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Звіт 

з оцінки результативності реалізації  Стратегії розвитку  Миколаївської 

області та Плану заходів з її реалізації за підсумками 2018 року 

 

16 квітня 2015 року рішенням обласної ради №9 затверджено Стратегію 

розвитку Миколаївської області на період до 2020 року (далі - Стратегія). 

29 грудня 2018 року розпорядженням голови облдержадміністрацїї 

№584-р схвалено План заходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 

розвитку Миколаївської області на період до 2020 року (далі - План). 

План спрямований на використання основних економічних, ресурсних та 

екологічних можливостей наявних в області. Враховує оптимальні способи 

сприяння сталості, соціальній інтеграції, доступності і захисту довкілля з 

урахуванням збереження природних, культурних, історичних ресурсів та 

надбань. 

Головна мета Плану повністю узгоджена з метою Стратегії - прискорити 

економічне зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в 

область поряд із пом’якшенням можливого негативного впливу такого 

зростання на навколишнє середовище і створенням регіону, який дбає про 

якість життя і зберігає наявні ресурси для майбутніх поколінь. 

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях області і 

відображає комбінацію можливих заходів щодо розвитку з урахуванням 

обмежених фінансових ресурсів і можливостей їх впровадження. Заходи 

основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у 72 технічних 

завданнях, що згруповані у трьох взаємопов’язаних програмах (цілях) та 

одинадцяти напрямах. 

Станом на 01.01.2019 року, в області реалізовувалися 58 технічних 

завдань (81% від загальної кількості), які включені до Плану, на суму майже 

1,6 млрд грн, фінансування яких здійснювалось за рахунок різних джерел.  

З яких: 15 технічних завдань відносяться до 1-ї стратегічної цілі 

(програми) «Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки» на суму – 510,02 млн грн; 35 технічних завдань 

відносяться до 2-ї стратегічної цілі (програми) «Висока якість життя людини» 

на суму 1036,62 млн грн та 8 технічних завдань відносяться до 3-ї стратегічної 

цілі (програми) «Збереження та розвиток територій» на суму 51,89 млн гривень. 

Інші технічні завдання, які зазначені в Плані не реалізовувались через те, 

що іх  впровадження планується розпочати у 2019 або 2020 роках. 

Протягом звітнього періоду реалізовано повністю та в запланованих 

обсягах 29 технічних завдань на суму 1500,63 млн гривень. В стадії реалізації 

знаходиться 21 технічне завдання, на суму 97,91 млн гривень. В стадії 

підготовки знаходиться 8 технічних завдань. 

 

 Програма 1  «Стійке економічне зростання інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки» 

В основу Програми лягли технічні завдання на проекти регіонального 

розвитку, які включають заходи  із розвитку дорожньої інфраструктури  та 



2 

логістично-транспортного потенціалу, забезпечення конкурентоспроможності 

економіки регіону, заходи спрямовані  на стимулювання розвитку малого і 

середнього підприємництва. 

Основними інфраструктурними проектами, реалізація яких має 

найсуттєвіший вплив на розвиток області і яким приділялась значна увага є: 

будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти автомобільних 

доріг та відновлення роботи КП «Миколаївський міжнародний аеропорт». 

За дорученням голови облдержадміністрацїї у 2019 році основним 

напрямком роботи буде забезпечення проїзду до опорних шкіл, госпітальних 

округів, сімейних амбулаторій.  

Відсоток виконання дорожніх робіт у 2018 році –  95,7 %. У звітньому році 

за рахунок субвенції з державного бюджету було відремонтовано 731,6 км доріг 

(551954 м2) на суму 250 748,9 тис. грн, а саме: 

за рахунок поточного середнього ремонту по автодорозі О 150514 Братське 

– Вознесенськ у Вознесенському районі відновлено 8,1 км з обсягом 

фінансування 43 389,5 тис. гривень; 

за рахунок поточного дрібного ремонту – 219,9 км з обсягом фінансування 

116 042,2 тис. грн, роботи виконувались на 32 об’єктах; 

за рахунок експлуатаційного утримання забезпечено проїзд на 503,6 км з 

обсягом фінансування 91 317,2  тис. грн, роботи з ліквідації аварійності 

виконувались на 55 об’єктах. Кошти обласного бюджету у сумі 147,945 млн грн 

були спрямовані на ремонт автомобільної дороги загального користування 

державного значення Т 15-08 Калинівка-Снігурівка-Березнегувате. Кошти, які 

надійшли в рамках митного експерименту у сумі 10,625 млн грн були спрямовані 

на: Т 15-08 – 6,015 млн грн; Н 11 – 4,610 млн гривень. 

Зроблені проекти, отримані експертизи по дорогах Н-14, М-14 Одеса-

Мелітополь-Новоазовськ, проектується 5 розв’язок і збільшення до 1 категорії 

М-14 в напрямі Херсону. 

Функціонуючий аеропорт в регіоні – це той об’єкт, завдяки якому до 

Миколаївської області потягнуться нові інвестиції у різні сфери. Аеропорт 

призначений для всіх видів перевезень. В приміщені аеровокзалу створено всі 

умови для комфортного перебування пасажирів. 

Миколаївський аеропорт пройшов сертифікаційну перевірку Державною 

авіаційною службою України, результатом чого стало отримання сертифікатів 

відповідності за трьома напрямками: «Забезпечення обслуговування пасажирів і 

багажу»; «Обслуговування на пероні і місцях стоянок повітряних суден» і 

«Наземне адміністрування в аеропорту». На IV економічному форумі 

«Миколаївщина - надійний партнер» зроблено офіційну заяву про відкриття 

аеропорту. На даний час проводяться рейси до Шарм-эш-Шейху та Києва. У 

2018 році проведена тендерна процедура, укладений договір з переможцем 

ПП “ГарантКомплексБуд” на виконання робіт, строк виконання яких планується 

протягом 2019 року. Кошти, отримані  підприємством освоєні в повному обсязі 

на придбання обладнання радіотехнічних засобів посадки. Залишок коштів 

планується освоїти протягом 2019 року. 

На території області успішно реалізуються інвестиційні проекти в 
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морегосподарському комплексі, переробній промисловості, виробництві 

харчових продуктів та будівельних матеріалів. Підтвердженням чого є успішна 

робота міжнародних компаній і транснаціональних корпорацій: Американської 

Bunge і PepsiCo, британської ED & F Man Limited, французької Groupe Lactalis, 

китайської  Cofco , німецької Dyckerhoff AG. 

У 2018-2020 роках бізнесом Миколаївської області заплановано до 

реалізації більше 50 масштабних інвестиційних проектів вартістю понад 

40 млрд грн, в тому числі: 

ТОВ СП «НІБУЛОН» - реалізація другого етапу реконструкції та 

модернізації суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН» у 

м.Миколаєві в рамках співпраці компанії із Європейським інвестиційним 

банком; 

ДП «АМПУ» – продовження реалізації проектів з будівництва 

перевантажувальних комплексів  причалу №8 та причалу №14а; 

ТОВ «Порт Очаків» – реконструкція підхідного каналу;   

ТОВ «Восход Солар», ТОВ «ЕНЕРДЖИ ВУД» - реалізація проектів з 

розвитку альтернативних видів енергетики; 

ТОВ «Сандора» – ІІ лінія снеків  і лінія з виробництва картопляних чіпсів; 

ПАТ «Коблево» – цех виробництва шампанських та ігристих вин; 

ФГ «Органік Сістемс» холдингу «Агрофьюжн» – будівництво заводу з 

сушіння томатів;  

ДП «СК «Ольвія» – будівництво зернового комплексу із подовженням 

причальної лінії; 

ТОВ «ЕВЕРІ» – будівництво комплексу з перевантаження меляси (І, 

ІІ черги), інші проекти. 

У звітньому році продовжувілась реалізація проектів міжнародної 

технічної допомоги, в яких облдержадміністрація є бенефіціаром, у т.ч.: 

«Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва» 

впроваджується за підтримки Уряду Канади в 4-х областях (Миколаївській, 

Херсонській, Одеській та Запорізькій). Від Миколаївської області 

зареєстровано майже 6,0 тис. учасників. Протягом 2018 року для малих та 

середніх агровиробників організовано 76 навчальних заходів з питань 

агротехнологій, агробізнесу та маркетингу за участі понад 2,0 тис. клієнтів. 

Проведено 3 конференції, 3 вебінари по агротехнологічних та бізнес-темах, 

круглий стіл для бджолярів. 

 

В області реалізується  План заходів з виконання  Експортної стратегії 

України у Миколаївській області на 2018-2021 рр. Протягом 2018 року 

проводилася робота щодо підтримки експортерів, оновлено експортні 

пропозиції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та розповсюджено на 

міжнародних заходах в області та за кордоном. Інформацію  щодо оглядів   

ринків  країн ЄС та Африки, торговельних місій  Офісу з просування експорту, 

комерційних пропозицій  іноземних компаній, міжнародних  виставок 

поширено серед підприємств області та розміщено на сайті 
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облдержадміністрації. Організовано бізнес-форум та В2В-зустрічі 

миколаївських підприємців з представниками бельгійських та нідерландських 

компаній. Економічний та експортний потенціал області представлено під час 

візитів делегацій об ласті до Чехії, Китаю, Білорусі та Бельгії. Взято участь у 

виставці регіонів України та Білорусі в м. Гомель з експозицією 

«Миколаївщина запрошує до співробітництва».  У КНР (м. Шанхай) спільно з 

регіональним офісом з «Ukrauneinvest» презентовано економічний потенціал 

області  на національному стенді України під час виставки «China International 

Import Expo 2018».  Для поширення на міжнародних заходах ви дано  буклет 

«Миколаївщина. Регіон для успішного бізнесу» і євробук «Миколаївщина – 

територія майбутнього», виготовлено сувенірну продукцію із символікою 

регіону." 

З метою створення в області сприятливого середовища для розвитку 

підприємницьких ініціатив головою облдержадміністрації О. Савченком 

ініційовано в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва в 

Миколаївській області реалізацію Проекту часткового відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього 

підприємництва для реалізації проектів, на що з бюджету області у 2018 році 

виділено 4 млн гривень. Проходили 3 етапи конкурсних відборів, за 

результатами яких 44 підприємці отримали компенсації. Створено 107 нових 

робочих місць. 

У 2018 році область стала переможцем конкурсного відбору грантових 

проектів за кошти ЄС. Проект «Інноваційний кластер «Регіональний 

інноваційний HUB «RInnoHUB» буде реалізовано за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про 

фінансування Програми підтримки секторальної політики. Проект 

розрахований на три роки, а загальний бюджет становить 5,5 млн гривень. 

Між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України та Миколаївською обласною державною 

адміністрацією підписано Договір про делегування повноважень на виконання 

бюджетної програми КПКВК 2751271 «Підтримка регіональної політики 

України».  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

2018 року № 569-р «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 році 

бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у 

рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної 

політики – Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний 

відбір», Миколаївській обласній державній адміністрації на реалізацію проекту 

Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RInnoHUB) в 

2018 році з державного бюджету виділено 1 953,38 тис. гривень. 

 

Програма 2  «Висока якість життя людини» 

Програма 2 передбачає  реалізацію технічних завдань спрямованих на 

забезпечення населення доступною якісною і кваліфікованою медичною 
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допомогою, освітніми послугами, сприяння соціокультурному  розвитку 

людини, забезпечення надання послуг населенню, незалежно від місця його 

проживання, формування екологічної свідомості. 

Основними джерелами фінансування проектів в рамках технічних завдань 

Плану заходів були бюджетні кошти. 

За рахунок бюджетних коштів 2018 року 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 447 загальноосвітніх навчальних закладах області реалізовано проекти з 

реконструкції будівель і систем опалення, водопостачання і водовідведення, 

капітальних ремонтів приміщень, придбання необхідного учбового обладнання; 

заміни  вікон та дверей на енергозберігаючі  та ін.; 

в 131 дитячому навчальному закладі виконувались роботи з реконструкції 

будівель, в тому числі систем опалення, котелень,  покрівель, капітальних 

ремонтів приміщень, термосанації, придбання необхідного обладнання та ін.; 

в 148 закладах охорони здоров'я 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 81 об'єкті спортивного призначення проведено капітальні ремонти, 

реалізовано проекти з реконструкції спортивних та дитячих майданчиків, 

побудовано спортивний зал та інші спортивні споруди та придбано необхідне 

обладнання, в т.ч. для дитячих майданчиків; 

в 71 закладі культури проведено ремонти сільських будинків культури та 

придбано необхідне обладнання для проведення культурних заходів; 

в 18 закладах соціального захисту населення проведено капітальні 

ремонти та придбано необхідне обладнання. 

Проведено роботи з реконструкції вуличного освітлення за 

146 проектами, відремонтовано дороги та внутрішньо квартальні проїзди за 

109 проектами, проведено роботи з енергозбереження, встановлення 

лічильників та реконструкції і будівництва нових котелень – 62 проекти, 

відремонтовано житлових будинків – 214 проектів, виконання 112 проектів 

направлено на благоустрій регіону, виконано роботи з ремонту водопровідних і 

каналізаційних мереж за 78 проектами у містах і районах області, придбано 

32 одиниці спецтехніки для комунальних підприємств.  

Крім того, 2018 року розроблялась проектно-кошторисна документація по 

210 проектах для можливості виконання у 2019 році робіт з реконструкції, 

будівництва та ремонтних робіт на об'єктах соціальної сфери. 

У співробітництві з міжнародними фінансовими організаціями в області 

реалізуються 2 проекти: 

 «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв», 
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що фінансується Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Реципієнтом є  

МКП «Миколаївводоканал». Строк реалізації проекту -  2014-2020 роки, 

бюджет становить 31,08 млн євро.  

У 2018 році проведено реконструкцію будівлі решіток очисних споруд 

каналізації та розпочато реконструкцію самопливних каналізаційних колекторів 

на суму 1 119 тис євро. 

 «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 

теплопостачання України», реципієнтом за яким виступає ОКП «Миколаїв-

облтеплоенерго». Проект фінансується Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку (МБРР) та Фондом чистих технологій (ФЧТ). Строк реалізації проекту 

- 2015-2021 роки, бюджет проекту становить 21,77 млн дол. США.  

У 2018 році здійснено монтаж та пуск 45 індивідуальних теплових 

пунктів на суму 1 623 тис. дол. США. 

Для Миколаївської області 2018 рік став роком абсолютного прориву у 

питаннях впровадження та організації інклюзивного навчання. У 2018 році 

розроблено  та прийнято Програму розвитку інклюзивної освіти, що  дозволило 

здійснити облаштування інклюзивно - ресурсних центрів сучасними засобами 

та обладнанням, створення у закладах освіти ресурсних кімнат та медіатек.  

У 2018 році було підписано меморандум з Фондом Марини Порошенко, в 

рамках якого заплановано створення в області 17 інклюзивно-ресурсних 

центрів. Сьогодні таких центрів вже 19. У 2019 році їх буде щонайменше 22. 

Крім того, втричі збільшено кількість дітей з особливими потребами, яких 

інтегровано в освітнє середовище,  та закладів освіти, які реалізують модель 

інклюзивної освіти. Введено 103 посади асистента вчителя у закладах загальної 

середньої освіти та 27 посад асистентів вихователя у закладах дошкільної 

освіти. 

В рамках оголошеного року освіти та інклюзивного навчання, значна 

увага обласної влади була приділена оснащенню навчальних закладів 

устаткуванням та новітнім обладнанням. Так, як і планувалося на початку року, 

у навчальні заклади області було придбано і встановлено обладнання у 

69 класах, зокрема, обладнання для кабінетів: фізики - 12, хімії - 17, математики 

- 10, біології - 17 та географії - 11. Додатково були закуплені цифрові 

вимірювальні комплекси для кабінетів біології (9 штук), кабінетів хімії  

(8 штук), фізики (5 штук).  

Окрім цього, було придбано два навчально-тренінгових класи та STEM-

лабораторія. Інтерактивними тирами у 2018 році було обладнано 20 кабінетів 

«Захисту Вітчизни», а 16 закладів освіти отримали лінгафонні кабінети. Таке 

високоякісне оснащення отримали як опорні навчальні заклади, так і школи з 

поглибленим вивченням зазначених дисциплін.   Також, слід відзначити, що за 

підсумками Року освіти та інклюзивного навчання на Миколаївщині, у 

269 школах Миколаївської області налагоджений доступ до інтернету через 

бездротове покриття wi-fi. 

Миколаївська область серед ТОП-5 лідерів по країні з реалізації проектів 

нового будівництва сільських медичних амбулаторій. Обласну мережу 

первинної медичної допомоги складають 24 центри ПМСД, з яких 
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5 знаходяться в ОТГ. З урахуванням розвитку територій на найближчі роки 

Миколаївська облдержадміністрація передала на місця затверджений 

сформований перелік будівництва, капремонту та реконструкцій амбулаторій 

на селі Так  зосереджено увагу на будівництві 14 нових сучасних медичних 

амбулаторій в Арбузинському, Березанському, Вітовському, Вознесенському, 

Доманівському, Миколаївському, Новобузькому, Новоодеському, 

Первомайському і Снігурівському районах. На сьогодні всі заклади первинної 

мережі, які надають послуги жителям області, підключено до системи EHealth. 

Амбулаторії, що будуються також будуть підключені до інтернету. 

Що стосується вторинного та третинного рівня надання медичних послуг, 

то в області реалізується проект міжнародної технічної допомоги, в якому 

облдержадміністрація є бенефіціаром. «Виклик туберкульозу» реалізується 

Агентством США з міжнародного розвитку в 3 областях (Миколаївській, 

Полтавській та Київській).  За звітний період проведено семінари та «круглі 

столи» з питань організації виявлення, обстеження, спостереження та лікування 

осіб – хворих на туберкульоз, тренінг для сімейних лікарів. У закладах охорони 

здоров’я області відбулися 3 візити міжнародних експертів з питань 

інфекційного контролю, мікробіологічної діагностики туберкульозу та 

впровадження нових схем лікування. Проведено 14 моніторингових візитів в 

районні заклади охорони здоров’я області.  Для реципієнта проекту – 

Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру - придбано 

лабораторне обладнання на суму 334,7 тис гривень.   

У першому кварталі 2019 року планується розпочати капітальний ремонт 

Миколаївського обласного онкологічного диспансеру.  Капітальний ремонт 

онкологічного центру це спільний проект Миколаївської облдержадміністрації 

та Миколаївської міської ради. В рамках проекту планується придбання 

обладнання, яке буде надавати повне стовідсоткове обстеження та залучення до 

роботи центру спеціалістів провідних ізраїльських та німецьких клінік. 

Започаткована Президентом України реформа децентралізації дає 

громадам значні можливості для покращення життя своїх жителів. У цьому 

аспекті велику роль відіграє доступність до адміністративних послуг. 

На даний час на Миколаївщині працює 24 центри надання 

адміністративних послуг, у тому числі 5 міських і 19 районних. Миколаївська 

область серед лідерів за кількістю надання адміністративних послуг через 

ЦНАПи районних державних адміністрацій. 186 видів послуг – найвищий 

показник по Україні. У 2018 році через центри надання адміністративних 

послуг мешканці області отримали майже 329 тисяч послуг. У 2018 році у 

центрах надання адміністративних послуг Южноукраїнська та Миколаївської 

міської ради впроваджено надання адміністративних послуг з оформлення 

паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон. У роботі центрів надання адміністративних 

послуг запроваджуються хмарні технології. З січня 2017 року працює портал 

адміністративних послуг Миколаївської області http://e-admin.mk.gov.ua. В 

області запроваджено єдиний документообіг між центрами надання 

адміністративних послуг та суб’єктами надання послуг. У першому півріччі 
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2019 року планується. Що в ОТГ Миколаївщини будуть створені 7 центрів 

надання адміністративних послуг. Зокрема, у Ольшанській, Олександрівській, 

Коблівській, Казанківській, Доманівській, Воскресенській, Березанській ОТГ. 

Для забезпечення здорового способу життя населення громад в області 

проведено капітальні ремонти дитячо-юнацьких спортивних шкіл, придбано 

спортивний інвентар. В рамках Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської обасті на 2015-2017 роки (продовженої на період до 2019 року 

включно) надано субвенцію з обласного бюджету міському бюджету 

м.Баштанка на  реалізацію проекту "Нове будівництво басейну для плавання 

збірного типу по вул.Героїв Небесної Сотні, 29 а", збільшено кількість об'єктів 

спортивної інфраструктури області, розбудовано нові (або реконструйовано 

існуючі) спортивні майданчики, футбольні поля зі штучним покриттям в  

м. Снігурівка, Новоодеському районі, смт Казанка, Галіцинівській, 

Арбузинській ОТГ,  у м. Миколаїв ведеться реконструкція Центрального 

міського стадіону. 

В рамках розвитку сфери поводження з ТПВ, придбано: 2832 контейнери 

для збирання твердих побутових відходів, в тому числі 2610 контейнерів для 

роздільного збирання (м.Миколаїв, м.Вознесенськ, м.Очаків, м.Южноукраїнськ, 

Врадіївський, Казанківський, Первомайський, Снігурівський райони, 

Веснянська сільська ОТГ Миколаївського району, Воскресенська  сільська ОТГ 

Вітовського району, Чорноморська сільська ОТГ Очаківського району); 

3 сміттєвози (м.Вознесенськ – 1 од., Бузька сільська ОТГ Вознесенського 

району – 1 од., Шевченківська сільська ОТГ Вітовського району - 1 од.); 

2 бульдозери (Баштанська міська ОТГ Баштанського району -  1 од., 

Чорноморська сільська ОТГ Очаківського району – 1 од.); 7 тракторів 

(Веселинівська селищна ОТГ Веселинівського району - 2 од., Галицинівська 

сільська ОТГ Вітовського району – 1 од., Дорошівська сільська ОТГ 

Вознесенського району – 1 од., Прибузька сільська ОТГ Доманівського району 

– 2 од., Широківська сільська ОТГ Снігурівського району – 1 од.); 

3 екскаватори (Дорошівська сільська ОТГ Вознесенського району – 1 од., 

Коблівська сільська ОТГ Березанського району – 1 од., Широківська сільська 

ОТГ Снігурівського району - 1 од.); 1 вантажна машина (самоскид) 

(Галицинівська сільська ОТГ Вітовського району). 

 

Програма 3  «Збереження та розвиток територій» 

Програма 3 передбачає  реалізацію технічних завдань спрямованих на 

створення додаткових можливостей для зростання доходів населення, 

комплексного розвитку територій в інтересах громад. 

З метою здійснення заходів щодо сприяння територіальним громадам у 

вирішенні місцевих проблем у 2018 році вперше за ініціативи голови 

облдержадміністрації у 2018 році в області запроваджено надання допомоги 

територіальним громадам в реалізації проектів за рахунок коштів обласного 

бюджету, в тому числі: 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку – 28,0 млн грн (186 проектів); 
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субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад – 

10,5 млн грн  (44 проекти). 

Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для реалізації 

мікропроектів місцевого розвитку надавалася за підсумками конкурсного 

відбору і спрямовувалася на: реконструкцію, капітальний ремонт та 

енергозбереження «Народних домів», ФАПів, амбулаторій сімейної медицини, 

закладів освіти; реконструкцію та капітальний ремонт вуличного освітлення; 

розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад; водозабезпечення 

та водовідведення, виконання екологічних заходів та благоустрій населених 

пунктів; ремонт та поліпшення матеріальної бази спортивних об’єктів, які 

знаходяться у власності сільських та селищних рад.  

Завдяки реалізації мікропроектів за рахунок коштів субвенції з обласного 

бюджету у 2018 році вдалось:  

відремонтувати та реконструювати водогони в с.Тимірязєвка, с.Кам`яна 

Балка, с.Прибужани  Вознесенського району, побудувати водопровідну мережу 

в смт Врадіївка, с.Суворівка Новоодеського району; 

встановити спортивний комплекс на стадіоні «Колос» Арбузинської 

селищної ради, побудувати спортивний комплекс «Спортляндія» у 

м.Южноукраїнськ; 

реконструювати систему опалення, встановити нові котли в Калинівській 

ЗОШ та будинку культури с.Маложенівка Єланецького району, Камяно – 

Костуватського ДНЗ Братського району; 

завершити ремонт спортзалу Кривоозерської ЗОШ №1, Підгороднянської, 

Лисогорської, Синюхінобрідської ЗОШ Первомайського району; 

замінити вікна на енергозберігаючі склопакети в Очеретнянському 

будинку культури, ЗОШ №2 Кривоозерського району, будинку культури 

с.Дорошівка Вознесенського району, Іванівської ЗОШ Нечаянської сільради 

Миколаївського району, Новопетрівській АЗ-СМ с.Новопетрівське 

Новоодеського району, ДНЗ с.Гур`ївка, ЗОШ Новоодеського району, 

Підгороднянській, Софіївській, Кінецьпільській ЗОШ Первомайського району, 

Первомайській ЦРЛ, Новоукраїнській, Баратівській, Горохівській, 

Суворівській, Новокиївській ЗОШ Снігурівського району; 

покращити матеріально-технічну базу ЗОШ смт Березнегувате та 

Березнегуватського , Веселинівського, Новобузького районів; 

реконструювати вуличне освітлення в смт Первомайське, с.Водник, 

с.Новоселівка, с.Михайло-Ларине, с.Грейгове, с.Калинівка Вітовського району; 

с.Виноградне, с.Киселівка Снігурівського району, с.Дорошівка, с.Тимірязєвка 

Вознесенського району, смт Арбузинка, с.Благодатне Арбузиського райнону, 

с.Сухий Єланць Новоодеського району, с.Новохристофорівка Новобузького 

району; 

встановити ігрові майданчики в с.Мартинівське Вознесенського району, 

с.Суха Балка, с.Мостове Доманівського району, с.Новокандакове, 

с.Афанасіївка, с.Тамарине Снігурівського району, с.Себине Новоодеського 
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району, с.Новоюр`ївка Новобузького району, с.Синюхін Брід, с.Мигія, 

с.Софіївка, с.Станіславчик Первомайського району; 

зробити капітальний ремонт дорожнього покриття в с.Таборівка 

Вознесенського району; 

придбати легковий автомобіль для амбулаторії моно практики в с.Бузьке 

Вознесенського району; 

покращити надання медичних послуг в Вознесенській багатопрофільній 

лікарні шляхом придбання медичного обладнання та закладів первинної 

медико-санітарної допомоги Баштанського, Березнегуватського районів, ФАПів 

с.Калинівка, с.Бурханівка с.Баратівка, с.Горохівка, с.Суворе Снігурівського 

районів, с.Яструбинове Вознесенського району, с.Синюхін Брід 

Первомайського району. 

Відповідно до Порядку надання субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

об'єднаних територіальних громад облдержадміністрацією проведено 

конкурсний відбір проектів, в якому виявили бажання взяти участь 

17 об'єднаних територіальних громад області. Зазначені громади представили 

67 проектів соціально-економічного розвитку територій на загальну суму 

майже 30,71 млн гривень. За результатами конкурсного відбору визначено 

43 проекти на загальну суму 10500 тис. гривень. 

За кошти субвенції проведено капітальні ремонти закладів освіти, 

культури, охорони здоров'я, мереж вуличного освітлення, оновлено 

матеріально-технічну базу закладів соціальної сфери, зокрема: 

проведено капітальні ремонти мереж вуличного освітлення в 

смт Арбузинка, с.Козирка Очаківського району і с.Зарічне Миколаївського 

району, с.Калинівка та смт Воскресенське Вітовського району; 

встановлено зупиночні комплекси в с.Калинівка та смт Воскресенське 

Вітовського району; 

побудовано спортивний майданчик для міні-футболу, облаштовано 

спортивні і дитячі майданчики в смт Березанка, с.Козирка Очаківського району 

і с.Радісний Сад Миколаївського району; 

відремонтовано дах і система опалення Богданівської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини та побудовано розвідувально-

експлуатаційну свердловину в с.Прибужжя в Доманівському районі; 

відремонтовано приміщення дитячого садочка «Світлячок» та 

приміщення амбулаторій загальної практики сімейної медицини 

с.Володимирівка Казанківського району; 

проведено заходи з енергоефективності в будівлях загальноосвітніх 

закладів Радсадівської ОТГ (заміна вікон та дверей на металопластикові з 

подвійними склопакетами), відремонтовано свердловину №0257 та водонапірну 

башту «Рожновського» в селі Стара Богданівка Миколаївського району; 

відремонтовано Будинок культури в смт Воскресенське Вітовського 

району; 

придбано 9 ноутбуків та 9 багатофункціональних пристроїв для дев’яти  

закладів дошкільної освіти у смт Казанка, селах Михайлівка, Дмитро-Білівка, 
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Великоолександрівка, Дмитрівка, Миколаївка, Троїцьке-Сафоново, 

Новоданилівка та Лагодівка Казанківської ОТГ. 

Зазначені проекти реалізовувались на засадах об’єднання ресурсів 

громадськості, органів місцевого самоврядування та інших джерел для 

вирішення соціально важливих проблем громад, підвищення 

енергоефективності на місцевому рівні, покращення матеріального стану 

об’єктів соціально-культурного призначення об'єднаних територіальних громад 

області. 

У 2019 році продовжено підтримку об'єднаних територіальних громад у 

розроблені та реалізації проектів розвитку їх інфраструктури. Так, рішенням 

обласної ради від 21 грудня 2018 року № 28 «Про обласний бюджет 

Миколаївської області на 2019 рік» передбачено субвенції обласного бюджету 

місцевим бюджетам у розмірі 61 млн грн на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Миколаївської 

області та на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку. 

 


