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про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2018 рік

з початку 

реалізації 

проекту

за звітний 

період
планова фактична планова фактична

найменування 

індикатора 

(показника)

одиниця 

виміру

прогнозо-

ване 

значення

фактичне 

значення

відхи-

лення (+/-)

3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний та

поточний ремонти

автомобільних доріг та

дорожньої 

інфраструктури в

межах Миколаївської

області

Державний 

та місцеві 

бюджети

761 581,5 419 568,4 445 669,5 419 568,4 735 480,4 726 985,4 площа 

дорожнього 

покриття

кв.м 902954 871954 -31000 У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету у 

Миколаївській області  було відремонтовано 731,6 км доріг 

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

- за рахунок поточного середнього ремонту по автодорозі 

О150514 Братське – Вознесенськ у Вознесенському районі 

відновлено 8,1 км з обсягом фінансування 43 389,5 тис. грн;

- 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 грн

-

Реконструкція,  

модернізація та

відновлення роботи  

КП «Миколаївський

міжнародний аеропорт»

Кошти 

ДФРР, 

місцеві 

бюджети

126 217,2 125 000,0 87 330,7 21 447,7 88 547,9 22 664,9 кількість 

пасажирів

осіб 0 512 +512 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» директором аеропорту 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

Наприкінці 2018 року  було проведено тендерні 

процедури.  Однак завершити тендерну 

процедуру підписанням договору не вдалось, 

оскільки 09.12.2018р. підприємство ТОВ «АВІА 

КОНСАЛТ» подало скаргу до 

Антимонопольного комітету на рішення 

Замовника (КП «ММА») про визнання 

переможцем ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006». 

Рішенням Антимонопольного комітету №13270 

ця скарга була скасована. Таким чином, 

підприємство об’єктивно позбавили 

можливості завершити реалізацію даного 

проекту в 2018р. В той же час, вже 08.01.2019р. 

укладено договір з учасником-переможцем 

ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006» на виконання 

робіт по «Реконструкції системи 

світлосигнального обладнання аеродрому 

«Миколаїв» на суму 41000 тис. грн. Строк 

виконання вказаних робіт становить до 

15.04.2019 року. Джерелами фінансування 

виконання цих робіт є кошти ДФРР в сумі 

31000 тис. грн, кошти обласного бюджету в 

сумі 3198 тис. грн.  та власні обігові кошти 

комунального підприємства

Назва проектів регіонального 

розвитку, що включені до 

програми регіонального 

розвитку

Джерела 

фінансування у 

звітньому періоді

Фактична сума підписаних 

договорів (контрактів) у 

звітному періоді

Сума вибраних коштів у 

звітньому періоді

Сума вибраних коштів з 

початку реалізації проектів

Індикатори (показники) результативності виконання плану 

заходів
Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і 

запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з 

поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму 

вирішення)
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Розвиток транзитного

та логістично-

транспортного 

потенціалу та об’єктів

портової 

інфраструктури     

(інвестиційні проекти)     

Державний 

та місцеві 

бюджети

інформація 

конфіденці

йна

інформація 

конфіденці

йна

інформація 

конфіденці

йна

інформація 

конфіденцій

на

інформаці

я 

конфіденц

ійна

інформація 

конфіденці

йна

- - - - - У 2018-2020 роках бізнесом Миколаївської області 

заплановано і реалізується низка масштабних інвестиційних 

проектів, в тому числі: в рамках співпраці компанії із 

Європейським інвестиційним банком - реалізація другого 

етапу реконструкції та модернізації суднобудівно-

судноремонтного заводу "НІБУЛОН" у м. Миколаєві; на 

території Миколаївського морського порту – реалізація, як 

нових проектів, так і продовження розпочатих у минулі 

періоди

-

Розвиток підприємств

для виробництва

продукції із сировини

місцевого походження

Власні кошти 

підприємств

8 050,0 1 056,0 3 000,0 1 056,0 11 500,0 8 050,0 потужність 

виробленої 

олії

т/добу 100 35 -65 У звітньому періоді  проводились роботи з будівництва цеху 

по виробництву екологічно чистої рафінованої, гідратованої 

та дезодорованої олії.

Проект реалізовано на 75%

Потреба в додаткових інвестиціях для 

завершення проекту 3450 тис.грн

Модернізація і 

переоснащення 

підприємств та випуск 

нових видів 

конкурентоспроможної 

продукції

Власні кошти 

підприємств

21 617,0 21 617,0 98 871,0 51 031,0 98 871,0 51 031,0 введення 

нових 

потужносте

й

випуск 

нових видів 

конкуренто

спроможної 

продукції

дільниц

ь

шт.

3

20

3

14

0

-6

Реалізація проекту по освоєнню випуску нових видів 

конкурентоспроможної продукції сільськогосподарського 

призначення здійснено в запланованих на звітній період  

обсягах,  освоєно  випуск 14 видів нової продукції, бралась 

участь у міжнародних виставках. Також проводилась 

модернізація  на ДП "Зоря" - "Машпроект" ступінь реалізації 

проекту становила 51%

Вітчизняний ринок не готовий  до попиту  

Будівництво, 

реконструкція 

тваринницьких 

комплексів (ферм) та

впровадження новітніх

технологій у

птахівництві та

тваринництві

власні та 

інвестиційні 

кошти

0 0 0 0 0 0 поголів’я 

ВРХ

гол. 2500 0 -2500 Реалізація проекту не здійснювалась в запланованих обсягах 

через не затверджену  проектно-кошторисну документацію, 

але спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка 

великої рогатої худоби отримали 6,8 тис. фізичних осіб за 

утримання понад 16 тисяч голів молодняка ВРХ 

 СТОВ "Промінь" не затверджено проектно-

кошторисну документацію на будівництво та 

реконструкцію тваринницьких комплексів

Підвищення 

ефективності 

вирощування продукції

рослинництва та

управління родючістю

зрошувальних земель

власні  кошти 7355 7355 17070 7355 18025 7355 розширення 

площ під 

зрошенням

 збільшення 

врожайност

і 

сільгоспкул

ьтур: 

кукурудза 

соняшник 

га

ц/га

ц/га

370

89

25

370

94

28,5

0

+5

+3,5

Заплановані у звітньому періоді заходи здійснені у повному 

обсязі. Підтримку на розвиток виноградників, ягідників та 

нагляд за ними, закладення молодих садів отримали 7 

суб'єктів господарювання та 60 сільгоспвиробників  на 

здешевлення банківських кредитів

-
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Комплексна 

термомодернізація із

запровадженням 

автоматизованої 

системи 

енергомоніторингу в

об’єктах бюджетної

сфери міста Миколаєва

Міський 

бюджет

11 454,0 11 454,0 20 000,0 11 454,0 20 000,0 11 454,0 продуктивні

сть

шт. 1 1 - проект реалізовано,на реалізацію проекту використано 57% 

запланованих коштів.   

-

Підтримка експорту-

запорука 

конкурентоспроможнос

ті регіону

Обласний 

бюджет

448,0 448,0 470,0 448,0 448,0 448,0 обсяг 

експорту 

товарів та 

послуг

% 103,8 108 +4,2 В області реалізується  План заходів з виконання  Експортної 

стратегії України у Миколаївській області на 2018-2021 рр. 

Протягом 2018 р. 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 

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».   

В 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"

-

Інноваційний кластер

«Регіональний 

інноваційний HUB»

(RInnoHUB)

Державний 

бюджет

0,0 0,0 1 953,4 532,3 1 953,4 532,3 кількість 

створених 

робочих 

місць

осіб 0 4 +4 Створено та запущено інноваційний проект «Мережа 

інтерактивно – інклюзивних осередків. Створено 4 робочих 

місця  В рамках «Креативної лабораторії» проходять тренінги 

з генерації інноваційних ідей

-
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Сприяння створенню

суб’єктами МСБ нових

робочих місць шляхом

надання їм часткової

компенсації з обласного

бюджету відсоткових

ставок за кредитами

Обласний 

бюджет

0,0 0,0 4 000,0 3 935,5 4 000,0 3 935,5 створено 

робочих 

місць

один 100 107 +7 У 2018 році для цього проекту з обласного бюджету виділено  

4,0 млн. грн. Протягом  відбулось 3 етапи конкурсного 

відбору. За результатами якого 44 підприємця отримають 

компенсацію. Створено 107 нових робочих місць

Наявність тіньового ринку праці зумовлює 

суттєве скорочення  у структурі доходів 

бюджету, зокрема частки податкових 

надходжень. Залучення більшого числа 

підприємців області  з метою  створення нових 

робочих місць та їх легалізації, збереження 

існуючих робочих місць.  Забезпечення 

стійкого економічного і соціального розвитку, 

підтримка сектора малого і середнього 

підприємництва області, в частині розвитку 

власної справи

Створення курортних

зон місцевого значення

Миколаївської області

Бюджети всіх 

рівнів, кошти 

МТД, 

приватні 

кошти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - Проект подавався до участі у конкурсі проектів на 

фінансування у рамках Програми підтримки секторальної 

політики – підтримки регіональної політики України. Проект 

не пройшло конкурсний відбір. Ведеться пошук джерел 

фінансування

-

Організація проведення

обласного 

туристичного 

фестивалю «Відпочивай

активно»

Бюджети всіх 

рівнів, 

грантові 

кошти

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 кількість 

учасників

осіб 200 300 +100 Проведено 15-й туристичний фестиваль "Відпочивай 

активно!", залучено 16 команд зі спортивного туризму та 

туристичного орієнтування. Всього участь у заходах 

фестивалю взяли близько 300 осіб. Під час фестивалю 

проводилися заходи з пропагування регіонального 

туристичного продукту  

-

Створення та розвиток

рекреаційно-

туристичних зон,

туристичних об'єктів,

продуктів, мереж

Бюджети всіх 

рівнів, кошти 

МТД, 

державно-

приватне 

партнерство, 

інвестиційні 

та інші 

кошти

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 кількість 

учасників

осіб 100 100 0 Реалізовано проект "Створення туристичного велосипедного 

маршруту "Ровером по Гарду". Всього у участь у проекті 

взяло 100 осіб.

Проект "Будівництво пішохідного кольорово-динамічного 

фонтану з музичним супроводом та встановленням  

інформаційного сенсорного терміналу у Миколаєві - місті 

лагідної води"  подано до участі у конкурсі проектів на 

фінансування у рамках Програми підтримки секторальної 

політики – підтримки регіональної політики України. Проект 

не пройшло конкурсний відбір. На його реалізацію ведеться 

пошук джерел фінансування

-
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Створення туристично-

інформаційного центру

та формування

позитивного 

туристичного іміджу

Миколаївської області

Бюджети всіх 

рівнів, 

інвестиційні 

та інші 

кошти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 кількість 

учасників

осіб - - - На реалізацію проекту у звітньому періоді фінансування не 

виділялось. Ведеться організаційна робота.

-

Розвиток рекреаційно-

туристичного 

потенціалу 

регіональних 

ландшафтних парків

Миколаївської області

Обласний 

цільовий  

фонд 

охорони 

навколишньо

го 

природного 

середовища, 

власні кошти

1 122,0 1 122,0 1 252,7 1 122,0 1 142,7 1 122,0 розробка 

проектів 

землеустро

ю із 

встановленн

я на 

місцевості 

меж 

об’єктів 

ПЗФ

розробка 

проектів 

створення 

об’єктів 

ПЗФ

кількість 

відвідувачів

кількість 

обектів 

ПЗФ на 

яких 

створюютьс

я еколого-

освітні 

центри

од.

од.

осіб

од

4

3

7450

2

4

1

7450

2

0

-2

0

0

Розроблено землевпорядну документацію для 4-х об’єктів

природно–заповідного фонду місцевого значення, розроблено

проект створення ландшафтного заказника «Міщанська

балка» . Підготовлено рекреаційні пункти, наметовий табір.

Створено сприятливих умов для відпочинку відвідувачів,

збільшення потоку рекреантів, розпочато створення еколого-

освітніх центрів регіональних ландшафтних парків

“Тилігульський”, "Приінгульський"

На виконання природоохоронного заходу

«Розробка проектів створення територій та

об’єктів природно-заповідного фонду»

негативно вплинуло внесення змін до Закону

України «Про природно-заповідний фонд

України» згідно Закону України від 23.05.2017

№ 2063-VIII в частині заборони полювання,

ліквідації захаращеності та інших

лісогосподарських заходів, що призвело до

ускладнення включення до природно-

заповідного фонду земель лісового фонду та

мисливських угідь

Формування 

екологічної свідомості

у населення

Обласний 

цільовий  

фонд 

охорони 

навколишньо

го 

природного 

середовища, 

власні кошти

1 193,0 1 193,0 1 230,0 1 193,0 1 230,0 1 193,0 площа 

штучноство

рених місць 

гніздування

кількість 

виготовлен

их та 

встановлени

х 

охоронних 

інформацій

них знаків 

та аншлагів

кількість 

виготовлен

ої 

поліграфічн

ої продукції

кв.м

од.

од.

300

109

1150

300

109

1150

0

0

0

Проведено будівництво штучного острову площею 300 кв. м

на території регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська

коса», встановлено 47 аншлагів (інформаційних щитів) та 62

охоронних інформаційних знаків, розроблено та

виготовлено: Атлас природно – заповідних територій

Миколаївської області,

Водний фонд Миколаївської області, Регіональну доповідь

про стан навколишнього природного середовища

Миколаївської області, Буклети «Регіональні ландшафтні

парки: «Приінгульський», «Тилігульський», «Кинбурнська

коса»  та «Гранітно-Степове Побужжя»

-
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Протипожежна безпека Обласний 

цільовий  

фонд 

охорони 

навколишньо

го 

природного 

середовища, 

власні кошти

628,2 628,2 630,0 628,2 630,0 628,2 кількість 

об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду

од. 23 23 0 Забезпечено влаштування мінералізованих смуг та 

протипожежних розривів, догляд за мінералізованими 

смугами та протипожежними розривами на території 23 

об’єктів природно заповідного фонду

-

Парк - гармонійне місце

для відпочинку

Місцеві 

бюджети

0,0 0,0 8 622,9 195,9 0,0 0,0 продуктивні

сть

од. 2 0 +2 Ведуться роботи по виготовленню проектно-кошторисної 

документації по об’єкту “Реконструкція скверу по 

вул. Скульптора Ізмалкова — вул. Генерала Свиридова — 

вул. 9 Поздовжня в Інгульському районі м. Миколаєва” та 

придбані зелені насадження і паркові композиції

-

Реконструкція та

будівництво очисних

споруд і мереж

водовідведення

Державний, 

обласний  та 

місцеві 

бюджети

3 882,9 3 882,9 18 840,0 3 882,9 18 840,0 3 882,9 продуктивні

сть

од. 5 2 -3 В рамках виконання заходів Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки  здійснено 

реконструкцію каналізаційних насосних станцій 

Миколаївської ЗОШ-інтернату №6, д/с "Теремок" та ЗОШ смт 

Казанка;  споруд очищення стічних вод смт Березанка;  

каналізац.насосної станції б/в "Коблево"; господарсько-

побутової каналізації м.Снігурівка; реконструкцію напірного 

каналізаційного колектора в м. Вознесенськ та перекриття 

грабельного відділення, перекриття резервуару аварійних 

стоків та встановлення приладів на КНС-1 с.Бузьке 

Вознесенського району

-

Управління твердими

побутовими відходами

Місцеві 

бюджети

27 249,0 27 249,0 9 070,0 27 249,0 9 070,0 27 249,0 контейнери 

для сміття

спецтехніка

од.

од.

2600

10

2832

16

+ 232

+6

 За рахунок коштів місцевих бюджетів спрямованих  на 

виконання окремих заходів з підтримання у належному стані 

місць видалення ТПВ, яких в області налічується 267,  

благоустрій населених пунктів області  та ліквідації  662 од. 

стихійних сміттєзвалищ , в тому числі для  оновлення основних 

фондів у сфері поводження з ТПВ спрямовано 27248,99 тис. грн, 

за рахунок яких 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), що становить 

173% виконання програми.

-
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Здійснення заходів

запобігання та боротьби

з наслідками

підтоплення та зсувів

Міський 

бюджет, 

субвенція  з 

державного 

бюджету

13 422,0 13 422,0 1 913,3 1 678,7 1 913,3 1 678,7 протяжність 

побудованої 

дренажної 

мережі

м 6437 771,6 -5665,4 Реалізація проекту в сел. Горького триває,будівельна 

готовність об’єкта склала 13,4 %. Реалізацію проекту в 

мікрорайоні Жовтневий не розпочато 

Підрядною організацією, під час виконання 

робіт, допущено ряд відхилень від проектної 

документації, які виявлені під час здійснення 

технічного нагляду. Необхідність коригування 

проекту, відсутність розробленого проекту з 

капітального ремонту мосту через Вітовську 

балку

Створення сприятливих

умов для навчання і

проживання вихованців

інтернатних закладів

освіти

Місцеві 

бюджети

188,5 188,5 5 400,0 188,5 5 400,0 188,5 ПКД од. 1 0 - 1 Продовжується реконструкція інженерних мереж 

Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату Миколаїської обласної ради Снігурівського району 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи)

-

Нова українська школа -

простір для реалізації

можливостей

Державний 

та місцеві 

бюджети

123 809,4 110 573,2 113 805,4 109 951,7 123 809,4 110 573,2 шкільні 

автобуси

технологічн

е 

обладнання

площа 

відремонтов

аних 

приміщень

кількість 

підвезених 

учнів та 

вчителів

од.

%

кв.м.

осіб

8

100

2082

190

8

94

2082

190

0

-6

0

0

Придбано 8 шкільних автобусів для перевезення учнів і 

вчителів до місць навчання у т.ч. 1 спеціалізований. 

Забезпечено комфортні умови навчання учнів 

загальноосвітніх шкіл області (здійснено капремонт 

Лепетихської ЗОШ, Арбузинської ЗОШ), придбано 

комплекти шкільних меблів, мультимедійного комп’ютерного 

обладнання та комп’ютерної техніки, спортивного 

обладнання  для загальноосвітніх навчальних закладів 

області. Забезпечено перевезення 190 осіб до місць навчання

-

Інклюзивна освіта -

рівний доступ до

якісної освіти дітям з

особливими освітніми

потребами

Державний 

та місцеві 

бюджети

12 860,9 12 485,2 12 860,9 12 485,2 12 860,9 12 485,2 кількість 

інклюзивни

х центрів

од 17 19 +2 Проект в стадії реалізації, створювались умови для 

забезпечення освітніми послугами дітей з особливими 

освітніми потребами. 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. 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

-
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Освіта для дорослих Місцеві 

бюджети, 

кошти інших 

нефінансових 

установ

816,3 816,3 816,3 816,3 816,3 816,3 кількість 

філій

од. 4 1 -3 2018 року заплановано створення 1 із 4  філій ЦОД 

Галицинівської ОТГ, що і було досягнуто

-

Якісна дошкільна освіта

дітей незалежно від

місця проживання

Державний 

та місцеві 

бюджети

2 620,2 2 620,2 2 596,6 2 414,7 2 596,6 2 414,7 кількість 

закладів, в 

яких 

поповнено 

матеріально-

технічну 

базу та 

здійснено 

модернізаці

ю

од 650 379 -271 Забезпечено комфортні умови перебування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, проведено капітальні 

ремонти та модернізацію дитячих закладів, поліпшено 

матеріально-технічну базу у Володимирівській, Дорошівській, 

Баштанській ОТГ 

-

Створення і

функціонування 

Відкритого 

молодіжного бізнес

інкубатора в

Миколаївській області

на базі студентського

бізнес інкубатора ФЕМ

НУК (Факультету

економіки моря

Національного 

університету 

кораблебудування імені

адмірала Макарова)

Кошти 

виконавців

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 конкурси 

стартап 

проектів

один плануєть

ся 

проведен

ня у 2019 

році

Студентський бізнес-інкубатор на базі НУК ім. Адмірала 

Макарова наразі перебуває на стадії генерації та описання 

проектів. Кількість учасників 15 студентів. Планується до 

розширення на рівні міжвузівського бізнес-інкубатору та 

проведення конкурсу Start Up. Студенти будуть проходити 

навчання в рамках Британської програми Creative Spark

Пасивність потенційних учасників. Підтримка 

підприємницьких ініціатив,залучення науковців 

та практиків бізнесу для розвитку та створення 

нових проектів

Система інформаційної 

та методичної 

комунікації об'єднаних 

територіальних громад 

та інших громад 

Миколаївської області 

на базі web-порталу 

«Громада.Info»

Кошти 

виконавців

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 кількість 

публікацій 

та 

розповсюд

ження 

інформації

один - - - Створено сайт www.gromada.com.ua та сторінку у Facebook 

https://www.facebook.com/gromadanews/  Було проведено 

навчання потенційних журналістів у громаді. Також, постійно 

подаються проектні заяви на грантові пропозиції

Невелика поінформованість населення щодо 

досягнень та проектів у сусідніх громадах 

області. Оперативна інформаційна, аналітична, 

економічна, методична комунікація  між 

членами та керівниками громад і відповідними 

фахівцями,  дозволять  підвищити рівень 

практичної обізнаності та освіти жителів ОТГ 

та інших місцевих громад Миколаївської 

області
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Розширення та

модернізація мережі

центрів надання

адміністративних 

послуг

Державний 

та місцевий 

бюджети

6 624,4 6 624,4 20 600,0 6 624,4 20 600,0 6 624,4 кількість 

відвідувачів

тис.

осіб

340 347,8 +7,8 Проведено капітальний ремонт приміщень в Ольшанській та 

Казанківській об’єднаних територіальних громадах і 

поточний ремонт приміщення в Олександрівській об’єднаній 

територіальній громаді для створення та розміщення в них 

центрів надання адміністративних послуг. Також 

модернізовано діючі центри надання адміністративних 

послуг:  у м. Южноукраїнську - шляхом проведення 

капітального ремонту, у м. Вознесенську -  шляхом 

проведення поточного ремонту приміщень центрів надання 

адміністративних послуг

Недостатнє  фінансування для створення нових 

центрів надання адміністративних послуг при 

об’єднаних територіальних громадах, а також 

для модернізації діючих центрів надання 

адміністративних послуг

Якісну первинну

медичну допомогу в

кожну сім'ю

Місцеві 

бюджети

289,6 289,6 293,7 289,6 293,7 289,6 кількість 

установ

Кількість 

автомобілів

од.

од.

1

1

1

1

0

0

Виготовлено ПКД та отримано позитивний висновок 

експертизи на капітальний ремонт АЗПСМ №1 у м. 

Вознесенськ та придбано спеціалізований легковий 

автомобіль, що дозволить покращити якість медичного 

обслуговування населення

-

Створення умов для

застосування новітніх

технологій в медичній

галузі області

Місцеві 

бюджети

930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 кількість 

обладнання

од 12 12 0 Придбано  обладнання, м'який інвентар, проведено поточний 

ремонт у закладах медичної  допомоги вторинного та 

третинного рівнів

-

Створення умов для

надання медичної

допомоги на

вторинному та

третинному рівні

- 0,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 - - - - - У звітньому періоді роботи з  відновлення захисних споруд не 

проводились

Обмеженість фінансового ресурсу

Поліпшення умов

проживання та якості

надання соціальних

послуг для мешканців

інтернатів та осіб з

особливими потребами

Бюджети всіх 

рівнів

0,0 0,0 3 000,0 0,0 14 000,0 0,0 кількість 

заміненого 

технологічн

ого 

обладнання

од. - - - Кошти не виділялись -

Розвиток спортивної

інфраструктури та

матеріальне 

забезпечення 

спортивних закладів

Державний 

та місцеві 

бюджети

61 480,6 16 007,0 16 127,0 16 007,0 60 762,5 60 642,5 кількість 

обладнання 

кількість 

спорт/об'єк-

тів

кількість 

відремонтов

аних споруд

од.

од.

од.

94

2

4

94

2

4

0

0

0

Забезпечено якісне функціонування закладів спорту області, 

проведено капітальні ремонти дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, придбано спортивний інвентар. В рамках Програми 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області 

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"

-
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Створення та

відновлення спортивної

інфраструктури на

території 

Миколаївської області

Державний 

та місцеві 

бюджети

4 502,9 4 502,9 4 715,3 4 502,9 4 715,3 4 502,9 кількість 

об'єктів

виготовлен

ня ПКД

од.

од.

5

2

5

2

0

0

Збільшено кількість об'єктів спортивної інфраструктури 

області, розбудовано нові (або реконструйовано) спортивні 

майданчики, футбольні поля зі штучним покриттям в м. 

Снігурівка, Новоодеському районі, смт Казанка, 

Галицинівській, Арбузинській ОТГ ,  ведеться реконструкція 

Центрального міського стадіону у м. Миколаїв

-

Повір у себе –

реабілітація людей з

інвалідністю у т.ч.

учасників АТО

Обласний 

бюджет

0,0 0,0 3 500,0 3 468,9 3 500,0 3 468,9 кількість 

оздоровлен

их 

осіб 884 884 0 В рамках виконання заходів Комплексної програми 

соціального захисту населення "Турбота"  надані послуги 844 

учасникам антитерористичної операції з оздоровлення та 

відпочинку на базах відпочинку, у санаторно-курортних 

закладах

-

Вільний рух -

можливість для

кожного

Бюджети всіх 

рівнів

0,0 0,0 14 020,0 0,0 0,0 0,0 придбання 

спеціалізова

них засобів 

для 

пересування 

інвалідів

шт. 9 0 -9 Придбання авто та засобів для пересування інвалідів 

планується здійснювати  протягом 2018-2020 років. У 2018 

році технічні засоби не придбалися

-

Вода - життя громади Державний 

та місцеві 

бюджети

130 820,0 152 844,1 130 820,0 152 844,1 130 820,0 152 844,1 кількість 

проектів

од. 26 41 + 15 За рахунок консолідації коштів державного та місцевого 

бюджетів, кредитних коштів (ЄБІ), МКП 

"Миколаївводоканал" в сумі 152,8 млн грн, а саме: 

Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" 

на 2011-2020 роки в сумі  11666,2 тис.грн; державного фонду 

регіонального розвитку в сумі 18053,136 тис.грн; субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій розподілу в сумі 2579,63 тис.грн; субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі  

10109,83 тис.грн; реалізацію заходів першочергового 

забезпечення централізованим водопостачанням сільських 

населених пунктів, що користуються привізною водою в сумі 

25002,46 тис.грн; обласного цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища обласного бюджету 

в сумі 12525,184 тис.грн; обласного бюджету на реалізацію 

мікропроектів 1420,5 тис.грн; місцевих бюджетів в сумі 

30102,420 тис.грн; Європейського інвестиційного банку в 

сумі 36014,053 тис.грн; МКП "Миколаївводоканал" в сумі 

5370,754 тис.грн, в 2018 році реалізовано 41 проект розвитку 

водопровідно-каналізаційного господарства населених 

пунктів області. Виконання програми становить 117% 

-

Підвищення 

енергоефективності в

бюджетних закладах

Державний 

та місцеві 

бюджети

10 860,4 9 009,1 11 653,2 9 009,1 37 438,6 10 860,4 площа 

утеплення

кв.м. 1913 1913 0 Проведено заходи з поліпшення енергоефективності  будівель 

закладів бюджетної сфери, а саме проведено  капітальні 

ремонти (реконструкції) дахів та стін будівель з 

використанням енергозберігаючих технологій (НВК 

"Пролісок", ДУЗ "Малятко", ДУЗ "Дзвіночок" Арбузинського 

району, Баштанської  та Куцурубської ОТГ , проведено 

заміну вікон, придбано твердопаливні котли та ін.

-
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Благоустрій населених

пунктів

Державний 

та місцевий 

бюджети

4 114,4 4 114,4 5 132,9 4 114,4 5 132,9 4 114,4 продуктивні

сть

од. 15 13 -2 Заплановано до реалізації у 2018 році 15 проектів, з яких 

реалізовано 13  не реалізовано 2 проекти  з причини 

обмеженого фінансування, на реалізацію проектів 

використано 80% запланованих коштів. Забезпечено 

комфортне  проживання мешканців у населених пунктах 

області, проведено капітальні ремонти зовнішнього 

вуличного освітлення, придбано зелені насадження та ін.

-

Підвищення рівня

забезпечення житлом

громадян 

Миколаївської області

шляхом надання

пільгових кредитів

молодим сім’ям та

одиноким молодим

громадянам для

будівництва 

(реконструкції) чи

придбання житла за

рахунок коштів

державного та місцевих

бюджетів

Державний, 

місцеві 

бюджети, 

власні кошти 

громадян

27 433,8 27 433,8 27 496,0 27 433,8 27 496,0 27 433,8 кількість 

громадян, 

забезпечени

х житлом

осіб 65 41 -24 Реалізація здійснювалась в рамках комплексної соціально-

економічної програми  забезпечення громадян житлом у 

Миколаївській області на 2018-2022 роки. За звітній період  

середній відсоток виконання проекту становить 61%

загальна вартість проекту 35000,00 тис. грн, 

фактично виділено 27496,00 тис. грн. У зв’язку 

з недостатністю фінансування проект 

реалізовано не повністю 

Надання державної

підтримки громадянам

в розмірі 30%,

учасникам АТО та

внутрішньо 

перемішеним особам

50% від нормативної

площі доступного

житла за рахунок

державного та/або

місцевих бюджетів

Державний, 

місцеві 

бюджети, 

власні кошти 

громадян

5 506,8 5 506,8 5 689,0 5 506,8 5 689,0 5 506,8 кількість 

громадян, 

забезпечени

х житлом

осіб 15 13 -2 Надано  підтримку у розмірі 5506,76 тис.грн та забезпечено 

житлом 13 громадян. Ступінь виконання 87%

недостатній обсяг фінансування з обласного 

бюджету

Здешевлення вартості

іпотечних кредитів

комерційних банків для

забезпечення 

доступним житлом

громадян, що

потребують поліпшення

житлових умов, шляхом 

відшкодування частини

відсотків за іпотечним

кредитом згідно з

чинним законодавством

Державний, 

місцеві 

бюджети, 

власні кошти 

громадян

0,0 0,0 1 843,7 1 725,3 1 843,7 1 725,3 кількість 

громадян, 

забезпечени

х житлом

осіб 45 0 -45 Реалізація здійснювалась в рамках комплексної соціально-

економічної програми  забезпечення громадян житлом у 

Миколаївській області на 2018-2022 роки. За звітній період 

реалізації Програми надано 8 кредитів молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкція) та придбання житла. Ступінь виконання 

93,6%

Фінансуються лише раніше надані кредити
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Цільова регіональна

програма підтримки

індивідуального 

житлового будівництва

на селі та поліпшення

житлово-побутових 

умов сільського

населення «Власний

дім» на 2018‑2023

роки.

Державний 

та обласний 

бюджети

6 475,8 6 475,8 5 610,0 5 583,0 5 610,0 5 583,0 кількість 

позичальни

ків

од. 32 32 0 Реалізація здійснювалась в рамках цільової регіональної 

Програми підтримки індивідуального житлового будівництва 

на селі на поліпшення житлово-побутових умов сільського 

населення "Власний дім"на 2018-2023 роки. За звітній період 

реалізації Програми середній відсоток виконання становить 

99,5%

Фінансування зі спецфонду Державного 

бюджету проведено не в повному обсязі. 

Кошти загального фонду не було передбачено в 

державному бюджеті

Підтримка розвитку

культурно-мистецьких 

закладів

Державний 

та місцеві 

бюджети

624 724,9 624 724,9 624 724,9 624 159,6 624 724,9 624 159,6 кількість 

закладів

од. 2 2 0 Здійснено капітальний ремонт  приміщень  сільських клубів у 

с. Олександрівка Казанківського району та селі Синюхин 

Брід Первомайського району. Всі заплановані заходи 

здійснені в повному обсязі

-

Модернізація та

технологічне 

переоснащення 

Обласного палацу

культури

Місцеві 

бюджети та 

депутатські 

кошти

1 401,8 1 401,8 8 000,0 1 401,8 8 000,0 1 401,8 кількість 

закладів

од. 1 1 0 Ведуться роботи по модернізації обласного палацу культури. 

Стан  виконання 17,5%

Обмеженість фінансового ресурсу

Бібліотека - територія

для розвитку

Державний 

бюджет

515,0 515,0 700,0 515,0 700,0 515,0 кількість 

обладнання

од. 1 1 0 Придбано цифровий безконтактний сканер для центру 

збереження рідкісних, цінних видань та архівних документів

Обмеженість фінансового ресурсу
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Створення музеїв та

мистецька освіта

Бюджети 

усіх рівнів, 

інші кошти

1 075,0 4 600,0 1 075,0 4 600,0 1 075,0 4 600,0 кількість 

закладів

од. 2 1 -1 Проведено реставрацію Миколаївського  обласного 

художнього музею ім. В.В. Верещагіна

-

Відновлення, 

реставрація та

збереження історико -

культурної та

архітектурної спадщини

Обласний 

бюджет

6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 кількість 

закладів

од 2 2 0 В рамках Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки (продовженої на 

період до 2019 року включно) за рахунок коштів обласного 

бюджету розвитку здійснювались заходи з реставрації та 

реконструкції  (відновлення штукатурки фасаду, 

прямолінійних та криволінійних укосів, відновлення ліпних 

деталей, улаштування додаткового захисного армувального 

шару)  обласного художнього музею імені В. Верещагіна та 

придбано матеріали для виконання робіт з реставрації 

обласного шахово-шашкового клубу імені М.В. Шелеста

-

Миколаїв – це вигідно! Державний 

та міський 

бюджет, 

міжнародна 

технічна 

допомога

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - Проект подано до участі  у конкурсі проектів на фінансування 

у рамках Програми  підтримки секторальної політики - 

підтримки регіональної політики України. Проект не 

пройшов конкурсний відбір. Ведеться пошук фінансування з 

метою його реалізації

-

Дієві механізми

гармонійного розвитку

сіл в об’єднаних

територіальних 

громадах Миколаївщині

Кошти 

небанківськи

х установ

1 102,0 1 102,0 1 102,0 1 102,0 1 102,0 1 102,0 навчальні 

заходи

кількість

слухачів

кількість 

круглих 

столів

кількість 

учасників

кількість 

виїз.конс.

захід

осіб

захід

осіб

од.

6

100

3

90

72

6

124

9

332

72

0

+24

+6

+242

0

Проведено виїзні консультації, круглі столи, навчальні 

заходи, виготовлено та роздано друковані інформаційні 

буклети. Підготовлено та прийнято 3 статути спроможних 

територіальних громад

-

Забезпечення безпеки

руху

Місцеві 

бюджети

5 131,8 2 083,8 1 981,8 2 083,8 5 131,8 2 083,8 площа 

дорожнього 

покриття

кв.м 7195 3901,6 -3293,4 Ремонт дорожнього покриття доріг комунальної власності - в 

с. Кримка, с. Катеринка, с. Кам'яний міст, с. Коломиївка, с. 

Петрівка Кам'яномостівської сільської ради Первомайського 

району на суму 286,800 тис. грн.; в Казанківській селищній, 

Скобелевській , Каширівській  та Новофедорівській сельських 

радах Казанківського району виконано на суму 1797,0 тис. 

грн

-
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Забезпечення 

благоустрою населених

пунктів області

Державний 

та місцеві

бюджети

8 961,8 8 961,8 9 920,0 8 961,8 9 920,0 8 961,8 продуктивні

сть

од. 6 3 -3 Заплановано до реалізації у 2018 році 6 проектів   з яких 

реалізовано 3, продовжується оснащення громад спеціальної 

технікою з благоустрою, на реалізацію проектів використано 

90,4% запланованих коштів

-

Створення центрів

безпеки громадян та

утримання пожежних

підрозділів

Державний 

бюджет

39 250,0 39 250,0 39 250,0 39 250,0 39 250,0 39 250,0 кількість 

обладнання

од. 3 3 0 За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад покращено рівень безпеки та 

протипожежного захисту Коблівської об'єднаної 

територіальної громади Березанського району, шляхом 

придбання пожежного рятувального оснащення (бензопила, 

мотопомпа, генератор)

-

Будівництво, ремонт та

відновлення захисних

споруд цивільного

захисту

Державний 

бюджет

0,0 0,0 305,2 0,0 305,2 0,0 - - - - - У звітньому періоді роботи з  відновлення захисних споруд не 

проводились

Обмеженість фінансового ресурсу

Дитячий майданчик -

місце щасливого

дитинства

Місцевий 

бюджет, 

грантові 

кошти

332,1 332,1 2 450,0 332,1 2 450,0 332,1 продуктивні

сть

од. 3 1 -2 Придбано та встановлено дитячі ігрові майданчики в 

Баштанській об'єднаній територіальній громаді, смт Єланець, 

с.Котляреве Вітовського району, Березанській, Радсадівській 

ОТГ 

-

Забезпечення розробки

генеральних планів та

містобудівної 

документації

Місцеві 

бюджети

164,3 164,3 3 621,2 164,3 3 621,2 164,3 створення 

служби 

містобудівн

ого 

кадастру

кількість 

містобудівн

ої 

документаці

ї

од.

од.

1

15

0

12

-1

-3

В рамках обласної комплексної програми розроблення 

(оновлення) містобудівної документації  територій та 

створення (функціонування)  служби містобудівного кадастру 

Миколаївської області на 2016-2020 роки затверджено 

тендерну документацію для процедури закупівлі відкритих 

торгів Експертиза містобудівної документації "Схема 

планування території Миколаївської області - винесення змін" 

Ведеться робота по виготовленню містобудівної документації  

окремих населених пунктів області

-


