
Додаток 1 

ЗВІТ 

про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

 України за 2019 рік, відповідальним за які визначено Миколаївську обласну державну адміністрацію 

Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації 

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії) 

 

1. Нормативно-правове та організаційне забезпечення досягнення цілей державної регіональної політики 

Підвищення рівне конкурентоспроможності регіону 

Найменування 

завдання Стратегії 

Найменування 

заходу 
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Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання 

Індикатори результативності вико-

нання завдання 

Стан виконання завдання (з 

порівняльною оцінкою фа-

ктично виконаного і запла-

нованого) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на ви-

конання за-

вдання (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення 

та зазначен-

ням механі-

зму вирі-

шення) 

 

назва, дата та 

 номер рішення про реалізацію 

програми (проекту) регіональ-

ного розвитку, що реалізується 

в рамках заходу 

обсяг фінансу-

вання, передба-

чений програ-

мою (проектом) 

регіонального 

розвитку, що 

реалізується в 

рамках заходу, 

тис.грн 

фактично профі-

нансований об-

сяг коштів за 

програмою (про-

ектом) регіона-

льного розвитку, 

що реалізується 

в рамках заходу, 

тис.грн. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.Впроваджен-

ня системи 

стратегічного 

планування ре-

гіонального роз-

витку на засадах 

смарт-

спеціалізацій з 

урахуванням 

світових ринко-

вих та техноло-

гічних тенден-

цій інноваційно-

Розробка проек-

ту Стратегії роз-

витку Микола-

ївської області 

на період до 

2027 року 

2019 Розпорядження 

голови  

облдержадміні-

страції від 

22.04.2019  

року № 131-р 

«Про утворення 

керівного комі-

тету та робочої 

групи з розроб-

лення Стратегії 

розвитку Мико-

лаївської облас-

Розпоря-

дження  

голови  

облдержад-

міністрації 

від 

22.04.2019 

року  

№131-р «Про 

утворення 

керівного 

комітету та 

робочої гру-

Не потребує фінансування Проект Стра-

тегії Микола-

ївської обла-

сті 

1 0 -1 Стратегія розвитку Микола-

ївської області на 2021-2027 

роки розроблена  та прохо-

дить етап громадського об-

говорення, направлена на 

розгляд обласної ради.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
го розвитку, 

конкурентосп-

роможних на-

прямів економі-

чної діяльності 

ті на період до 

2027 року та 

Плану заходів з 

реалізації у 

2021-2023 роках 

Стратегія роз-

витку  

Миколаївської 

області на  

період до 2027 

року» 

пи з розроб-

лення Стра-

тегії  

розвитку 

Миколаївсь-

кої області 

на період до 

2027 року та 

Плану захо-

дів з реаліза-

ції у 2021-

2023 роках 

Стратегія 

розвитку 

Миколаївсь-

кої області 

на період до 

2027 року» 

 

 Надання пропо-

зицй до проекту 

Державної стра-

тегії регіональ-

ного розвитку 

 

2019-

2020 

- - - - - - Кількість 

пропозицій 

2 0 -2 

 
У звітному періоді запитів 

на надання пропозицій до 

регіону не надходило 

 

2. Створення 

умов для активі-

зації співпраці 

між суб’єктами 

підприємниц-

тва та закладами 

професійної 

(професійно-

технічної) осві-

ти і закладами 

вищої освіти 

Створення умов 

для активізації 

співпраці між 

суб’єктами під-

приємниц-тва та 

закладами про-

фесійної (про-

фесійно-

технічної) осві-

ти і закладами 

вищої освіти 

 

2019 - 

 

 

- Не потребує фінансування Кількість 

залучених 

учасників до 

проєкту 

«Освіта. 

Професія. 

Кар`єра»  

 

 

Кількість 

залучених 

учасників 

«Круглих 

столів» 

580 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

120 

580 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

120 

0 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

0 

Проєкти «Освіта. Професія. 

Кар`єра» реалізовано в ме-

жах запланованих заходів: 

майстер-класів, «круглих 

столів», конференцій 

 

3. Сприяння 

розвитку меха-

нізмів і видів 

державної до-

Надання одно-

разової допомо-

ги по безробіт-

тю для організа-

2019 Рішення Мико-

лаївської облас-

ної ради від  22 

грудня 2016 

Рішення Ми-

колаївської 

обласної ра-

ди від 21 

Не потребує фінансування Чисельність 

осіб 

30 48 +18 З метою залучення безробі-

тних до підприємництва 

службою зайнятості Мико-

лаївської області прово-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
помоги 

суб’єктам гос-

подарювання 

для забезпечен-

ня розвитку ре-

гіонів та підт-

римки підприє-

мництва, у тому 

числі запрова-

дження:  мікро-

кредитування 

для започатку-

вання і ведення 

власної справи 

ції підприємни-

цької діяльності 

безробітним 

року №2 «Про 

виконання Про-

грами розвитку 

малого і серед-

нього підприє-

мництва у Ми-

колаївській об-

ласті на 2015-

2016 роки  та 

затвердження 

Програми роз-

витку малого і 

середнього під-

приємницт-ва у 

Миколаївській 

області на 2017-

2018 роки» 

грудня 2018 

року №7   

«Про вико-

нання Про-

грами розви-

тку малого і 

середнього 

підприємни-

цтва у Мико-

лаївській 

області на 

2017-2018 

роки  та за-

твердження 

Програми 

розвитку 

малого і се-

реднього 

підприємни-

цтва у Мико-

лаївській 

області на 

2019-2020 

роки» 

диться низка заходів. Осо-

би, які виявили намір відк-

рити власну справу, залу-

чаються до участі в темати-

чних семінарах. Протягом 

2019 року проведено 208 

семінарів з орієнтації на 

підприємство, в якій взяли 

участь 1972 осіб. На семі-

нарах фахівцями служби 

зайнятості надається інфо-

рмація з питань започатку-

вання власної справи, аспе-

ктів ведення малого бізнесу. 

Після опанування основ 

підприємництва та участі у 

відповідних семінарах за 

звітний період 48 безробіт-

них отримали одноразову 

допомогу  по безробіттю 

для організації підприємни-

цькою діяльності, з них 21 

особа у віці 35 років, 10 – 

проживають у сільській 

місцевості, 22 особи, що 

мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуван-

ню, 15 військовослужбовці, 

які брали участь в антите-

рористичній операції 

 

4. Сприяння 

запровадженню 

механізмів дер-

жавної допомо-

ги суб’єктам 

господарювання 

для забезпечен-

ня розвитку ре-

гіонів, спрямо-

ваних на відш-

кодування 

суб’єктам гос-

Часткове відш-

кодування від-

соткових ставок 

за кредитами, 

залученими 

суб’єктами ма-

лого і середньо-

го підприємниц-

тва для реаліза-

ції проектів з 

обласного бю-

джету 

2019 Рішення Мико-

лаївської облас-

ної ради від  22 

грудня 2016 

року №2 «Про 

виконання Про-

грами розвитку 

малого і серед-

нього підприє-

мництва у Ми-

колаївській об-

ласті на 2015-

Рішення Ми-

колаївської 

обласної ра-

ди від 21 

грудня 2018 

року №7   

«Про вико-

нання Про-

грами розви-

тку малого і 

середнього 

підприємни-

8000,00 4000,00 7701,82 3766,29 Кількість 

створених 

робочих 

місць 

 

50 53 +3 Протягом 2019 року відбу-

лось 3 етапи конкурсного 

відбору    (24 квітня, 25 ли-

пня,  9 жовтня) за програ-

мою часткового відшкоду-

вання відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються 

державними та комерцій-

ними банками на реалізацію 

проектів суб’єктам малого 

та середнього підприємниц-

тва для створення нових  

Наявність 

тіньового 

ринку праці 

зумовлює 

суттєве ско-

рочення  у 

структурі 

доходів бю-

джету, зок-

рема частки 

податкових 

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

витрат, зокрема 

на реалізацію 

інвестиційних 

проектів, що 

передбачають 

створення нових 

робочих місць; 

на підтримку 

новоутворених 

суб’єктів малого 

підприємництва; 

на заробітну 

плату у зв’язку 

із створенням 

отримувачем 

державної до-

помоги нових 

робочих місць; 

на оренду землі 

та будівель; на 

витрати, 

пов’язані з при-

дбанням орен-

дованого майна 

 

2016 роки  та 

затвердження 

Програми роз-

витку малого і 

середнього під-

приємницт-ва у 

Миколаївській 

області на 2017-

2018 роки» 

цтва у Мико-

лаївській 

області на 

2017-2018 

роки  та за-

твердження 

Програми 

розвитку 

малого і се-

реднього 

підприємни-

цтва у Мико-

лаївській 

області на 

2019-2020 

роки» 

робочих місць. З обласного 

бюджету на реалізацію 

Програми виділено  4 млн 

грн. За підсумками конкур-

су 2019 року 30 підприємців  

отримали компенсацію, 

створено 53 нових робочих 

місць. 

 

Залучення 

більшого 

числа підп-

риємців об-

ласті  з ме-

тою  ство-

рення нових 

робочих 

місць та їх 

легалізації, 

збереження 

існуючих 

робочих 

місць.  

5. Врегулювання 

на законодавчо-

му рівні питання 

розроблення та 

координації  

регіональних 

програм розвит-

ку промислово-

сті з викорис-

танням механіз-

мів державної 

підтримки пріо-

ритетних на-

прямів розвитку 

регіону, що  ви-

значені на заса-

дах смарт-

На підставі 

Стратегії розви-

тку промислово-

го комплексу 

України на пері-

од до 2025 року 

розробка Про-

грами розвитку 

промисловості 

Миколаївської 

області з ураху-

ванням механіз-

мів державної 

підтримки пріо-

ритетних на-

прямів розвитку 

області, що бу-

Після 

прий-

няття 

Стра-

тегії 

розви-

тку 

про-

мисло-

вого 

комп-

лексу 

Украї-

ни на 

період 

до 

2025 

- - Не потребує фінансування Індекс обся-

гів промис-

лового виро-

бництва, % 

100,5 98,4 - 1,6 в.п. Завдання не виконано, оскільки на держа-

вному рівні не прийнято стратегію розвит-

ку промислового комплексу України на 

період до 2025 року 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
спеціалізацій, та 

державної підт-

римки суб’єктів 

господарювання 

на проведення 

наукових дослі-

джень, техніч-

ний розвиток та 

інноваційну дія-

льність  відпові-

дно до цих пріо-

ритетів 

 

дуть визначені 

на засадах 

смарт-

спеціалізацій, а 

також наукових 

досліджень й 

інноваційної 

діяльності 

 

 

 

 

 

року 

6. Визначення 

цілей, пріорите-

тів та завдань 

транскордонно-

го співробітниц-

тва українських 

регіонів із сусі-

дніми держава-

ми, в тому числі 

в рамках євро-

регіонів,  на 

2021-2025 роки 

Відповідно до 

доручення Мін-

регіону підгото-

вка пропозицій 

щодо пріорите-

тів транскордон-

ного співробіт-

ництва Микола-

ївської області із 

сусідніми дер-

жавами 

За  

дору-

чен-

ням 

- - Не потребує фінансування Надання 

пропозицій 

до проєкту 

Державної 

програми  

транскордон-

ного співро-

бітництва на 

2021-2025 

роки 

- - - З метою розвитку  транско-

рдонного співробітництва у 

2019 році:  

- укладено Угоду про спів-

робітництво між облдержа-

дміністрацією та Мінським 

обласним виконавчим комі-

тетом під час ІІ форуму ре-

гіонів України та Республі-

ки Білорусь; 

- здійснювались заходи з 

реалізації проєкту програми 

транскордонного співробіт-

ництва ЄС «Басейн Чорного 

моря», спрямованого на  

інтенсифікацію торгівлі та 

модернізацію сектору бджі-

льництва, а також 

пов’язаних з ним секторів 

економіки у басейні Чорно-

го моря; Регіональною тор-

гово-промисловою палатою 

області організовано участь 

підприємців у міжнародній 

конференції-ярмарці  у м. 

Варна (Болгарія) а також  

семінар-тренінг з підви-

щення кваліфікації бджоля-

рів 

 

- 
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Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток 

7. Розроблення 

містобудівної 

документації на 

регіональному 

та місцевому 

рівні 

Затвердження 

«Схеми плану-

вання території 

Миколаївської 

області-

внесення змін» 

2019 Розпорядження 

Кабінету Мініс-

трів України від 

11.05.2016 

№362-р «Про 

затвердження 

переліку інвес-

тиційних про-

грам і проектів 

регіонального 

розвитку, що 

можуть реалізо-

вуватися у 2016 

році за рахунок 

коштів держав-

ного фонду ре-

гіонального 

розвитку»,  роз-

порядження 

голови Микола-

ївської  облдер-

жадміністрації 

від 04.08.2016 

№295-р «Про 

затвердження 

переліку інвес-

тиційних про-

грам і проектів 

регіонального 

розвитку, що 

можуть реалізо-

вуватися у 2016 

році за рахунок 

коштів держав-

ного фонду ре-

гіонального 

розвитку» 

Рішення Ми-

колаївської 

області ради 

від 

16.05.2019 

№29 «Про 

затверджен-

ня Схеми 

планування 

території 

Миколаївсь-

кої області 

внесення 

змін» 

Не потребує фінансування Прийняте 

рішення 

«Про затвер-

дження Схе-

ми плануван-

ня території 

Миколаївсь-

кої області 

внесення 

змін» 

1 1 0 Прийнято рішення Ми-

колаївської обласної 

ради від 16.05.2019 №29 

«Про затвердження міс-

тобудівної документації 

«Схема планування те-

риторії Миколаївської 

області-внесення змін» 

Завдання 

виконано в 

повному об-

сязі 

8. Розвиток 

комплексної 

системи націо-

нально-

патріотичного 

Здійснення за-

ходів з активіза-

ції національно-

патріотичного 

виховання  

2019 - - Не потребує фінансування 

 

 

кількість 

отриманих 

свідоцтв 

900 1100 +200 Виконано. Включено до 

навчально-тематичних 

планів курсів підвищен-

ня кваліфікації лекції та 

тренінги для педагогіч-
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виховання від-

повідно до цін-

нісних орієнти-

рів та індикато-

рів ефективності 

реалізації захо-

дів згідно з Ука-

зом Президента 

України від 13 

жовтня 2015 

року №580/2015 

«Про Стратегію 

національно-

патріотичного 

виховання  

дітей та молоді 

на 2016-2020 

роки» 

дітей та молоді 

на всіх рівнях 

діяльності у тіс-

ній взаємодії 

між державою 

та інститутами 

громадянського 

суспільства на 

принципах вза-

ємозацікавлено-

го співробітниц-

тва 

них працівників і керів-

них кадрів на теми: 

«Військово-патріотичне 

виховання учнівської 

молоді», «Проблеми 

війни та миру на сучас-

ному етапі», «Розвиток 

благодійної та волонтер-

ської діяльності в Украї-

ні як засіб виховання 

сучасного громадянина» 

 

Проведення 

обласних 

методичних 

заходів із 

національно-

патріотично-

го виховання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

6 +2 Виконано. 

Проведено заходи: 

- орієнтований варіатив-

ний модуль «Форми і 

методи національно-

патріотичного вихован-

ня учнівської молоді в 

умовах освітніх транс-

формацій» (травень 2019 

року); 

-обласний семінар «Су-

часні акценти у форму-

ванні громадянської 

компетентності особис-

тості засобами націона-

льно-патріотичного ви-

ховання» (червень            

2019 року); 

-засідання обласної 

школи класного керів-

ника «Волонтерська дія-

льність як засіб розвитку 

соціальної активності 

учнівської молоді» (бе-

резень 2019 року); 

-обласний семінар «На-

роджені у вогні»» (жов-

тень     2019 року); 

- обласний семінар «Фо-

рмування громадянських 

компетентностей особи-

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
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стості засобами ство-

рення демократичного 

освітнього середовища»  

на базі Миколаївського 

юридичного ліцею Ми-

колаївської міської ради 

(листопад 2019 року); 

-засідання обласної 

школи класного керів-

ника «Форми та методи 

організації роботи уч-

нівського самовряду-

вання в закладі загальної 

середньої освіти» на базі 

Миколаївської загально-

освітньої школи І–ІІІ 

ступенів № 36 Микола-

ївської міської ради (ве-

ресень 2019 року); 

   Завершено перший 

організаційно-

підготовчий етап інно-

ваційного освітнього 

проекту Всеукраїнського 

рівня на тему «Нова 

українська школа у пос-

тупі до цінностей» на 

базі п’яти пілотних шкіл 

Миколаївської області 

 

      Розроблення 

методичних 

програм, мо-

дулів 

 

 

1 2 +1 Розроблено: 

-програму компетентні-

сно та діяльнісно орієн-

тованого варіативного 

модуля «Методика на-

вчання життєвим навич-

кам за проектом «Вчи-

мося жити разом» лю-

тий-грудень 2019 року.  

- розпочалося розши-

рення бази шкіл-

учасників упровадження 

програми розвитку цілі-
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сної особистості, зорієн-

тованої на ціннісне ви-

ховання «Покоління ус-

пішних» (вересень   

2019 року) 

 

Проведення 

заходів із 

вшанування 

героїв боро-

тьби україн-

ського наро-

ду за незале-

жність і те-

риторіальну 

цілісність 

України, % 

100 100 0 Проведено: 

-до Дня Соборності 

України у закладах осві-

ти  проведено години  

спілкування  до Дня со-

борності України»  

(січень 2019 року).  

-в закладах загальної 

середньої освіти  області 

з  метою відзначення 

подій Революції  гіднос-

ті проведено уроки 

пам’яті, інформаційні 

хвилини (лютий  

2019 року).  

- мітинг та покладання 

квітів до пам’ятника 

Героям Небесної Сотні 

за участю викладачів, 

студентів та учнів  

(20 лютого 2019 року).  

-МОІППО організовано 

та проведено урочистос-

ті до Дня пам’яті та 

примирення (травень 

2019 року).  

- в закладах освіти  об-

ласті за участю ветера-

нів та учасників АТО 

проведено уроки мужно-

сті, бесіди, години спіл-

кування, «круглі столи», 

семінари, тематичні ле-

кції «Безсмертний под-

виг народу», «Війна і 

перемога: біль і пам’ять» 

тощо (травень 2019 ро-
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ку).  

- обласний семінар «Іс-

торія українських війсь-

кових формувань у курсі 

історії України як скла-

дова патріотичного 

виховання учнівської 

молоді»   

(24 вересня  2019 року); 

-раптівки для педагогів 

області та працівників 

МОІППО до Дня захис-

ника України (15 жовтня 

2019 року);  

 «До Дня гідності і сво-

боди»  (21 листопада  

2019 року) 

-  Х Всеукраїнську крає-

знавчу конференцію 

учнівської молоді «Мій 

рідний край, моя земля 

очима сучасників». В 

конференції взяли 

участь 86 юних дослід-

ників-краєзнавців, що 

представили 17 областей 

України 

 

9. Створення 

умов для змен-

шення обсягів 

утворення від-

ходів та збіль-

шення обсягу їх 

переробки та 

повторного ви-

користання на 

регіональному 

рівні 

Забезпечення 

екологічно без-

печного збиран-

ня та знешко-

дження (переза-

тарювання, тра-

нспортування до 

місця знешко-

дження, утилі-

зація, переробка 

чи видалення) 

непридатних та 

заборонених до 

використання 

хімічних засобів 

2019 Рішення облас-

ної ради від 

21.12.2017  

№ 22 «Про за-

твердження 

Комплексної 

програми охо-

рони довкілля 

Миколаївської 

області на 2018-

2020 роки»  

 

- 4000,00 4000,00 0,00 0,00 Кількість 

знешкодже-

них неприда-

тних та забо-

ронених до 

використання 

хімічних за-

собів захисту 

рослин, у 

тому числі 

пестицидів, т 

166,87 0 -166,87 Кошти з державного 

бюджету не виділялись. 

З метою отримання ко-

штів з державного бю-

джету рішенням облас-

ної ради від 16.05.2019 

№17 внесені відповідні 

зміни до Комплексної 

програми охорони до-

вкілля Миколаївської 

області на період до 

2020 року. Підготовлено 

та направлено до Мінп-

рироди листом від 

18.06.2019 №3/353 «Зая-

Фінансуван-

ня з держав-

ного бюдже-

ту не здійс-

нюється  



 11 

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

у тому числі 

пестицидів 

вку на здійснення при-

родо-охоронних заходів 

за рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

здійснення природоохо-

ронних заходів на 

об’єктах комунальної 

власності» на загальну 

суму 4000,0 тис. гривень 

 

10. Визначен-ня 

на регіонально-

му та місцевому 

рівні пріорите-

тів і завдань 

щодо форму-

вання, збере-

ження та неви-

снажли-вого 

використання 

екомережі, фор-

мування прос-

торового розта-

шування її стру-

ктурних елемен-

тів, розвитку 

системи терито-

рій та об’єктів 

природно-

заповідного фо-

нду 

Розробка проек-

тів створення 

територій та 

об’єктів приро-

дно-заповідного 

фонду 

2019 Рішення Мико-

лаївської облас-

ної ради від 21 

грудня 2017 

року  

№ 22  «Про за-

твердження 

Комплексної 

Програми охо-

рони довкілля 

Миколаївської 

області на 2019-

2020 роки» 

- 300,0 50,0 50,0 50,0 Кількість 

розроблених 

проектів, шт. 

2 2 0 В рамках здійснення 

заходу розроблено про-

єкт створення ландшаф-

тного заказника місцево-

го значення «Кривоозер-

ський» загальною пло-

щею 102,5 га в межах 

Кривоозерського району 

Миколаївської області. 

Проєкт погоджено у 

встановленому порядку 

з Кривоозерською рай-

держадміністрацією та 

відділом Головного 

управління Держгеока-

дастру в Кривоозерсь-

кому районі. Здійснено 

коригування проекту 

створення РЛП «Тілі-

гульський». 

 

 

 Розробка земле-

впорядної доку-

ментації зі вста-

новлення меж 

територій та 

об’єктів приро-

дно-заповідного 

фонду 

2019 - - 750,0 150,0 150,0 149,596 Кількість 

розробленої 

земле-

впорядної 

документа-

ції, шт. 

4 4 0 В рамках здійснення 

заходу розроблено прое-

кти землеустрою та зем-

левпорядкування зі 

встановлення меж для 

чотирьох об’єктів при-

родно-заповідного фон-

ду місцевого значення, а 

саме чотирьох  заказни-

ків: «Воєводський» - 

42,78 га, «Олександрів-
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ська дача» - 465 га,   

«Новоселівка» - 112,7 га 

та «Гора»  197,0  га. 

 

 Видання поліг-

рафічної проду-

кції екологічно-

го спрямування 

2019 - - 500,0 250,0 250,0 250,0 Кількість 

виданих оди-

ниць поліг-

рафічної 

продукції, 

шт. 

1550 1550 0 В рамках здійснення 

заходу виготовлено еко-

лого-освітні видання, 

присвячені регіональним 

ландшафтним паркам 

Миколаївської області та 

еколого-освітню дитячу 

брошуру. 

 

 

 Оформлення і 

встановлення 

необхідної кіль-

кості охорон-

них, інформа-

ційних знаків, 

аншлагів на те-

риторіях приро-

дно-заповідного 

фонду місцевого 

значення та сте-

ндів в органах 

місцевого само-

врядування 

 

2019 - - 100,0 47,75 50,0 47,75 Кількість 

встановлених 

охоронних, 

інформацій-

них знаків, 

аншлагів, 

знаків, шт. 

33 45 +12 В рамках здійснення 

заходу виготовлено ан-

шлаги та охоронні й ін-

формаційні знаки для 

трьох регіональних 

ландшафтних парків 

Миколаївської області. 

Всього виготовлено 23 

аншлаги та 22 охорон-

них знаки для парків. 

 

 Проведення об-

ласного Еко-

фестивалю 

2019 - - 80,0 40,0 40,0 40,0 Кількість 

проведених 

фестивалів 

1 1 0 Обласний Еко-

фестиваль проведено у 

повному обсязі, в тому 

числі: еколого-

спортивне свято,  еколо-

гічний семінар та фото-

пленер, виставку та еко-

логічний майстер-клас 

для дітей 

 

 Проведення 

профілактич-

них протипоже-

жних заходів, 

спрямованих на 

2019 - - 2000,0 1000,0 1000,0 995,3 Улаштування 

мінералізол-

ваних смуг та 

протипожеж-

них розривів, 

1535,4 1535,4 0 В рамках здійснення 

заходу організовано 

влаштування та догляд 

за мінералізованими 

смугами на  території 27 
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запобігання 

знищенню чи 

пошкодже-нню 

вогнем об’єктів 

природно-

заповідного фо-

нду 

догляд за 

мінералізова-

ними смуга-

ми та прти-

пожежними 

розривами, 

км 

об’єктів природно-

заповідного фонду міс-

цевого значення для по-

передження розповсю-

дження пожеж 

 Створення еко-

лого-освітніх 

центрів в регіо-

нальних ланд-

шафтних парках 

«Тилігульсь-

кий», «Приін-

гульський» 

2019 - - 500,0 250,0 250,0 249,16 Розвиток та 

функціону-

вання еколо-

го-освітніх 

центрів регі-

ональних 

ландшафтних 

парків, шт 

2 2 0 В рамках здійснення за-

ходу для облаштування 

еколого-освітнього 

центру  РЛП «Приінгуль-

ський» було здійснено 

такі заходи: демонтаж 

цегляних перегородок; 

обшивка стiн 

гiпсокартоном; шпатлю-

вання стін; улаштування 

підлоги  керамічною 

плиткою;  монтаж підві-

сної стелі "Армстронг"; 

полiпшене фарбування  

стін; прокладання кабе-

лів при схованiй про-

водцi; монтаж дверей  

металопластикових; мон-

таж  вікон  металоплас-

тикових. 

Для облаштування еко-

лого-освітнього центру 

РЛП «Тилігульський» 

було придбано меблі та 

обладнання; для попов-

нення мобільної експо-

зиції виготовлено набір 

листівок із зображенням 

птахів, що мешкають на 

території РЛП «Тилі-

гульський» 

 

 

 Утримання  та 

матеріально-

технічне забез-

печення діяль-

2019 - - 3750,0 1750,0 1750,0 1743,9 Кількість 

утриманих 

парків, од 

4 4 0 Забезпечено статутну 

діяльність,  утримання 

та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

 



 14 

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

них ландшафт-

них парків обла-

сті («Гранітно-

степове Побуж-

жя», «Кінбурн-

ська коса», «Ти-

лігуль-ський», 

«Приін-

гульський») 

 

регіональних ландшафт-

них парків області 

 

11. Визначення 

на регіонально-

му та місцевому 

рівні напрямів 

розвитку систе-

ми надання со-

ціальних послуг, 

у тому числі 

підтримки 

суб’єктів підп-

риємницької 

діяльності, гро-

мадських, бла-

годійних органі-

зації та інших 

суб’єктів надан-

ня соціальних 

послуг недержа-

вного сектору 

Аналіз виявлен-

ня та задоволен-

ня потреб насе-

лення у соціаль-

них послугах 

 

 

 

 

 

 

 

2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська 

міська програма 

«Соціальний 

захист» затвер-

джено рішення 

Миколаївської 

міської ради від 

14.12.2018 

№1265  

- 1385,92 1385,92 1385,92 1385,92 Кількість 

бездомних 

осіб, яким 

надано соціа-

льні послуги, 

осіб 

163 163 0 У рамках соціального 

замовлення, до надання 

соціальних послуг без-

домним особам залуча-

лись громадські органі-

зації.У м.Миколаєві, 

відповідно до міської 

програми “Соціальний 

захист“, на 2019 рік з 

міського бюджету виді-

лено 1385,92  тис. грн. 

для впровадження соціа-

льного замовлення по 

реалізації надання соціа-

льних послуг бездомним 

особам  

 

 Розвиток  сис-

теми надання 

соціальних пос-

луг, зокрема 

послуги з на-

дання допомоги 

учасникам АТО 

для  організації 

підприємниць-

кої діяльності 

2019 Рішення Мико-

лаївської облас-

ної ради від 22 

грудня 2016 

року  

№ 5  «Про за-

твердження 

Комплексної  

програми  

соціального 

захисту насе-

лення 

«Турбота» на 

- - - 1000,0 1000,0 Кількість 

учасників 

АТО, які від-

крили  власну 

справу, осіб 

20 20 0 За результатами 2019 

року 20 переможцям 

конкурсу вручено сер-

тифікати на  отримання 

одноразової безповорот-

ної допомоги на відк-

риття власної справи у 

сумі 50 тис.грн. (на зага-

льну суму 1000,0 грн), 

які розпочали власну 

справу як фізичні-особи 

підприємці  
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період до 2020 

року» 

 Розвиток мережі 

системи надання 

соціальних пос-

луг, впрова-

дження іннова-

ційних послуг, у 

т.ч. із залучен-

ням недержав-

ного сектору 

Щоро-

ку 

Рішення Мико-

лаївської облас-

ної ради від 22 

грудня 2016 

року  

№ 5  «Про за-

твердження 

Комплексної  

програми  

соціального 

захисту насе-

лення 

«Турбота» на 

період до 2020 

року» 

- - - - - Кількість 

осіб, які пе-

ребувають у 

складних 

життєвих 

обставинах та 

потребують 

допомоги, 

тис. осіб 

63,5 63,5 0 2019 року надання соці-

альних послуг потребу-

ючим особам в області 

здійснювали 26 терито-

ріальних центрів соціа-

льного обслуговування 

(надання соціальних 

послуг), у т.ч. створених  

в об’єднаних територіа-

льних громадах: Казан-

ківської селищної ради, 

Коблівської та  Куцу-

рубської сільських рад, а 

також    4 центри надан-

ня соціальних послуг: 

Веселинівської, Березан-

ської, Олександрівської 

селищних  рад, Благода-

тненської сільської ради. 

2019 року кількість ви-

явлених та отримавших 

соціальні послуги (об-

слуговування) осіб ста-

новить  63491 (100% від 

потреби).  

 

 

12. Удоскона-

лення порядку 

моніторингу 

показників роз-

витку адмініст-

ративно-

територіальних 

одиниць для 

визначення те-

риторій, що по-

требують здійс-

нення заходів 

стимулювання 

їх розвитку 

Надання пропо-

зиції до переліку 

показників для 

проведення мо-

ніторингу роз-

витку адмініст-

ративно-

територіальних 

одиниць для 

визначення те-

риторій, що по-

требують здійс-

нення заходів 

стимулювання 

їх розвитку 

2019 Програма еко-

номічного і со-

ціального роз-

витку Микола-

ївської області 

на 2015-2017 

роки «Миколаї-

вщина 2017» , 

строк дії якої 

продовжено на 

період до 2020 

року включно, 

рішенням Ми-

колаївської об-

лради від 24 

- Не потребує фінансування Кількість 

показників 

16 16 0 Протягом звітного пері-

оду не надходило пропо-

зицій щодо зміни пере-

ліку  показників. Кіль-

кість та перелік  показ-

ників залишаються не 

змінними  
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грудня 2019  

№ 3 

 

 Удосконалення 

переліку показ-

ників для про-

ведення моніто-

рингу та оцінки 

соціально-

економічного 

розвитку міст, 

районів, 

об’єднаних те-

риторіальним 

громад області 

2019 Розпорядження  

голови облдер-

жадміністрації 

від  16.03.2018 

№76-р  «Про 

запровадження 

моніторингу та 

оцінки соціаль-

но – економіч-

ного розвитку 

міст обласного 

значення, райо-

нів, об’єднаних 

територіаль-них 

громад Микола-

ївської області» 

 Не потребує фінансування Кількість 

показників 

147 147 0 Структурними підрозді-

лами надавалися пропо-

зиції щодо внесення змін 

до переліку показників 

моніторингу з причин 

втрати актуальності та 

зміни в чинному законо-

давстві.   

 

 

13. Удоскона-

лення механізму 

фінансування 

регіонального 

розвитку за ра-

хунок коштів 

державного фо-

нду регіональ-

ного розвитку, 

підвищення 

ефективності 

відбору та оцін-

ки програм і 

проектів регіо-

нального розви-

тку відповідно 

до цілей та 

пріоритетів 

державної регі-

ональної полі-

тики 

Підготовка та 

надання Мінре-

гіону пропози-

цій щодо вне-

сення змін до 

нормативних 

актів в частині 

підготовки, від-

бору та фінан-

сування проек-

тів регіонально-

го розвитку, що 

реалізуються за 

рахунок коштів 

ДФРР, та надан-

ня рекомендацій 

щодо удоскона-

лення процеду-

ри роботи регіо-

нальних комісій 

та он-лайн пла-

тформи ДФРР 

 

2019 Розпорядження 

голови облдер-

жадміністрації 

від 26.07.2019  

№ 352-р «Про 

внесення змін 

до розпоря-

дження голови 

облдержадміні-

страції від  

12 червня 2019 

року № 197 – р 

«Про викори-

стання коштів  

державного фо-

нду регіональ-

ного розвитку у 

2019 році» 

Розпоря-

дження голо-

ви облдер-

жадміністра-

ції від 

26.07.2019 № 

352-р «Про 

внесення 

змін до роз-

порядження 

голови обл-

держадмініс-

трації від  

12 червня 

2019 року  

№ 197 – р 

«Про вико-

ристання 

коштів  дер-

жавного фо-

нду регіона-

льного роз-

витку у 2019 

році» 

153,9 

млн 

грн. 

153,9 

млн 

грн. 

153,9 

млн 

грн. 

153,9 

млн 

грн. 

затверджені 

проекти, шт. 

6 5 -1 На засіданні Міжвідом-

чої комісії один із за-

пропонованих проектів 

відправлено на доопра-

цювання 
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14. Визначення 

цілей державної 

регіональної 

політики та ос-

новних завдань 

центральних та 

місцевих орга-

нів виконавчої 

влади і органів 

місцевого само-

врядування на 

2021-2027 роки 

Проведення 

аналізу соціаль-

но-економічного 

розвитку облас-

ті, визначення 

«точок зростан-

ня» під час роз-

робки проектів 

Стратегії  роз-

витку Микола-

ївської області 

на період до 

2027 року та 

Плану заходів з  

реалізації у 

2021-2024 роках 

Стратегії розви-

тку Миколаївсь-

кої області на 

період до 2027 

року 

2019 В рамках вико-

нання розпоря-

дження  голови 

облдержадміні-

страції від  

22.04.2019 року 

№131-р  «Про 

утворення кері-

вного комітету 

та робочої гру-

пи з розроблен-

ня Стратегії 

розвитку Мико-

лаївської облас-

ті на період до 

2027 року та 

Плану заходів  з 

реалізації у 

2021-2023 роках 

Стратегії розви-

тку Миколаїв-

ської області на 

період до 2027 

року» 

Розпоря-

дження  го-

лови облде-

ржадмініст-

рації від  

22.04.2019 

року №131-р  

«Про утво-

рення керів-

ного коміте-

ту та робочої 

групи з роз-

роблення 

Стратегії 

розвитку 

Миколаївсь-

кої області 

на період до 

2027 року та 

Плану захо-

дів  з реалі-

зації у 2021-

2023 роках 

Стратегії 

розвитку 

Миколаївсь-

кої області 

на період до 

2027 року» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не  потребує фінансування Кількість 

цілей регіо-

нального ро-

звитку 

4 0 -4 Облдержадміністрацією 

завершується робота з 

розробки проекту Стра-

тегії розвитку Миколаїв-

ської області на 2021-

2027 роки та визначення 

цілей регіонального роз-

витку.  Робота триває, на 

даному етапі визначено 

основні цілі: 

-стійке економічне зрос-

тання багатогалузевої 

економіки; 

-висока якість життя 

людини; 

-збереження та розвиток 

територій; 

-конкурентоспроможна 

економіка на основі ін-

новаційного та високо-

технологічного розвитку 
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15. Розроблення 

та впроваджен-

ня навчальних 

програм підви-

щення кваліфі-

кації державних 

службовців, по-

садових осіб 

місцевого само-

врядування з 

питань держав-

ного управління 

регіональним 

розвитком 

 

Проведення та 

участь у семіна-

рах і нарадах з 

питань держав-

ного управління 

регіональним 

розвитком 

2019 - - Не потребує фінансування Кількість 

семінарів 

17 17 0 Виконано. 

В рамках заходу прове-

дено 17 навчальних за-

ходів за участю держав-

них службовців, посадо-

вих осіб місцевого само-

врядування, депутатів 

місцевих рад. В рамках 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

взяли участь 228 осіб. 

 

 

16. Підвищення 

ефективності 

роботи Міжві-

домчої коорди-

наційної комісії 

з питань регіо-

нального розви-

тку щодо коор-

динації процесів 

планування та 

реалізації дер-

жавної регіона-

льної політики 

 

Підготовка та 

надання Мінре-

гіону пропози-

цій до порядку 

денного щодо 

проблемних пи-

тань області, які 

потребують об-

говорення на 

засіданнях Між-

відомчої коор-

динаційної ко-

місії 

2019 - - Не потребує фінансування Кількість 

вирішених 

проблемних 

питань  

2 0 -2 Протягом 2019 року об-

лдержадміністрацією не 

виносилося на розгляд 

Міжвідомчої координа-

ційної комісії проблемні 

питання вирішення яких 

проводилося  шляхом 

виконання інших за-

вдань 

 

17. Удоскона-

лення правових 

засад створення 

та функціону-

вання агенцій 

регіонального 

розвитку 

Внесення про-

позицій щодо 

удосконалення 

правових засад 

по створенню та 

функціонуван-

ню Агенцій  

регіонального 

розвитку 

2019 - - - - - - Створення 

агенції 

1 0 -1 В області вирішується 

питання, щодо створен-

ня Агенції регіонального 

розвитку, визначення 

функцій та завдань її 

діяльності тощо.  

Визначення 

джерел  

фінансува-

ння агенції 
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