сільського населення, підвищення рівня 

доходів сільських родин, підвищення якості продукції, яка виробляється до 

європейських стандартів в області  за підтримки Проекту USAID/Партнерство заради 

інновацій «Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи» та Данон Екосистем Фонду (Франція), Хайфер Інтернешнл (США) і 

Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку/SOCODEVI (Канада) створено 

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

(СОК «Молочник», СОК «Мирослава» Снігурівського та СОК «Мальва» Баштанського 

районів). При створенні господарства отримали сучасне обладнання, що дозволило 

суттєво зменшити затрати часу на роботу (доїльні апарати, стойлове та вентиляційне 

обладнання, ємності для збору молока), а також племінних високопродуктивних 

нетелей. Крім того укладено меморандуми між Міжнародним благодійним фондом 

«Добробут громад» та 3 особистими домогосподарствами Снігурівського району (в 

селах Єлизаветівка, Червоний Промінь та Афанасіївка) на подальшу співпрацю щодо 

створення молочних ферм сімейного типу, а також з трьома домогосподарствами 

зазначеного району проводяться підготовчі роботи. 
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НАПРЯМ 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних 

громад 

 

З метою застосування енергозберігаючих технологій для освітлення населених 

пунктів у Вітовському районі встановлено 41 світлоточку потужністю 40 Вт на 

наявних опорах. 

В умовах децентралізації провели ремонти дорожнього покриття у населених 

пунктах: м. Миколаєва, Южноукраїнська, Вознесенська, Первомайська, Нової Одеси, 

Снігурівки, смт Березанка, Арбузинка, Врадіївка, Казанка, Вітовського, 

Казанківського, Новоодеського районів та Куцурубської і Чорноморської ОТГ. 

 Також на будівництво, реконструкцію, капітальний, поточний ремонт та 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування 

Миколаївської області обсяг фінансування з місцевих бюджетів становить 

284,1 млн. грн., в тому числі: митні кошти – 204,4 млн.грн. на поточний ремонт Т-15-08 

Калинівка-Снігурівка, обласної бюджет – 56,5 млн. грн.( поточний ремонт Т-15-08 

Калинівка-Снігурівка – 18,2 млн.грн., а/д Н-11 Дніпро-Миколаїв – 10,97 млн.грн., 

поточний дрібний ремонт доріг державного значення – 17,8 млн.грн., експлуатаційне 

утримання доріг місцевого значення – 9,6 млн.грн.)   Районні бюджети – 15, 5 млн.грн., 

сільські, селищні та ОТГ бюджети – 7,4 млн.грн., міські бюджети - 450,0 тис.грн.. 

Здійснена реконструкція покрівлі житлового будинку в м. Снігурівка,  

реконструкція та капітальний ремонт житлового м. Южноукраїнськ. 

Житловий фонд м. Миколаєва обладнано 462 загально будинковими приладами 

обліку теплоенергії (на замовлення міської ради) та 61 загально будинковим приладом 

обліку теплоенергії (за ініціативи ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»). 

ПАТ «Миколаївобленерго» споживачам області встановлено 4864 багато тарифних 

електролічильники, з них: 2448 - однофазних, 2416 - трифазних, у тому числі 

юридичним особам – 1421 електролічильник (з них: 207 однофазних, 1214 трифазних), 

у побутовому секторі – 3443 електролічильники (з них: 2241 однофазних, 

1202 трифазних). За станом на 01.01.2018 електричне опалення впроваджено на 

517 об’єктах, у тому числі у 143 закладах освіти, 113 закладах охорони здоров’я та 

259 інших закладах, а також у 1104 квартирах багатоповерхових житлових будинків та 

у 6103 індивідуальних будинках. 

В області встановлено 1284 лічильники природного газу, план встановлення 

лічильників виконано в повному обсязі. Обладнання індивідуальних лічильників газу 

для населення (побутових споживачів) в житлових будинках Корабельного району,  в 

житлових будинках по пр. Центральному,  вул. Колодязна, вул. Потьомкінська, міста 

Миколаєва. Встановлення приладів обліку  природного газу у побутових споживачів 

Центрального, Інгульського та Корабельного районів м.Миколаїв. 

 

Для забезпечення розробки схем планування територій районів та генеральних 

планів населених пунктів сформовано топографічну основу, виконано оцифровку 

ортофотопланів, проаналізовано дані топографічної основи. Проект реалізовано за 

рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету.  
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Розроблення схеми планування території області забезпечило всебічний аналіз 

стану використання території області, визначило стратегічні напрями її розвитку та 

надало науково обґрунтовані пропозиції щодо використання територіальних і 

природних ресурсів регіону. За результатами реалізації проекту створено актуалізовану 

топографічну основу; трудові ресурси та зайнятість населення; проведено оцінку 

природних умов і ресурсів; комплексну оцінку території; основні напрямки розвитку 

території області, прогноз розвитку господарського, агропромислового, рекреаційного, 

туристичного комплексів; розвиток інженерної інфраструктури; захист території; 

визначено прогнозний стан навколишнього природного середовища; розвиток 

функціонально-планувальних елементів території області; оптимізація систем 

розселення та організація системи міжселенного обслуговування; розроблено розділи 

«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» на мирний час та 

особливий період.  

 

За час проведення реформи децентралізації у Миколаївській області створено 

28 об’єднаних територіальних громад, які об’єднали 100 місцевих рад, а це близько 

31,75% від загальної кількості існуючих сільських, селищних, міських рад області. 

Площа, охоплена громадами становить 8,515 тис.км
2
, або 34,61% від загальної площі 

області (24,6 тис.км
2
) 

19 ОТГ отримали з державного бюджету субвенцію на формування 

інфраструктури у сумі 90,6 млн. грн. Ці кошти громади спрямували на реалізацію 

137 інфраструктурних проектів. 

Об’єднаними територіальними громадами за рахунок субвенції на розвиток 

інфраструктури придбано  24 одиниць спеціальної техніки для місцевих комунальних 

підприємств (землерийної техніки, аварійних автомобілів, автономних дизель-

генераторів) у Баштанській, Бузькій, Веселинівській, Веснянській, Галицинівській, 

Камяномостівській, Коблівській, Михайлівській, Нечаянській, Ольшанській, 

Прибужанівській, Шевченківській ОТГ. Створено бази спеціальної техніки з 

благоустрою населених пунктів Михайлівської сільської ради. Придбано: спеціальну 

техніку (екскаватор, грейдер) для роботи Сільського комунального підприємства «При 

Ульянівській сільській раді» Михайлівської сільської ради Миколаївського району; 

комплектувальні вироби для спецтехніки підприємства житлово-побутових послуг 

«Нечаянське»; спецтехніку (сміттєвоз) для КП «Ольшанське» Ольшанської селищної 

ради.  

Ольшанська ОТГ придбала шкільний автобус, спецтехніку (сміттєвоз) для 

КП «Ольшанське» Ольшанської селищної ради, здійснила реконструкція насосної 

питної станції (НПС) Миколаївського району Миколаївської області. 

 

Для досягнення успіху в реалізації проектів необхідне створення критичної маси 

з усіх зацікавлених сторін, а саме: участь громадськості та інвесторів, представників 

громадських та неурядових організацій, місцевих, районних та обласних органів влади, 

наукових інститутів та навчальних закладів, кооперативів та комунальних підприємств. 

 


