
Звіт 

з оцінки результативності реалізації  Стратегії розвитку  Миколаївської 

області та Плану заходів з її реалізації за підсумками 2019 року 

 

Рішенням обласної ради від 16 квітня 2015 року № 9 затверджено 

Стратегію розвитку Миколаївської області на період до 2020 року (далі – 

Стратегія розвитку), яка розроблена відповідно до державних нормативних 

актів, з урахуванням цілей, пріоритетів та на строк дії Державної стратегії 

регіонального розвитку України на період до 2020 року у відповідності із 

вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року 

№ 932 «Про затведження 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». 

В Стратегії розвитку визначені три основні стратегічні цілі: 

1.Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки. 

2. Висока якість життя людини. 

3. Збереження та розвиток територій. 

Три  стратегічні  цілі (програма) складаються  з 11 операційних цілей 

(напрямів), та 53 завдань, які спрямовані та забезпечуватимуть створення 

спроможності регіону до залучення інвестицій, розвитку високотехнологічного 

виробництва, малого і середнього бізнесу, підвищення адаптованості населення 

до потреб ринку праці, збереження навколишнього природного середовища, 

підтримку здорового способу життя, розвитку національно-культурного 

середовища та патріотизму, підвищення рівня зайнятості населення та 

комплексний розвиток територій. 

Реалізація Стратегії розвитку здійснюється  шляхом виконання Плану 

заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року (далі – План заходів), який схвалено розпорядженням 

голови облдержадміністрацїї   від 29 грудня 2018 року №584-р. 

План заходів містить 72 технічні завдання, які  згруповані у три тематичні 

програми, що відповідають основним стратегічним цілям і містять орієнтовні 

обсяги та джерела фінансування, а також терміни їх виконання. 

Для виконання  Плану заходів з реалізації Стратегії запланований 

фінансовий ресурс становить близько 1,1 млрд гривень, у тому числі на 

реалізацію: 

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

інноваційного розвитку багатогалузевої економіки» затверджено 17 технічних 

завдань на суму 633,3 млн.  грн, які повинні забезпечити розвиток економічного 

потенціалу регіону; 

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

44 технічних завдань на суму 417,7 млн. грн, які забезпечуватимуть розвиток 

людського капіталу; 
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3-ї стратегічної цілі (програми) «Збереження та розвиток територій» – 

11 технічних завдань на суму 67,5 млн грн, які забезпечуватимуть комплексний 

розвиток територій,  у тому числі сільських. 

Фінансовий ресурс Плану реалізації Стратегії складається з публічних 

фінансів, інвестиційних ресурсів реального сектора економіки, кредитів та 

міжнародної технічної допомоги, яка надається міжнародними донорами, для 

надання підтримки у здійсненні економічної, соціальної реформ тощо. 

 Публічні фінанси: Державний фонд регіонального розвитку (далі – 

ДФРР) з певною часткою співфінансування з обласного та місцевих бюджетів, а 

також коштів партнерів, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 

обласний та місцеві бюджети. 

 

 Програма 1  «Стійке економічне зростання інноваційного розвитку 

багатогалузевої економіки» 

В основу Програми лягли технічні завдання на проєкти регіонального 

розвитку, які включають заходи  із розвитку дорожньої інфраструктури  та 

логістично-транспортного потенціалу, забезпечення конкурентоспроможності 

економіки регіону, заходи спрямовані  на стимулювання розвитку малого і 

середнього підприємництва. 

Основними інфраструктурними проєктами, 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». 

 

На балансі управління інфраструктури Миколаївської 

облдержадміністрації знаходяться автомобільні дороги загального 

користування місцевого значення у кількості 406 од. загальною протяжністю 

3314,4 км. 

У 2019 році на ремонт автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення Миколаївської області було передбачено субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах в обсязі 370 249,506 тис. грн. 

 

У 2019 році по об’єктам будівництва розпочато розроблення проєктно-

кошторисної документації на будівництво мостових переходів, які знаходяться 

в аварійному стані (замість понтонних переправ), а саме:  

Вітовський район: Міст через р. Інгул на О151118 (Олександрівка – 

Миколаїв) - Пересадівка – (Дніпро – Миколаїв), км 9+500;  

Снігурівський район: Міст через р. Інгулець на О151901 Снігурівка-

Тамарине-Безіменне, км 1+977, Міст через р. Інгулець на О151909 (Казанка-(Р-

47))-Новотимофіївка, км 1+200. 

По всіх об’єктах виконано перший етап проєктування. 
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Станом на 01.01.2020 використано коштів на суму 785,0 тис грн, що 

складає 19,87% від суми 3950,0 тис грн затверджених переліком. 

 

Автомобільні дороги загального користування місцевого значення. 

У 2019 році по 6 об’єктам капітального ремонту розроблено та 

затверджено проєктно-кошторисну документацію:  

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О150214 Баштанка – Березнегувате км 19+000 – км 27+500, 

Баштанського району, Миколаївської області з загальною кошторисною 

вартістю – 152 469,835 тис.грн; 

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О150214 Баштанка – Березнегувате км 27+500 – км 36+600, 

Баштанського району, Миколаївської області з загальною вартістю – 

152 653,061 тис.грн;   

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О151601 Нова Одеса – Сухий Єланець – (Олександрівка – Миколаїв) 

км 18+200 – км 29+200, Новоодеського району, Миколаївської області з 

загальною кошторисною вартістю – 112 701,605 тис.грн; 

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О150312 (Одеса-Новоазовськ)-Лимани-Вікторівка км 14+900 – 

км 21+900, Новоодеського району, Миколаївської області з загальною 

кошторисною вартістю – 54 205,074 тис.грн; 

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О151301 Криве Озеро-Велика Мечетня-Кінецьпіль,  

км 7+000 - км 16+000 району, Миколаївської області з загальною кошторисною 

вартістю - 79 334,340 тис.грн. 

По об’єкту капітальний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О151124 Миколаїв-Станіслав-Херсон 

км  0+000 - км 8+400 виконано перший етап проєктування на суму 

299,933 тис. грн., завершення робіт з проєктування перший квартал 2020 року. 

Станом на 01.01.2020 використано коштів по 6 об'єктах на суму 

5369,655 тис.грн, що складає 88,75% від суми 6050,0 тис.грн затверджених 

переліком. 

 

Вулиці і дороги комунальної власності  у населених пунктах 

У 2019 році виконання капітального ремонту вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах передбачено на 11 об’єктах в межах 

затвердженого обсягу фінансування в обсязі 20000,0 тис. гривень.   

Станом на 01.01.2020 виконано ремонт по 11 об'єктах в повному обсязі     

25180,0 м
2 
або 100 %.  

З них  введено в експлуатацію 10 об'єктів комунальної власності, що 

складає 23680,0 м
2
. Об’єкт капітального ремонту в с. Баловне  по вул. Миру від 
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буд. №1 до буд. №40, є перехідним з необхідним фінансуванням на 2020 рік 

1944,637 тис. гривень.  

За рахунок економії оперативне виконання становить 19708,573 тис грн. 

або 98,54 % від запланованих коштів. 

 

Автомобільні дороги загального користування місцевого значення 

У 2019 році виконання поточного середнього ремонту передбачено на 9 

об’єктах в межах затвердженого обсягу фінансування в обсязі 116 890,106 тис. 

гривень.   

У зв’язку з блокуванням тендерних процедур підрядними організаціями 

оскарженнями до Антимонопольного комітету України та несприятливими 

погодними умовами, як наслідок цих блокувань, роботи по ремонту не 

виконувались на 4 об’єктах. 

 Станом на 01.01.2020 виконано ремонт на 5 об'єктах загальною 

протяжністю 14,5 км
 
або 100 %, в не повному обсязі по одній ділянці (без 

влаштування бар’єрного огородження та безпеки руху. З них введено в 

експлуатацію 4 об’єкта загальною протяжністю 20,2 км (ділянка протяжністю 

7,7 км  з влаштованим покриттям у 2018 році). 

 Оперативне виконання 111 241,894  тис. грн. або 95,17 % від 

запланованих коштів 116 890,106 тис. гривень.   

 

Автомобільні дороги загального користування місцевого значення 

В рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення передбачено кошти в обсязі 203 359,400 тис. 

гривень.   

Оперативне виконання 172 479,239 тис. грн або 84,81 % від 

запланованого. 

Для організації безпеки дорожнього руху на 70 автодорогах виконувались 

роботи з: 

- укріплення узбіч та укосів; 

- ліквідації деформацій і руйнувань земляного полотна (засипання 

промоїн); 

- ліквідації вибоїн асфальтобетонного покриття загальною площею 

понад 406,500 тис. м
2
 , з забезпеченням проїзду на 417,3 км; 

- заміни та встановлення дорожніх знаків - 664 шт; 

- ремонту металевого бар’єрного огородження; 

- влаштування горизонтальної дорожньої розмітки – 106,5 км; 

- озеленення (вирізування сухих гілок, видалення чагарнику, вирізання 

порослі та інше); 

- ремонту штучних споруд. 

 

Вулиці і дороги комунальної власності  у населених пунктах 

В рамках поточного дрібного ремонту  передбачено кошти в обсязі 

20000,0 тис. грн. Роботи виконувались на 83 об’єктах по ремонту покриття, 

загальна площа 36360 м
2
.   
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За рахунок економії оперативне виконання становить 19627,891 тис.грн. 

або 98,14 % від запланованих коштів. 

 

Миколаївський міжнародний аеропорт  – це той об’єкт, завдяки якому до 

області потягнуться нові інвестиції у різні сфери. Аеропорт призначений для всіх 

видів перевезень. В приміщені аеровокзалу створено всі умови для комфортного 

перебування пасажирів. 

За рахунок ДФРР в 2019 році на проєкт «Миколаївський міжнародний 

аеропорт» передбачено 46,2 млн грн, місцевого бюджету – 4,2 млн грн. 

Підчас реалізації  проєкту проведно такі заходи. 

Наприкінці 2018 року по проєкту проведенно тендер та укладено договір з  

ПП «ГарантКомплексБуд». Відповідно до цього договору придбано обладнання 

для системи інструментального заходу на посадку ILS N-800 для курсу посадки  

224
о 
та сплачено 21,5 млн гривень. 

У червні 2019 року у поставлено кунги, в яких буде змонтоване електронне 

обладнання КРМ і ГРМ. 

У жовтні проведено геодезичну прив’язку для встановлення обладнання на 

місцевості аеродрому, здійснено розбивку будівельних майданчиків для 

виконання будівельних і монтажних робіт.  

На цей час ведуться земельні роботи, влаштовуються фундаменти та 

кабельна каналізація. Після цього буде проведено монтаж обладнання ILS N – 

8000 i DVOR431, налаштування і підготовка до обльоту з напрямку посадки 224, 

який заплановано на лютий 2020 року. 

 

Миколаївський аеропорт пройшов сертифікаційну перевірку Державною 

авіаційною службою України, від так 19 листопада з аеропорту вперше після 

багаторічної перерви був виконаний авіарейс, а 26 грудня він здійснив перший 

міжнародний рейс у виконанні авіакомпанії SkyUp Airlines до Шарм-еш-Шейху. 

Наразі Миколаївський міжнародний аеропорт перебуває  у перемовинах з 

міжнародними авіакомпаніями щодо запуску регулярного рейсу сполученням 

Миколаїв – Стамбул. Найближчим часом розпочнуть працювати регулярні рейси 

до Києва та у зворотному напрямку. 

 

У 2018-2020 роках бізнесом Миколаївської області заплановано до 

реалізації більше 50 масштабних інвестиційних проєктів в тому числі: 

ТОВ СП «НІБУЛОН» - реконструкція та модернізації суднобудівно-

судноремонтного заводу «НІБУЛОН» у м.Миколаєві в рамках співпраці 

компанії із Європейським інвестиційним банком; 

ДП «АМПУ» – продовження реалізації проєктів 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; 
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ДП «СК «Ольвія» – будівництво зернового комплексу із подовженням 

причальної лінії інші проекти; 

Повністю реалізовано у 2019 році: 

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

сушіння томатів;  

ТОВ «ЕВЕРІ» – будівництво комплексу з перевантаження меляси.  

 

У звітному році в області здійснювались заходи щодо активізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону, сприяння виходу 

продукції товаровиробників Миколаївщини на зовнішні ринки. 

Реалізується План заходів з виконання Експортної стратегії України у 

Миколаївській області на 2018-2021 роки. У 2019 році здійснювалась 

інформаційна підтримка експортерів, оновлено експортні пропозицій 

підприємств регіону, які розповсюджувались під час міжнародних заходів в 

області та за кордоном.  

Експортний та інвестиційний потенціал регіону презентовано під час  ІІ 

форуму регіонів України та Республіки Білорусь в м Житомир та Міжнародного 

інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine» в м. Маріуполь. 

Питання розвитку торговельно-економічного співробітництва з 

міжнародними партнерами обговорювалися під час зустрічей керівництва 

облдержадміністрації з членами делегацій Посольств Республіки Корея та 

Федеративної Республіки Німеччина в Україні, Консульств Республіки 

Молдова та Грузії в Одесі, бізнесових кіл Японії та Китаю.  

З метою сприяння налагодженню контактів з іноземними партнерами 

підприємствам регіону надіслано інформацію щодо торгових можливостей на 

ринках Індії та Ізраїлю, участі в Інноваційному місяці в ОАЕ, Міжнародних 

продовольчих виставках в Латвії та м. Дубаї, Українсько-чеському бізнес-

форумі. 

На веб-сайті департаменту економічного розвитку та регіональної 

політики облдержадміністрації розміщувались матеріали щодо міжнародних 

виставок, форумів та конференцій в Греції, Італії, КНР, Польщі, огляди секторів 

харчової промисловості та туризму Китаю, презентації на теми як вести бізнес 

та досягти успіху у виставках в КНР, торговельних місій Офісу з просування 

експорту до Ізраїлю, Канади та Туреччини. 

Для розповсюдження серед іноземних партнерів підготовлено 

інформаційно-презентаційні матеріали з використанням бренду UkraineNOW: 

відеоролик про економічний потенціал Миколаївщини та євробуклет  

«Mykolaiv Region for successful business».  

У 2019 році облдержадміністрація виступала бенефіціаром в 4 проєктах, 

які сприяли надходженню фінансової та технічної допомоги.  

В результаті провадження проєкту «Зниження рівня енергоспоживання  

в будівлях лікарні в м. Вознесенську» проведено комплексну 

термомодернізацію двох будівель Вознесенської лікарні. 

В рамках проєкту «Виклик туберкульозу» придбано медичне та 

лабораторне обладнання, комп’ютерна техніка для обласного диспансеру, 
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проведено навчальні заходи для медичних працівників та моніторингові  візити 

обласних фахівців в райони області. 

Продовжується реалізація проєкту «Український проект бізнес-розвитку 

плодоовочівництва», який впроваджується Урядом Канади і сприяє 

підвищенню прибутків виробників плодоовочевої продукції регіону. Для малих 

та середніх агровиробників організовано консультації, круглі столи та вебінари, 

робочі зустрічі та переговори з представниками HoReCa та супермаркетів.  

У березні 2019 року розпочалась реалізація проєкту Програми 

Європейського інструменту сусідства «Басейн Чорного моря» - «Інтенсифікація 

торгівлі і модернізація сектору бджільництва, а також пов’язаних з ним 

секторів економіки у Басейні Чорного моря». Проєкт направлений на розвиток і 

модернізацію підприємництва в сфері бджільництва, сприяє розвитку торгівлі і 

партнерства в регіоні басейну Чорного моря. 
 

Миколаївська область стала переможцем конкурсного відбору грантових 

проектів за кошти ЄС. Проєкт «Інноваційний кластер «Регіональний 

інноваційний HUB «RInnoHUB» реалізується за рахунок коштів державного 

бюджету, отриманих від ЄС. Проєкт розрахований на три роки, а загальний 

бюджет складає 5,5 млн. грн. Він об’єднав винахідників, вчених, підприємців, 

творчих особистостей, активних громадян, студентів, аспірантів і створив 

унікальний майданчик для розвитку кожного з них. 

Між Міністерством розвитку громад та територій України та 

Миколаївською обласною державною адміністрацією у 2019 році підписано 

Договір «Про передачу повноважень на виконання бюджетної програми 

КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України». Відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 470-р «Про 

затвердження пропозицій щодо розподілу у 2019 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»  затверджено 

обсяг фінансування проекту Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний 

HUB» за рахунок коштів державного бюджету на 2019 рік у розмірі 

2 840,738 грн, з яких  використано 1 158 896,56 грн. 

 На цей час триває реалізація проєкту Інноваційний кластер 

«Регіональний інноваційний HUB». В рамках проєкту: 

Створено та запущено інноваційний проєкт «Мережа інтерактивно – 

інклюзивих осередків», який не має аналогів в Україні. Підписано меморандум 

про намір співробітництва з «CentrumPromocjiInnowacjiiRozwoju» (Польща). 

Продовжується набір на конкурс «StartUp проєктів». Конкурс відбудеться у 

м.  Миколаєві у 2020 році. Запущено експериментальну групу «Креативної 

лабораторії». Кількість учасників – 16 осіб, в т.ч. 3 кандидати наук.  

В рамках проєкту реалізуються високотехнологічні інноваційні стартап – 

проекти: 
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- «Мережа інтерактивних інклюзивних осередків»–формування 

інноваційних методик та використання електронного обладнання (сумісна 

розробка компанії «Briolight» та Інноваційного кластеру «RInnoHUB»), що 

максимально ефективно впливає на корекцію здоров'я дітей з обмеженими 

можливостями. У мережу входить 17 центрів при «Новій українській школі» та 

головний центр у Чорноморському національному університеті ім. П.Могили  

для збору інформації та розробки методик. Проєкт планується розширювати на 

всю територію України.  

- «Дах з сонячної черепиці»(спільна розробка компанії «SolarService» та 

Інноваційного кластеру «RInnoHUB»). Дах, котрий бере енергію сонця, 

виробляє електроенергію та виготовлений з надміцного загартованого скла.  

- «HomeMappy» - це засіб, який допомагає людям із слабким зором або 

людям з обмеженими можливостями легко знаходити необхідні речі у своєму 

домі. Проєкт зайняв 3-тє місце на InnovationMarket. Також, було представлення 

проекту на «Polish -UkrainianStartupBridge».  

Створено неформальне об’єднання з учасників та партнерів 

Інноваційного кластеру «RInnoHUB» з  ЧНУ ім. П.Могили, НУК ім. Адмірала 

Макарова, МНУ ім. В.О. Сухомлинського, Миколаївський національний 

аграрний університет, Миколаївський базовий медичний коледж. Одеський 

державний аграрний університет, Одеський технічний коледж ОНАХТ, 

Сумський державний університет, Херсонська та Миколаївська МАН, 

Національний університет «Львівська політехніка», представників бізнес-

асоціацій, малого та середнього підприємництва Миколаївської області та 

України, тощо.  

Створено 14 високотехнологічних робочих місць в рамках стартапів.    В 

стадії проєктної розробки наразі перебувають 7 стартап – проєктів. 

 

В рамках реформи «Нова українська школа» у 2019 році за рахунок 

державної субвенції зі співфінансуванням місцевих бюджетів придбано 

505 комплектів комп’ютерного обладнання з музичними інструментами для 

початкових класів з відповідним мультимедійним контентом на суму 

11,3 млн грн для 53 територіальної одиниці. 

У 2019 році для забезпечення закладів освіти Миколаївщини шкільними 

автобусами було придбано 25 одиниць зазначеного транспорту на загальну 

суму 48,3 млн гривень. 13 транспортних засобів придбано за рахунок видатків 

на засадах співфінансування (50% - за рахунок обласного бюджету, 50% - за 

рахунок коштів районного бюджету, бюджету ОТГ). 11 автобусів для опорних 

шкіл Миколаївщини придбано за рахунок коштів обласного та субвенції з 

Державного бюджетів.  

19 адміністративно - територіальних одиниць області отримали 24 нові 

шкільні автобуси: З автобуси - Баштанський район, по 2 автобуси - 

Веселинівський, Вітовський райони, Баштанська міська рада, по 1 автобусу - 

Арбузинський, Березнегуватський, Братський, Вознесенський, Врадіївський, 

Єланецький, Кривоозерський, Новобузький, Новоодеський і Снігурівський 
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райони, а також об'єднані територіальні громади: Березанська, Веселинівська, 

Галицинівська, Дорошівська, Олександрівська. 

2019 року за рахунок субвенції на підвищення якості освіти видано 

410 комплектів комп’ютерного обладнання закладам освіти, розташованим в 

15 територіальних одиницях області  на суму 6,8 млн грн. 

 

В області функціонують 23 інклюзивно-ресурсних центри в містах 

Миколаєві (4), Вознесенську, Первомайську, Южноукраїнську, Очакові, 

Вітовському, Снігурівському, Доманівському, Новобузькому, Новоодеському, 

Єланецькому, Кривоозерському, Березнегуватському районах, Коблівській, 

Березанській, Казанківській, Ольшанській, Веснянській, Баштанській та 

Галицинівській об’єднаних територіальних громадах. 

2019 року за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам придбано 4 спеціальні автомобілі, призначені для надання 

додаткових психолого- педагогічних, корекційно-розвиткових послуг з 

відповідним дидактичним обладнанням на суму 6,3 млн грн. 

За кошти обласного бюджету придбано корекційне обладнання для 

19 інклюзивно-ресурсних центрів та 25 ресурсних кімнат закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивними та спеціальними класами на суму 8,4 млн грн. 

 

 

Програма 2  «Висока якість життя людини» 

Програма 2 передбачає  реалізацію технічних завдань спрямованих на 

забезпечення населення доступною якісною і кваліфікованою медичною 

допомогою, освітніми послугами, сприяння соціокультурному  розвитку 

людини, забезпечення надання послуг населенню, незалежно від місця його 

проживання, формування екологічної свідомості. 

За рахунок бюджетних коштів 2019 року виконувались заходи з 

будівництва, 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: 

480 проєктів в загальноосвітніх навчальних закладах - реалізовано 

проєкти з реконструкції будівель і систем опалення, водопостачання і 

водовідведення, капітальних ремонтів приміщень, придбання необхідного 

учбового обладнання; заміни  вікон та дверей на енергозберігаючі  та ін.; 

 

447 проєктів в дитячих навчальних закладах - виконувались роботи з 

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

капітальних ремонтів приміщень, термосанації, придбання необхідного 

обладнання та ін.; 

224 проєкти в закладах охорони здоров'я - реалізовано проекти з 

реконструкції амбулаторій, ФАПів та центральних районних лікарень, 
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капітальних ремонтів приміщень, реконструкції системи опалення  та 

придбання необхідного обладнання; в т.ч. придбано комплекти медичного 

обладнання, замінено вікна та дверні конструкції на енергозберігаючі тощо; 

180 проєктів на об'єктах спортивного призначення - проведено капітальні 

ремонти, реалізовано проєкти з реконструкції спортивних та дитячих 

майданчиків, побудовано спортивний зал та інші спортивні споруди та 

придбано необхідне обладнання, в т.ч. для дитячих майданчиків; 

131 проєкт в закладах культури - проведено ремонти сільських будинків 

культури, клубах, музеях та придбано необхідне обладнання для проведення 

культурних заходів; 

79 проєктів в закладах соціального захисту населення - проведено 

капітальні ремонти та придбано необхідне обладнання. 

Проведено роботи з енергозбереження, встановлення лічильників та 

реконструкції і будівництва нових котелень в закладах освіти, охорони здоров'я 

та культури – 138 проєктів; відремонтовано дороги, внутрішньо квартальні 

проїзди, тротуари, зупинки та світлофорні об'єкти за 180 проєктами; 

відремонтовано та/або придбано житлові об'єкти – 553 проєкти; виконано 

260 проєктів, направлених на благоустрій територій; виконано роботи з 

ремонту мереж водопостачання і водовідведення та очисних споруд за 

112 проєктами у містах і районах області; придбано 56 одиниць спецтехніки для 

комунальних підприємств.  

Разом з тим, 2019 року з метою проведення робіт з реконструкції, 

будівництва та ремонтних робіт об'єктів соціальної сфери у наступні періоди 

передбачено виконання проєктно-кошторисної документації за 199 проєктами. 

Що стосується вторинного та третинного рівня надання медичних послуг, 

то в області реалізується проєкт «Миколаївський обласний онкологічний 

диспансер Миколаївської обласної ради по вул. Миколаївській, 18, м. Миколаїв 

– капітальний ремонт радіологічного корпусу»  - за рахунок ДФРР в 2019 році 

передбачено 73,1 млн грн (ДФРР), місцевий бюджет – 8,2 млн грн. На цей час 

укладено договір підряду на виконання будівельних робіт з підприємством  

ТОВ «Антарес БУД» від 02.10.2019 №8. За рахунок коштів ДФРР отримано 

73,1 млн грн, використано 61,3 млн грн, за рахунок місцевого бюджету 

використано та фактично виконано робіт на 8,2 млн грн. Проєкт перехідний на 

2020 рік. 

Окрім того з метою створення  комфортних умов проживання та 

вирішення загальних проблем в 2019 році реалізуються такі проєкти 

регіонального розвитку, як проєкт «Басейн для плавання збірного типу 

вул.  Героїв Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка Баштанського району – нове 

будівництво»  за рахунок  коштів ДФРР в 2019 році передбачено 19,0 млн грн, 

місцевий бюджет – 1,9 млн грн, інших джерел – 45 млн грн. За проєктом 

проведено тендерну процедуру, укладено договір та розпочато будівельні 

роботи. За рахунок ДФРР отримано 19,0 млн грн, використано 8,9 млн грн, за 

рахунок місцевого бюджету використано та виконано робіт на 935,4 тис. грн, за 

рахунок інших джерел використано та виконано робіт на 5 млн грн. Кошти 

направлено на попередню оплату загальнобудівельних робіт (виготовлення 
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вікон, влаштування тротуарного покриття, влаштування покрівлі на 

адміністративній будівлі та придбання обладнання). Проєкт перехідний на 

2020 рік. 

 Проєкт «Насосна станція третього підйому з резервуарами запасу води 

по вул. Кам'яномостівській в м. Первомайську – будівництво» реалізувався 

протягом 2017-2019 років, за рахунок коштів ДФРР використано та фактично 

виконано робіт на суму 12,9 млн грн. Реалізація проєкту буде завершена у 

2020 році за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

 

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 2019 році створено умови для їх сталого 

розвитку рішенням обласної ради від 12.04.2018 № 7 затверджено Порядок 

відбору, надання та умов використання коштів субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку. 

В обласному бюджеті на 2019 рік було передбачено 41,0 млн грн. на 

реалізацію мікропроєктів місцевого розвитку. 

216 мікропроектів на загальну суму 41,0 млн грн. визнано переможцями 

конкурсу з відбору мікропроєктів та затверджено розпорядженнями голови 

облдержадміністрації до фінансування за рахунок субвенції з обласного 

бюджету (розпорядження голови від 05.06.2019 №182-р, від 14.09.2018 №396-р, 

від 02.07.2019 №255-р). 

Кошти субвенції з обласного бюджету спрямовувалися на реконструкцію 

соціально важливих об’єктів освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, 

водопостачання і водовідведення, системи опалення. 

Завдяки реалізації мікропроєктів за рахунок коштів субвенції з обласного 

бюджету у 2019 році вдалось:  

придбати башти Рожновського для забезпечення питною водою 

мешканців с. Щербанівське, с. Шевченко (Вознесенський район), сіл 

Олександрівка, Вавилове, Першотравневе, Киселівка, Кобзарці, Великопілля, 

Бурханівка та Галаганівка (Снігурівський район),  капітально відремонтувати 

башту Рожновського в с. Новомихайлівське Врадіївського району; виконати 

поточний ремонт водопровідної мережі в с. Щербанівське Вознесенського 

району; 

капітально відремонтувати вуличне освітлення на деяких вулицях 

с.  Засілля   Вітовського   району,   с. Новопавлівка   Врадіївського    району,  

с.  Новокрасне Арбузинського району, с. Благодатне Арбузинського району, 

с.  Ясна Поляна  Снігурівського району, відновити вуличне освітлення на 

вулицях с. Новопетрівка (Шевченківська ОТГ); 

реконструювати систему опалення, встановити нові котли в 

Горожанському психоневрологічному інтернаті, Очеретянському навчально-
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виховному комплексі (Кривоозерський район), провести енергомодернізацію 

Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-спортивної школи, 

придбати обладнання для ремонту системи опалення Кривоозерського НВК, 

виконати поточний ремонт системи опалення амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини в с. Лиса Гора (Первомайський район), придбати та 

реконструювати систему опалення з автоматичним регулюванням в 

МОККДЮСШ; 

замінити вікна на енергозберігаючі склопакети у відділенні невідкладних 

станів КП «КВП Вознесенська багатопрофільна лікарня», в Кривоозерській 

районній лікарні, в загальноосвітніх школах Кривоозерського району 

(Багачівська, Бурилівська, Секретарська, Маломечетнянська, 

Великомечетнянська), яслах - садку  «Тополька» та Луканівському   НВК   

(Кривоозерський район),  в  загальноосвітній   школі   с. Садове (Снігурівський 

район), у Тімірязєвському ЗДО «Зірочка» та Прибужанівській ЗОШ 

(Прибужанівська ОТГ), департаменті економічного розвитку 

облдержадміністрації, в чотирьох ДНЗ та двох навчально-освітніх закладах м. 

Первомайськ, в будівлі опірного закладу загальної середньої освіти с. 

Новопавлівка (Врадіївський район), в будівлі пункту здоров’я с. Тарасівка 

Первомайського району, у закладах культури Дорошівської сільської ради та 

Дорошівській амбулаторії групової практики, придбати високоефективні 

стерилізатори в Новоодеську центральну районну лікарню; 

покращити матеріально-технічну базу (закупівля комп`ютерної техніки, 

інтерактивної дошки) в Гур’ївській ЗОШ Новобузького району,  

Христофорівської ЗОШ, Баштанського опірного закладу № 2 (Баштанська 

ОТГ), школах Прибужанівської ОТГ, організувати сучасний освітній простір в 

загальноосвітній школі с. Щербані (Вознесенський район), Очаківській ЗОШ, в 

селах Новодеського району, в Плющівській ЗОШ (Баштанська ОТГ), в школах 

Веселинівської, Доманівської, Мостівської, Олександрівської, Вознесенської 

ОТГ,   міста    Первомайська    та     Первомайського    району,    в    школах     

м. Южноукраїнська, Веселинівського та Вознесенського  районів;  

капітально відремонтувати спортивні майданчики в м. Миколаєві, 

встановити дитячі вуличні майданчики в м. Южноукраїнськ, на території 

Єланецького району, Прибузької, Благодатненської Прибужанівської ОТГ,  

с. Уральске та с. Маложенівка (Єланецький район), встановити вуличні 

тренажери в с. Кам’янка (Єланецький район), встановити інклюзивний 

спортивно-оздоровчий майданчик на території Веснянської ОТГ, капітально 

відремонтувати місця для сидіння в секторах стадіону «Колос» (м. Нова Одеса), 

відремонтувати спортивний зал Снігурівської ЗОШ № 3, виконати поточний 

ремонт спортивного залу Новоодеської районної дитячо-спортивної школи та 

спортивного залу Тарасівського НВК ( Первомайський район); 

придбати екіпіровку, спортивний інвентар, професійні тренажери, 

професійні кардіотренажери, трамплін для басейну спортивного покриття для 

тренажерного залу  (обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа, Центр олімпійської підготовки, обласна школа вищої 

спортивної майстерності, МОК КДЮСШ),  придбати акумуляторну машину для 
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миття професійного покриття та підлоги обласної комунальної комплексної 

дитячо-юнацька спортивної школи, придбати та виконати монтаж професійної 

автоматичної охоронної системи для приміщень обласної комунальної 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи; 

виконати  поточний  ремонт  пожежної   сигналізації ЗОШ № 8 

м.  Вознесенська, капітальний ремонт шкільної їдальні Пересадівської ЗОШ 

Воскресенської ОТГ, виготовити ПКД на будівництво навчального корпусу зі 

спортивною залою в с. Мостове Мостівської ОТГ, облаштувати 

відеоспостереження  у навчальному корпусі та гуртожитку Миколаївського 

коледжу культури і мистецтв; 

покращити надання медичних послуг шляхом придбання медичного 

обладнання для обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, забезпечити 

медичним обладнанням Миколаївську міську лікарню № 3, придбати сучасний 

апарат УЗД для Казанківської центральної районної лікарні; 

придбати комп’ютерну та офісну техніку для лікарень та амбулаторій, 

матеріали для заміни системи водопостачання в будівлі для обласного 

клінічного госпіталю ветеранів війни; капітально відремонтувати дах та 

будівлю амбулаторії в с. Синюхін Брід Первомайського району, виконати 

поточний ремонт фельдшерського акушерського пункту в с. Улянівка 

Новоодеського району; 

придбати меблі та обладнання для харчоблоків дитячого дошкільного 

навчального закладу м. Очакова, Щербанівського ДНЗ «Світлячок» 

Вознесенського району, Новоєгорівської ЗОШ та ДНЗ №4 «Дюймовочка» 

Баштанської міської ради, придбати сучасне обладнання для дитячих 

дошкільних навчальних закладів Новоодеського району, придбати та 

встановити дитячі ігрові майданчики в ДНЗ Благодатненської та Веснянської 

ОТГ; 

виконати поточний ремонт в кабінетах загальноосвітніх шкіл 

Первомайського району, поточний ремонт будівлі гімназії м. Первомайська, 

поточний ремонт підлоги у приміщенні Комісарівської ЗОШ (Березанський 

район), капітальний ремонт даху Костуватської ЗОШ (Братський район); 

поточний ремонт підлоги в початковому корпусі Кривоозерської ЗОШ № 1, 

придбати нові інструменти для музикантів Баштанської музичної школи; 

відремонтувати приміщення санвузлів Миколаївського коледжу культури і 

мистецтв; 

виконати благоустрій території Кривобалківського закладу середньої 

освіти (Миколаївський район), капітальний ремонт головного ганку і фасаду 

будівлі Березанського опорного закладу (Березанська ОТГ), придбати та 

укласти на території Воєводського опірного закладу (Благодатненська ОТГ); 

виконати  капітальний   ремонт   покрівлі    будинку    культури   в   

с.  Новобірзулівка Баштанського району, поточний ремонт покрівлі сільського 

Будинку культури в с. Гойдай Кривоозерського району, придбати звукове 

обладнання для Будинку культури с. Благодатне та обладнання  для освітлення 

сцени Будинку с. Воєводське (Благодатненська ОТГ), реконструювати будівлю 

Будинку культури з влаштуванням бюджетної організації (Широківська ОТГ); 
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облаштувати зупиночні майданчики в с. Калинівка та с. Горохівка 

(Воскресенська ОТГ), в с. Мішково-Погорілове Вітовського району, 

облаштувати зупиночні майданчики в с. Дорошівка (Дорошівської ОТГ), 

створити безпечне транспортне обслуговування населення в Михайлівській 

сільській раді.  

 

З метою здійснення заходів щодо організаційної допомоги об'єднаним 

територіальним громадам у розроблені та реалізації проєктів розвитку їх 

інфраструктури рішенням обласної ради 2019 року було передбачено кошти 

субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 20 млн грн на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад Миколаївської області. 

Відповідно до Порядку надання  субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

об’єднаних територіальних громад Миколаївської області, затвердженому 

рішенням обласної ради від 12.04.2018 №6, проведено конкурсний відбір 

проєктів, за результатами якого визначено 33 проєкти на загальну суму 

20,0 млн грн, надані 14 об'єднаними територіальними громадами, що 

відповідають вимогам Порядку та можуть бути профінансовані у 2019 році за 

рахунок коштів зазначеної субвенції з обласного бюджету. 

За кошти субвенції проведено капітальні ремонти закладів освіти, 

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

матеріально-технічну базу закладів соціальної сфери, зокрема: 

відремонтовано водонапірні вежі Рожновського (в Радсадівській сільській 

ОТГ, в селах Котляреве та Новогригорівка Шевченківська сільська ОТГ);  

проведено будівництво водопроводу в с.Володимирівка 

Володимирівської сільської ОТГ та реконструйовано систему водопостачання в 

смт Ольшанське Ольшанської селищної ОТГ; 

відремонтовано дорожнє покриття (в с.Таборівка Бузької сільської ОТГ); 

проведено капітальні ремонти вуличного освітлення в с.Семенівка 

Благодатненської сільської ОТГ та с.Калинівка Воскресенської селищної ОТГ; 

відремонтовано зупиночні комплекси в с. Калинівка Воскресенської 

селищної ОТГ; 

придбано і встановлено обладнання дитячих ігрових та спортивно-ігрових 

майданчиків в с.Благодатне Благодатненської сільської ОТГ, в селах 

Прибужжя, Богданівка і Акмечетські Ставки Прибузької сільської ОТГ, в 

смт Березанка і с. Матіясово Березанської селищної ОТГ 

придбано обладнання для Будинку Культури с.Садове Благодатненської 

сільської ОТГ; 

відремонтовано приміщення будівлі під центр надання адміністративних 

послуг в Кам’яномостівській селищній ОТГ; 

відремонтовано підлогу спортивної зали та підсобні приміщення 

Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Калинівка Воскресенська селищна ОТГ; 

відремонтовано будівлю Арбузинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в смт Арбузинка 

Арбузинської сільської ОТГ (утеплення зовнішніх стін, ремонт покрівлі, 
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електроосвітлення, підсилення стіни тамбуру, влаштування карнизів); 

відремонтовано частину приміщень харчоблоку закладу дошкільної 

освіти "Барвінок" в с. Котляреве Шевченківська сільська ОТГ; 

відремонтовано покриття бігової доріжки Вознесенської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №8 в м. Вознесенську Вознесенської міської ОТГ; 

проведено будівництво модульної котельні Нечаянської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів в с. Нечаяне Нечаянської сільської 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. 

 

 

Результати другого етапу реалізації довгострокової Стратегії розвитку 

Миколаївської області в найпріорітетнішіх сферах досягнуто в межах наявного 

фінансового ресурсу. Проте, визначення основних результатів виконання 

регіонального Плану заходів буде можливим після закінчення планованого 

періоду другого програмного етапу реалізації Стратегії, а саме - у 2020 році.  

Миколаївська обласна державна адміністрація і в подальшому 

здійснюватиме моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії 

розвитку Миколаївської області на період до 2020 року та Плану заходів із 

реалізації у 2018-2020 роках.  


