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

фактичний

Сума
вибраних
коштів з
початку
реалізації
проектів
тис.грн..

2017

4
Миколаївська
область,
м. Миколаїв

Сума
вибраних
коштів у
звітному
періоді
тис.грн...

планований

3
КП "Миколаївський
міжнародний аеропорт"
Миколаївської обласної
ради"

Фактична
сума
підписаних
договорів
(контрактів) у
звітному
періоді
тис.грн...

2015-2017

Територіальна реалізації
проекту
спрямованість
Назва проектів
проектів (назва
регіонального розвитку,
регіону,
що включені до програми
декількох
регіонального розвитку
регіонів, частини
регіону)

Джерела фінансування у звітному періоді

Звіт
з оцінки результативності реалізації регіональної Стратегії та Плану заходів з її реалізації ІІІ кв. 2017 року

Проблемні питання, їх
вплив на виконання
плану заходів (з
поясненням причини їх
виникнення та
зазначенням механізму
вирішення)

19
Проводиться комплекс заходів, спрямованих -102 000
на відновлення діяльності аеропорту за
основним профілем. На сьогодні аеродром
"Миколаїв" внесено до реєстру цивільних
аеродромів України, проведено комплекс
геодезичних робіт в системі координат WGS84 і робіт по вимірюванню
електромагнітного забруднення та
авіаційних шумів. Проведено
відновлювальні роботи з ремонту
зовнішнього водопроводу аеродрому
"Миколаїв", покриття штучної злітнопосадкової смуги (ШЗПС), рубіжної доріжки
(РД) аеродрому, периметрового
огородження, обладнання навігації та
зв’язку, що знаходяться в експлуатації КП
"Миколаївський міжнародний аеропорт"
Миколаївської обласної ради. Розпочато
проведення реконструкції та облаштування:
аеровокзального комплексу, приміщень
служб спеціального транспорт, придбання
технічних засобів щодо авіаційної безпеки,
аварійно-рятувального обладнання, пожежнотехнічного обладнання та засобів
пожежогасіння, обладнання, аеродромної та
спеціальної техніки, відновлення
світлосигнального обладнення.

20

0
0

0
0

0
0

км, п.м.
км, п.м.

Довжина ділянки
Довжина ділянки

0
*

3500000
*

0
*

0
*

0

0
*

-

*

Миколаївська
область

Кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ Кредитні кошти Уряду Японії

Розбудова двоколійної
залізничної ділянки
Знам’янка – Долинська –
Миколаїв Одеською
залізницею з одночасним
переведенням руху
локомотивів на електротягу

-

Миколаївська
область, м.
Миколаїв

-

Спорудження мостового
переходу через річку
Південний Буг у м.
Миколаєві

-

-

Забезпечення функціонування систем
водопостачання та каналізації службовотехнічних будівель, охорони аеродрому. На
100% виконані роботи з поточного ремонту
ШЗПС та РД, з повною заміною верхнього
шару. Виконано інструментальний вимір
PCN (класифікаційне число покриття
аеродрому) та отримано результат: штучна
злітно-посадкова смуга – 35, рубіжна
доріжка – 35, перон та місця стоянок
повітряних суден - 32. Здійснено підготовку
та навчання персоналу в учбових закладах
НАУ згідно вимог IKAO. Керівництвом
аеропорту провело зустрічі по вирішенню
питань подальшої співпраці з
авіакомпаніями Pegasus Аirlines, Turkish
Airlines, МАУ, Belavia, YANAIR, Авіаційний
центр "Ротор Україна" та Туроператором
Join UP.

2017 року з повторним візитом в
Підписання угоди між
Миколаївську область відвідала делегація
Урядом України та Японії
Японського міжнародного агентства зі
співпраці (JICA). За результатами візиту
досягнуто домовленості щодо подальшого
співробітництва з питання реалізації проекту
"Будівництво мостового переходу через
річку Південний Буг в м. Миколаєві,
Миколаївська область".
Підписано Фінансову угоду, яка передбачає
залучення інвестицій для будівництва другої
колії, електрифікації та модернізації системи
сигналізації на напрямку ДолинськаМиколаїв-Колосівка, з яких 150 млн.євро очікувані кредитні кошти ЄБРР та 150
млн.євро - кредитні кошти ЄІБ.
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Кошти інвесторів, власні кошти

2017

Миколаївська
область

2015-2017

Будівництво універсального
перевантажувального
комплексу на
запроектованому причалі
№8 Миколаївського
морського порту

Власні кошти

2015-2017

Миколаївський,
Очаківський
райони
-

Глибоководний гирловий
порт в Дніпровському
лимані

Кошти інвесторів, власні
кошти

м. Миколаїв

2017

Будівництво залізничної
колії від ТОВ "Морський
спеціалізований порт "НікаТера" та об’їзної автодороги
з обходом м. Миколаєва

2017

м. Миколаїв

2016-2017

Реконструкція залізничного
вокзалу "Миколаїв –
пасажирський"

2015 року відкориговано проектнокошторисну документацію. Вартість
виконання робіт з реконструкції вокзалу
складає близько 90,0 млн.грн.. Всього за
2015-2016 роки освоєння коштів склало
5165,107 тис.грн. із загальної вартості. В
грудні 2016 року виділено 3,4 млн.грн. на
закінчення робіт кімнат відпочинку та
багажного відділення. 2017 році кошти на
реконструкцію вокзалу не передбачались.

З метою реалізації інвестпроекту побудовано
власну залізничну інфраструктуру:
побудовано 9 додаткових ж/д шляхів,
протяжністю понад 3 км, 15 стрілочних
переводів та новий спеціальний ваговий
комплекс.

Розпочато реалізацію
проекту за рахунок
власних коштів
підприємств

Розпочато І етап будівництва порту (до 2018)
в таких обсягах: навалочні грузи 7 млн. т (в
т.ч. вугілля - 1 млн. т, ЗРС - 5 млн. т, зерно -1
млн. т); контейнери - 0,5 млн. т. Введено І-у
чергу "Ю-Порт Очаків", побудовано склади
напольного зберігання вантажу, проведено
днопоглиблення до 6,2 м.

Необхідно визначити
підприємство для
реалізації даного проекту,
ведеться пошук інвесторів

АМПУ оголошено проведення конкурсної
процедури з будівництво нового причалу №8
у морському порту Миколаєва. Очікувана
вартість виконання робіт складе 317
млн.грн.. Побудований причал матиме 220,7
м в довжину, глибина біля стінки причалу
складе 10,5 м з перспективою збільшення
глибини до 13 м. В 2017 році портом
виконано план вантажу переробки з обсягом
12006,6 млн.т.. вантажу т.ч. 1776,0 млн.т..
наливних, 8186,9 млн.т.. сухосипучих ,
2043,7 млн.т.. тарно-штучних. за обсягом
перевалки вантажу порт утримує 3 позицію
серед портів України та лідируюче місце по
переробці зернових (5500,2 млн.т.) серед всіх
портів України.

Пошук інвесторів
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Згідно планів АМПУ будівництво причалу
планується розпочати після 2018 року.

0

До кінця року АМКУ планує завершити
роботи з будівництва перевантажувального
комплексу в тилу допоміжного причалу.

Реалізація проектів
відбувається згідно з
Планом розвитку
морських портів України,
затвердженим наказом
голови ДП "АМПУ" від
28.01.2014 №16

Будівництво універсального
перевантажувального комплексу в тилу
запроектованого причалу №7
спеціалізованого морського порту ДП СК
"Ольвія" передбачає обробку тарноштучних вантажів потужністю 0,6 млн.т..

Реалізація проектів
відбувається згідно з
Планом розвитку
морських портів України,
затвердженим наказом
голови ДП "АМПУ" від
28.01.2014 №16

Реалізація проекту планується у наступних
роках.

Пошук інвесторів
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У 2017 році реалізація проекту не
Пошук інвесторів
здійснювалась. Ведеться робота з пошуку
інвертора для реалізації зазначеного проекту.

*

Кошти інвесторів,
власні кошти
Кошти інвесторів

2016-2017
2015-2017
2016-2023

Миколаївська
область

2016-2017

Будівництво
глибоководного причалу
(Укррічфлот)

Кошти інвесторів, власні
кошти

м. Миколаїв

Кошти
інвесторів, Кошти інвесторів, власні кошти
власні кошти

Будівництво універсального
перевантажувального
комплексу в тилу
запроектованого причалу
№7 спеціалізованого
морського порту ДП
Стивідорна компанія
"Ольвія"

2017

м. Миколаїв

2017

Будівництво зернового
перевантажувального
комплексу в тилу
допоміжного причалу
спеціалізованого морського
порту ДП Стивідорна
компанія "Ольвія"

2017

Миколаївська
область

2017

Будівництво Рейдового
перевантажувального
терміналу БузькоДніпровського басейну в
районі 3-4 колін БузькоДніпровсько-Лиманського
каналу (БДЛК)
Миколаївський морський
порт

2017

Миколаївська
область
2015-2017

Будівництво причалу №14А
та універсального
перевантажувального
комплексу Миколаївського
морського порту

-

7

Інф.конфеденційна

од.

На суднобудівно-судноремонтному заводі
"Нібулон" розроблена та успішно
реалізується виробнича програма на п’ять
років. У планах компанії на 2016-2018 роки
будівництво на власній судновій верфі 13
несамохідних суден, самохідного плавучого
крана, 2 багатоцільових морських буксирів,
потужністю 3,5 та 5 тис. к. с., 3 буксираштовхачів. Наразі на стапельному
майданчику будується корпус сьомого (з
восьми) несамохідного судна проекту В2000.

Одночасно з будівництвом несамохідного
судна здійснюється і будівництво
повнокомплектних буксирів-штовхачів
проекту 121М. Завершуються роботи з
очищення та фарбування зовнішнього
обшиття корпусу судна на першому буксирі
проекту "Юрій Макаров", на другому
буксирі добігає кінця формування міцного
корпусу судна. У рамках будівництва
третього буксира здійснюється збирання
секцій суднових блоків.

0

0

0

Розпочато розробку ТЕО, Миколаївським
Проект знаходиться в
міськвиконкомом виділено земельну ділянку стадії розробки. Терміни
у Корабельному районі м. Миколаєва.
початку його реалізації
змінені на
20162023 рр.

тис.т.

кількість одиниць флоту
Збільшення потужностей для переробки вантажів

Інф.конфеденційна
*

Інф.конфеденційна
*

Інф.конфеденційна
*

Інф.конфеденційна
*

Інф.конфеденційна
*

Інф.конфеденційна
*

Власні та залученні товариством кошти
ТОВ "НЕРЕЙІНТУРТРАНС", державний бюджет, власні коштів
підприємств,приватні інвестори

2017

2015-2023

Будівництво комплексу
Глобальний
перевантажувальних
вплив: Україна
терміналів навалювальних і Локальний вплив:
генеральних вантажів
Миколаївська
"НЕРЕЙ" в м. Миколаїв.
область,
(комплекс)
Херсонська
область, Місцевий
ситуаційний
вплив: територія
Бузького лиману,
Берегові території
дотичні до 11
(одинадцятого)
коліна БузькоДніпровського
лиманського
каналу (БДЛК),
Південна

2017

м. Миколаїв

-

Будівництво об’єктів
транспортної
інфраструктури для обробки
та перевалки зернових
вантажів, реконструкція
виробничих потужностей
суднобудування та
будівництво флоту СП
"Нібулон"

-3,8

0

3,8

тонн/добу

Відсутній інвестор, тому
реалізацію даного проекту
не розпочато

0

Проводиться робота з пошуку інвестора та
Відсутній інвестор, тому
по залученню коштів для реалізації проекту. реалізацію даного проекту
не розпочато

0

тонн/добу

116

-116

Проводиться робота з пошуку інвестора та Відсутність фінансових
по залученню коштів для реалізації проекту. ресурсів
тонн/рік

0

15
0,5

0

-1
-0,5

0,8

0,5

крок

тонн/добу

Проводиться робота з пошуку інвестора та
Відсутність фінансових
по залученню коштів для реалізації проекту. ресурсів

1

Виробництво хліба та
хлібобулочних виробів
Виробництво медових
напоїв

Проводиться робота по пошуку інвестора
для будівництва хлібопекарні.

Виготовлення
круп. Пакування
насіння
соняшнику
Вибір території; підготовка концепції індустріального парку; Виробництво молочнокислих
прийняття рішення про створення Інд. парку та
продуктів ,ексклюзивних сирів,
затвердження його концепції;вибір керуючої компанії;
якісної питної води, соків та
визначення учасників Інд. Парку.
мінеральної води

0
0
0
0
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4800
6440
23000
25070
104705,2

0
0
0
0
0

1500
2200
8000
8470
52352,6

0
0
0
0
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0
0
0
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2015-2017
2015-2017
2015-2017
2016-2020

Державний бюджет,
Державний бюджет, ДФРР,
ДФРР, кошти інвесторів
кошти інвесторів

Миколаївська
обл., м. Миколаїв

Міський бюджет, українські та іноземні інвестори

Створення індустріального
парку в місті Миколаєві

Місцеві бюджети,
державноприватне
партнерство,
кошти інвесторів

Березнегуватськи
й район

Власні кошти, місцеві бюджети,
кошти інвесторів, кредитні
ресурси

Будівництво цеху з
виробництва молочних
продуктів, в тому числі
ексклюзивних сирів; Виробництво мінеральної
води, соків та якісної
питної води в селі Біла
Криниця

2017

смт Березнегувате

2017

Будівництво цеху з
переробки
сільськогосподарської
продукції

2017

смт Березнегувате

2017

Будівництво заводу з
переробці меду в медові
напої (квас, газована вода,
питні меди, медове пиво)

2017

смт Березнегувате

2015-2017

Будівництво хлібопекарні

Міською радою прийнято рішення від
08.12.2016 №11/27 було надано дозвіл на
розроблення проекту землеустрою та
відводу земельної ділянки площею близько
150 га. 12 жовтні 2017 року на
інвестиційному форумі "Миколаївщина –
надійний партнер" всім учасникам видано
буклет "Інвестиційні пропозиції
Миколаївської області", який містить
інформацію про інвестиційні пропозиції, у
т.ч. проект "Створення індустріального
парка в м. Миколаєві".

На сьогодні стоїть
першим кроком
вирішення питання щодо
узгодження розміру та
відведення земельної
ділянки під розміщення
індустріального парку, а
також коригування
концепції

-2

0

1
64

-21,1

4,5

25,6

-1

2

од.
км

Кількість впроваджених систем диспетчеризації та автоматизації в систему
Кількість замінених засувок великих та малих діаметрів
Кількість реконструйованих будівель решіток очисних споруд каналізації
Кількість придбаного обладнання з виявленням протік
Ізоляція надземних мереж
Реконструкція мереж
Реконструкція котелень
Реконструкція ЦТП
Встановлення ІТП

26814,94
4437,24

51022,3
53679,1

24095,86
0

196650
116120

24095,864
0

Кредитні кошти надані Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)

53945,821
4437,24

2015-2020

Кредитні ресурси Світового банку реконструкції та розвитку

м. Миколаїв

2017

"Підвищення
енергоефективності в
секторі централізованого
теплопостачання України"
(на окремих підприємств
комунальної
теплоенергетики)

2017

м. Миколаїв

2015-2017

Розвиток системи
водопостачання та
водовідведення в місті
Миколаїв*

МКП "Миколаївводоканал" за рахунок
кредитних коштів Європейського
Інвестиційного Банку (ЕІБ) спрямувало
кошти на реалізацію заходів: реконструкція
будівлі грабельної та прийомної камери
очисних споруд каналізації, придбання
програмного забезпечення, розробка
Стратегії розвитку системи підготовки
питної води в м. Миколаїв. У 2017 році – 17,
96 млн. грн. (603 903,24 євро) МКП
"Миколаївводоканал" на фінансування
компонентів проекту спрямовано: коштів
Миколаївської міської ради - 5 млн. грн.;
власних коштів - 1, 24 млн. грн. Таким
чином, з початку реалізації проекту за
рахунок коштів ЄІБ, Миколаївської міської
ради та МКП "Миколаївводоканал" загальна
сума коштів, що були спрямовані на
реалізацію проекту становить 51,02 млн. грн.

1. Питання сплати ПДВ за
контрактами, які
фінансуються за рахунок
кредитних коштів (ЄІБ
вважає, що, згідно з п.
9.01 Статті 9 Фінансової
Угоди неможливо
використовувати кредитні
кошти для сплати податку
на додану вартість (ПДВ),
який входить до ціни).

Між Мінфіном, Мінрегіоном, НКРЕКП,
Миколаївською обласною радою та ОКП
“Миколаївоблтеплоенерго” укладені
договори про субкредитування; про
використання позики, що надається МБРР та
про використання позики, що надається
ФЧТ. Загальна сума позики складає 21 770
тис. дол. США, в тому числі за рахунок
МБРР – 19 389 тис. дол. США та за рахунок
ФЧТ – 2 381 тис. дол. США. Основні заходи,
які реалізовані в 2016 -2017 роках в межах
інвестпроекту: реконструкції теплової
ізоляції в надземних теплових мереж;
розробки проектно-кошторисної
документації на реконструкцію теплових
мереж від 17 котелень; обслуговування
кредиту, переклад, сплата разових комісій.

-0,3
-0,1

3,7
1,6

4
1,7

рік
млн.т..

Підприємством ведеться робота по
впровадженню нових інвестиційних
проектів: 1.Роботизований комплекс для
нанесення плазмових покриттів на деталі
турбін. Це обладнання повинно замінити
зношене устаткування і додатково збільшити
виробництво лопаток турбіни, забезпечити
необхідний ресурс роботи елементів камери
згоряння. 2.Комплекс обладнання з
декількох верстатів для виготовлення і
контролю деталей з конічним зубчастим
зачепленням. Це обладнання дозволить
відмовитись від виготовлення
"технологічних" шестірень для
налаштування обладнання, одержувати пари
зубчастого зачеплення 3-4 ступеня точності
замість 6-7 (на даний момент), підвищити
продуктивність праці на 40%, а також
замінити фізично зношене обладнання
3.Створення пілотної енергетичної станції на
базі двигуна UGT-500. Цей проект дозволить
створити енергетичну станцію потужністю 5
МВт на базі виробу UGT-500 та дозволить в
майбутньому виконувати поставки
енергетичних станцій замовнику "під ключ".

Реалізація проекту здійснюється згідно з
планом. На сьогодні підприємством
вироблено 1,3 млн.т.. глинозему. Проект
буде завершено в повному обсязі до кінця
2017 року.

-120
-1267

0

120

-110

0

1267
110

гол.

Протягом звітного періоду проводилась
робота з пошуку інвестора та по залученню
коштів для реалізації проекту.

гол.

Строк окупності, соціальний ефект
випуск глинозему
Поголів’я корів
Поголів’я
свиноматок
Поголів’я свиней

34915,2
268958
0
0

35193,7
474831
65000
120000

34915,2
*
0
0

17292,5
205873
25000
30000

12997,6
205873
0
0

40882,5
474831
0
0

Власні кошти підприємства
Власні кошти
підприємства

2015-2017

2017
2017

Власні кошти, кошти
інвестора
Власні кошти,
кошти інвестора

Реконструкція
Миколаївська
свинокомплексу за
область ,
європейськими стандартами
Новоодеський
ПП "Думітраш"
район с. Троїцьке

2017

Миколаївська
область
Новоодеський
район м. Нова
Одеса

2015-2017

Модернізація та розширення
молочнотоварної ферми за
європейськими стандартами
ТзДВ "Південний колос"

Миколаїв,
Корабельний і
Вітовський
райони, територія
ТОВ
«Миколаївський
глиноземний
завод»

2015-2017

Збільшення випуску
глинозему до 1,7 млн. тонн

2017

м. Миколаїв

2015-2017

Модернізація і технічне
переоснащення
підприємства ДП НВКГ
"Зоря - Машпроект"

Протягом звітного періоду проводилась
робота з пошуку інвестора та по залученню
коштів для реалізації проекту.
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0
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0

80
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500

гол.

од.

тис.м

3

Протягом звітного періоду проводилась
робота з пошуку інвестора та по залученню
коштів для реалізації проекту.

Протягом звітного періоду проводилась
робота з пошуку інвестора та по залученню
коштів для реалізації проекту.

ФГ "Орбіта" Березнегуватського району
впроваджено нову технологію утримання
качок та гусей з використанням
технологічного обладнання чеського
виробництва. В Арбузинському районі ТОВ
"Братська куряча фабрика" реалізовуються
інвестиційний проект будівництва цеху з
виробництва м’ясних продуктів.

0

44528

35600
44528

гол.

шт./добу

Проект реалізовано.

місць

Місткість елеватору
ПКД
Поголів’я свиней
Виробництво клітинного
обладнання, Поголів’я птиці,
Кількість виробленого яйця
(середнє)

0
0
0
6000

16000
2000
550
6000

0
0
0
6000

10300
1300
220
6000

0
0
0
6000

0
0

Власні кошти, кошти
інвестора
Власні кошти,
кошти інвестора
Місцевий бюджет, державноприватне партнерство

2017

2016-2017
2016-2017

2017
2017

0
6000

м. Баштанка,
Баштанський
район,
Миколаївська
область.

власні та кредитні кошти

Будівництво, реконструкція
та модернізація
птахофабрики

2017

Впровадження новітніх
технологій у розвиток
птахівництва, молочного та
м’ясного скотарства,
виробництва м’яса свинини.
Будівництво
свинокомплексу

Миколаївська
область
Єланецький
район,
Маложенівська
сільська рада
м. Баштанка,
Баштанський
район,
Миколаївська
область

2016-2017

Відновлення та
реконструкція ферми ВРХ,
свиней ПП АТД "Гарант"

Єланецький
район,
с.Возсіятське

2016

"Елеватор соняшнику"
Будівництво елеватора по
зберіганню насіння
соняшнику в с. Возсіятське
місткістю 80 тис. куб.м.

-

0

30

30

га

-

0
-80

1600
220

1600
300

гол.

Проект реалізовано в повному обсязі.
Створено 24 робочих місця.

тонн на добу

Площа краплинного зрошення
Поголів'я фуражних
корів
Досягнута добова
продуктивність

4000
41416
42084,7

4000
41800
42084,7

4000
25542,1
4377,1

4000
25542,1
4377,1

4000
25542,1
4377,1

4000
41800
42084,7

-3320

9780

13100

гол.

Поголів’я свиней

13936,2

25279

4596,6

0

3523

Власні кошти, кошти інвестора

Розробляються проекти "Реконструкція
Південно-Бузьскої зрошувальної системи в
Миколаївської області" ,"Реконструкція
Казанкіського групового водопроводу
Миколаївський області. Розроблено проект
"Реконструкція, модернізація та відновлення
системи зрошення Мичуріньскої
зрошувальної мережі Снігурівського району
Миколаївської області". Для оновлення
зрошуваних систем придбано та проведено
реконструкцію 15 одиниць дощувальних
машин (ТОВ "Голд Кор" Вітовського району
- 2 фрегати, ФГ "Гармонія" - 4 фрегати, ФГ
"Номировський" - 3 фрегати, ФГ "Нива" - 1
vestern, ПСП "Суворова" - 1 valley, ДП
"Південне" Снігурівського району - 1 valley,
ТОВ "Агро-Капітал-Центр" Баштанського
району - 3 zimatik), що дало змогу
забезпечити полив на площі 1100 га. Для
впровадження сучасного поливу
сільськогосподарських культур,
господарствами збільшено за останні роки
площі краплинного зрошення, які в цілому
по області становлять 9,0 тис.га.

Проект реалізовано в повному обсязі в 2016 році. Потенційна потужність виробництва
складе більш ніж 300 тонн на добу, на даний
час добова продуктивність складає 220 тонн
на добу.

Проект реалізовано на 55%. Робота триває. 13936,2

2015- 2016
2015-2016
2015-2016

Власні кошти і
Кредитна лінія
"Райффайзен-Банк"
Австрія

Україна,
Миколаївська
обл.,
Арбузинський
район

Власні кошти, кошти
інвестора

Будівництво
свинокомплексу за
європейськими стандартами

Власні кошти, кошти
інвестора

Україна,
Миколаївська
обл.,
Арбузинський
район

2017

Будівництво
комбікормового заводу за
євростандартами

2016

Україна,
Миколаївська
обл.,
Арбузинський
район

2016

Будівництво доїльної зали,
індустріального типу, за
стандартами великих ферм
США

2017

м. Баштанка,
Баштанський
район,
Миколаївська
область

2016-2017

Реконструкція та
модернізація існуючих
систем зрошення
(інвестиційний)

-2000

0

2000

гол.

Введено в дію 7 тваринницьких об’єктів
(СТОВ "Промінь" Арбузинський район – 1,
ТОВ "Колос-2011" Очаківський район - 2,
ПП "Заповіт" Первомайський район – 1,
СВК "Агрофірма "Миг-Сервіс-Агро"
Новоодеський район – 1, ФГ "Орбіта"
Березнегуватський район - 2), створено 14
нових робочих місць.

-

0
0

32
2/2,5

32
2/2,5

од.

Проект реалізовано в повному обсязі в 2016
році. Встановлено 32 сонячних колектора
загальною потужністю 48 кВт.

од/Мвт

Поголів’я корів
сонячні колектори
вітроенергетичні установки

0
1521,872
*

26000
1521,9
*

0
1521,87
*

20000
1550,08
*

0
1521,87
*

0

Власні кошти, кошти інвестора
ДФРР та обласний бюджет

1550,08
*

2016-2017

ні та українські фінансові організації, місцевий бюджет, державний бюджет, приватні інвестори

Миколаївська
область

2017

Освоєння виробництва
вертикальних
вітроустановок потужністю
від 3 до 15 кВт на Україні

2017

м. Миколаєва

2017

Впровадження сонячних
вакуумних систем
(колекторів) для гарячого
водопостачання по об’єкту:
Миколаївська обласна
дитяча інфекційна лікарня –
м. Миколаїв, вул..9Повздовжня 10-а

2016-2017

Україна,
Миколаївська
обл.,
Арбузинський
район

2016-2017

Будівництво корівника
новітнього типу на 2000
гол., за стандартами великих
ферм США

ТОВ "Вітряний парк "Очаківський" на
території с. Дмитрівка Очаківського району
та с. Тузли Березанського району в рамках
будівництва 120 вітроагрегатів потужністю
300 МВт реалізувало будівництво17
вітроагрегатів потужністю 42,5 МВт ТОВ
"Вітряний парк "Причорморський"
розпочато роботи з будівництва ВЕС
потужністю 100 МВт на території сільських
рад Очаківського та Березанського районів.
Перша черга будівництва - потужність 11
МВт (2 вітроагрегати потужністю по 2,5
МВт кожна у с. Дмитрівка Очаківського
району та 2 вітроагрегати потужністю по 3
МВт кожна у с. Тузли Березанського
району). ТОВ "Вітряний парк "Благодатний"
2017 року введено в експлуатацію 2
вітроагрегати потужністю 5 МВт (по 2,5
МВт кожна) ус. Дмитрівка Очаковського
району ТОВ "Тилігульска ВЕС" планує
будівництво ВЕС на території
Анатоліївської, Ташинської та
Краснопільської сільських рад
Березанського району потужністю 500 МВт
(162 вітроагрегати по 3 МВт).

Не актуально
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Виробництво твердопаливних котлів
призупинено через відсутність попиту та
збільшенням продукції в мережах
магазинів.

шт.

Твердопаливні котли
Потужність
котли
світлофор

0
2500,4
0
13,496

4167,4
5000,8
2863,7
4393,33

0
0
0
0

2083,7
2500,4
863,7
165

0
0
0
0

0
2500,4
0
13,496

2016-2017
2015-2017

2017

Міжнародні та українські фі

м. Миколаїв

Міжнародні та
Міжнародні та українські Міжнародні та українські фінансові
українські
фінансові організації,
організації, місцевий бюджет,
фінансові
місцевий бюджет, державний
державний бюджет, приватні
організації,
бюджет, приватні інвестори
інвестори
донори,

Встановлення автономних
систем освітлення
пішохідних переходів на
сонячних батареях

Місцеві бюджети, бізнес,
міжнародні донори

м. Миколаїв
2016-2017

Скорочення споживання
викопного палива за
рахунок впровадження
біопалив них котлів

2017

Миколаївська
обл., м. Миколаїв,
інші регіони
України

2017

Виробництво
альтернативного виду
палива

2017

Миколаївська
обл., м. Миколаїв
та інші міста
України.
2016-2017

Виробництво
твердопаливних котлів
потужністю до 400 кВт.

ТОВ "Південно-Українська
вітроелектростанція" виготовлено проект на
будівництво ВЕС потужністю 300 МВт (67
вітроагрегатів по 5 МВт кожний). на
території Дмитрівської, Парутинської,
Солончаківської, Островської сільських рад
Очаківського району) ТОВ "Повітряний парк
Березанський" ведуться передпроектні
розробки з будівництва ВЕС потужністю 200
МВт на території сільських рад
Березанського району.

Переведено 33 об’єкти соціальної сфери м. Первомайськ (17 об.) та м. Очаків (16 об.) на
індивідуальне та альтернативне опалення з
влаштуванням автономних модульних
газових котелень, електричних
опалювальних установок та котельні на
альтернативному паливі.

Заходи будуть здійснюватися за умови
перемоги в конкурсних відборах підтримки
технічних донорів . Заходи не
здійснювались.
У м. Первомайську та Миколаєві
встановлюються системи освітлення з
використанням автономних світильників на
основі сонячних модулів, що монтуються на
існуючих електроопорах. Також ведеться
робота по встановленню LED- освітлення
вулиць міст області.
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Двигун-генератор потужністю 630 кВт
Щорічний економічний
ефект
Створення екологічно чистих
генеруючих потужностей; забезпечення
20 чоловік місцевого населення роботою
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2400
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Державний фонд регіонального розвитку, місцевий
бюджет, кошти інвесторів
Власні кошти підприємства
Власні кошти іноземних інвесторів та
кредитні кошти європейських банків

*

0

0

0

0

315,5

0

315,5

0

0

2017

Місто
Вознесенськ,
Миколаївська
область
2017

Впровадження системи
сонячних вакуумних
колекторів ТМ "Стар
Енержі" на об’єкті КДНЗ
№1"Гвоздичка" по
вул.Синякова, 16а м.
Вознесенськ
,Миколаївської області.

2017

села: Парутино,
Солончаки та
Дмитрівка
Очаківського
району

2017

Будівництво та експлуатація
вітрової електричної станції
потужністю 300МВт

2016-2017

м. Миколаїв, ДП
«Миколаївський
авіаремонтний
завод «НАРП»

2016-2017

Підвищення
енергоефективності ДП
"Миколаївський
авіаремонтний завод
"НАРП"

2017

м. Миколаїв

2016

Проведення модернізації
котельні 135 мкр. по
вул.Новозаводська, 48 в м.
Миколаєві із влаштуванням
теплоелектростанції
когенераційного типу
потужністю 1,26 МВт

За сприяння Мінрегіону до участі у
Загальноукраїнському інвестиційному
проекті за рахунок позики Міжнародного
банку реконструкції та розвитку
"Підвищення енергоефективності в секторі
централізованого теплопостачання України"
залучено ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"
Основні заходи, які реалізовані в межах
інвестпроекту стосувались: реконструкції
теплової ізоляції в надземних теплових
мереж; розробка проектно-кошторисної
документації на реконструкцію теплових
мереж від 17 котелень.

Проект в стадії реалізації. Проведено торги
в системі "Прозоро" на установку
енергозберігаючих вікон. Розроблено ПКД
на установку міні-котелен, яка проходить
відповідні узгодження.

-

ТОВ "Вітряний парк "Очаківський" на
території с. Дмитрівка Очаківського району
та с. Тузли Березанського району в рамках
будівництва 120 вітроагрегатів потужністю
300 МВт реалізувало будівництво17
вітроагрегатів потужністю 42,5 МВт.

В Вознесенському районі запроваджено
використання альтернативних джерел енергії
(сонячна електростанція). В поточному році
проекти по будівництву сонячних
електростанцій активно реалізовуються, що
дасть змогу забезпечити гарячим
водопостачанням та опаленням соціальні
об'єкти.

-547,293
604 / 924
4,5
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0
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0
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547,293
906 / 1378
4,5
28

кВт/год (отримувана потужність
після впровадження проекту)
МВт
куб.м / с (отримувана
потужність після
впровадження проекту)
одиниць

Потужність
Потужність у турбінному режимі /
потужність у насосному режимі
виготовлення, встановлення інформаційних дорожніх
знаків, аншлагів та інформаційних щитів

Потужність

544738
1969568
46620
0

400059
2188654
79752,5
2500

379386
87686
882,88
0

276700
16205
702
1500

400059
21410
960
0

400059

кошти ДП «НАЕК «Енергоатом» за
рахунок прибутку
Власні кошти

2188654
79752,25
0

2017
2017

Проект
здійснюється в
межах
Мигіївської
сільської ради
Первомайського
району,
Богданівської
сільської ради
Доманівського
району,
Трикратівської
сільської ради
Вознесенського
району
Миколаївської
області

2016-2017

Екологічний та зелений
туризм – основа відновлення
економіки села

Тариф на електроенергію ДП
НАЕК "Енергоатом" (власні
кошти)

1980-2020

ОЕС України

1994-2017

Завершення будівництва
Ташлицької ГАЕС

Місцевий бюджет, грантові програми

Місто
Южноукраїнськ

2017

Комплекс споруд для
заповнення та підживлення
Ташлицького водосховища
Южно-Української АЕС

2017

Зона
спостереження

2016-2018

Реконструкція системи
технічного водопостачання.
Робота першого-третього
енергоблоків ЮжноУкраїнської АЕС на
Ташлицькому водосховищі
та бризкальних басейнах

Проект реалізовано на 55,2%, затверджена
кошторисна вартість, відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13.01.2016
№ 49-р, розпочато
будівництво.

-

Проект реалізовано на 58,3%, за підсумками відсутність фінансування
проведених відкритих торгів підписано
за рахунок коштів
договір ТОВ "Управління механізованих
державного бюджету
робіт" на будівництво споруд для
підвищення охолоджуючої спроможності
Ташлицького водосховища. Проект
проходить державну експертизу.

Проект реалізовано на 22,6 %. Укладено
договір на коригування проектної
документації згідно з вимогами чинних норм
та правил у будівництві, проект проходить
державну експертизу.

На об’єктах природо-заповідного та
природоохоронного фонду області
створюються умови для розбудови
екскурсійної діяльності, прокладаються
еколого-туристичні стежки та
облаштовуються оглядові зупинки. Для
цього структуруються, систематизуються та
виносяться на туристичний ринок
туристичні маршрути, розроблені фахівцями
туристичного супроводу, серед яких слід
відзначити: "Екологічний Південний Буг",
"Зелене розмаїття Гранітно-степового
Побужжя", "Екзотика Приінгулля",
"Найцікавіші об’єкти регіонального
ландшафтного парку "Приінгульський" та ін.

1,3
0

104,3
250
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250

Відсотки
од.

Індекс промислової продукції
Кількість оновлених інвестпроектів

162,67

300
36

31,72
0

100,72
12

39,72
0

Обласний та місцевий бюджет, кошти виставково-ярмаркових центрів

170,06
0

2015-2017

Обласний та місцевий бюджет, суб’єкти господарювання

Миколаївська
область

2017

Сприяння впровадженню
інвестиційних проектів

2017

Миколаївська
область

2015-2017

Виставково-ярмаркова
діяльність

З метою організації представлення
економічних та інвестиційних можливостей
області придбано мультимедійне
обладнання. Здійснюється інформування
організацій, установ та підприємств області
щодо виставково-ярмаркових заходів
шляхом розміщення на веб-сайті
департаменту економічного розвитку та
регіональної політики планів, календарів
виставково-ярмаркових заходів, які
проводяться в Україні та закордоном.
Протягом звітного періоду здійснювалося
інформування організацій, установ та
підприємств області щодо участі у
виставково-ярмаркових заходів, зокрема: у ІІ
Українському форумі Шовкового шляху
16.11.2017 (м. Київ ), 14-ій міжнародній
виставці по судноплавству, суднобудуванню
та розвитку портів "Одеса 2017" та інші.

Відповідно до п 2.14
заходів щодо наповнення
місцевих бюджетів
Миколаївської області та
економічного
використання бюджетних
коштів, затверджених
розпорядженням голови
ОДА від 16.03.2016 № 80р, припинено
використання бюджетних
коштів на проведення
виставкових заходів,
ярмарків,симпозіумів,конг
ресів та інше

Під час перебування іноземних делегації
надаються презентаційні матеріали щодо
економічного потенціалу та інвестиційні
пропозиції. Діє сайт "Інвестиційні
можливості Миколаївщини" на якому
розміщені інвестпаспорти інформація на
якому постійно оновлюється. Так, у 2017
році облдержадміністрацією започатковано
роботу інформаційного он-лайн проекту
"Розумний регіон", який враховує
конкурентні переваги Миколаївської області
і передбачає тісну взаємодію з місцевими
органами влади, громадськістю та
представниками бізнесу. Розраховуючи на
максимальне залучення до процесу його
реалізації представників усіх зацікавлених
груп, планується модернізувати систему
управління регіоном. Напрямом розвитку
для області є перетворення інвестицій у
джерело росту економіки, яке
відбуватиметься шляхом запуску
масштабних процесів модернізації
виробництва та інфраструктури, що в свою
чергу створюватиме передумови для
розвитку та широкого впровадження
інновацій в усіх її галузях.

0

76

76

тис.т.

Комплекс перевалки зернових та олійних культур

Інф.конфеденційна

Інф.конфеденційна

Інф.конфеденційна

Інф.конфеденційна

Інф.конфеденційна

Інф.конфеденційна

Власні та залученні товариством кошти

2017

2015-2017

Будівництво об’єктів
Миколаївський і
транспортної
Вознесенський
інфраструктури для обробки
райони
та перевалки зернових
вантажів СП "Нібулон"
(інвестиційний)

Тільки у цьому році компанією було
спущено на воду три буксири нового
проекту, призначених для роботи у річкових
і прибережних морських водах, відкрито
регулярне пасажирське сполучення Дніпром
і Південним Бугом з використанням суден на
підводних крилах, було підписано угоду з
Європейським банком реконструкції та
розвитку про залучення синдикованого
кредиту на 90 млн.дол. США, який буде
спрямовано на розвиток зернової галузі та
відродження внутрішнього судноплавства.
За останні півроку компанією також
укладені дві кредитні угоди з Європейським
інвестиційним банком (74 млн.дол.США) і
Міжнародною фінансовою корпорацією (100
млн.дол.США). НИБУЛОН завершив
модернізацію заводу. В межах
інвестиційного проекту "Відродження водної
магістралі Миколаївщини" ТОВ "НІБУЛОН"
2017 року продовжуються
днопоглиблювальні роботи на річці
Південний Буг.
Також, у поточному році в рамках співпраці
компанії із Європейським інвестиційним
банком, успішно реалізується другий етап
реконструкції та модернізації суднобудівносудноремонтного заводу"НІБУЛОН" у
м.Миколаєві. Заплановано будівництво
перевантажувального терміналу для
перевалки зернових та олійних культур і
маслоекстракційний завод у м. Миколаєві.
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Власні кошти, кредитні кошти, інвестиційні кошти
Власні кошти, кредитні
кошти, інвестиційні кошти
Обласний бюджет, ДФРР,
міжнародні донори

2016-2017
2015-2017

Березнегуватськи
й район

2015-2017

Реконструкція будівлі під
готель в смт Березнегувате

Власні
кошти,
кошти
інвесторів

Миколаївська
область

2017

Мережа садиб сільського
(зеленого) туризму в
Миколаївській області

2017

Єланецький
район,
с.Куйбишевка,
м.Вознесенськ

2017

Організація переробки
сільськогосподарських
культур та виробництво
готової продукції в селищі
Куйбишевка

2017

Єланецький
район, селище
Єланець

2016-2017

Організація переробки
сільськогосподарських
культур та виробництво
готової продукції в селищі
Єланець

Через відсутність коштів реалізацію проекту Відсутність коштів
не розпочато. В той же час ФГ "Органік
Сістемс" завершено будівництво
внутрішньогосподарського комплексу по
переробці та збереженню
сільськогосподарської продукції "Східний"
потужністю 27000 т/рік у Снігурівському
районі та реконструкцію
внутрішньогосподарського тепличного
комплексу з добудовою двох теплиць
загальною площею 13148 кв.м на 66 млн.шт.
розсади, резервуара - накопичувача для води
та допоміжних будівель і приміщень у
Вітовському районі.

Основні виробники: овочевої продукції ТОВ Відсутність коштів
"С-Росток" Миколаївського та ПАТ "Зелений
Гай" Вознесенського районів, томатів - ФГ
"Органік Сістемс", плодоягідної - Тз ДВ
"Зоря Інгулу" Баштанського району щороку
збільшують поставки своєї продукції за межі
області та країни.

74% Створено садиби у: Арбузинському (2), Баштанському (1), Березнегуватському (43),
Веселинівському (1), Єланецькому (2),
Вітовському (Жовтневому) (1),
Кривоозерському (4), Миколаївському (4),
Новоодеському (2), Очаківському (8),
Первомайському (5), Снігурівському.

53% проведено ремонт приміщення,
підведені комунікації.

-
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Обласний бюджет, кошти суб’єктів
господарювання

Миколаївська
область

Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу
та місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної
допомоги, кошти суб'єктів підприємницької діяльності

Сприяння залученню коштів
міжнародної технічної
допомоги для соціальноекономічного розвитку
області та участь у
програмах Європейського
Союзу

2017

Миколаївська
область

2017

Проведення комплексу
заходів щодо створення
позитивного міжнародного
іміджу Миколаївської
області

2017

Миколаївська
область

2016-2017

Інформаційноконсультативна підтримка
експортерів Миколаївської
області у виході на зовнішні
ринки

З метою сприяння виходу суб’єктів
господарювання регіону на зовнішні ринки
на базі РТПП області проводилися семінари
та зустрічі з питань перспектив українського
бізнесу на міжнародних ринках, співпраці з
німецькими компаніями, розвитку
підприємництва в області. Поширено
інформацію щодо 55 міжнародних ярмарко виставкових заходів, форумів, конференцій в
країнах Європи, Азії та Північної Америки,
комерційних пропозицій іноземних компаній
шляхом розміщення на сайті
облдержадміністрації та інформування
суб'єктів господарювання.

Недостатній рівень
поінформованості
підприємств області про
умови виходу на зовнішні
ринки

Інформаційні матеріали про економічний,
експортний та інвестиційний потенціал
регіону надано членам іноземних делегацій,
які відвідали область у січні-червні 2017
року. Постійно проводиться робота щодо
оновлення презентації економічного
потенціалу області для представлення
іноземним партнерам.

Відповідно до п 2.14
заходів щодо наповнення
місцевих бюджетів
Миколаївської області та
економічного
використання бюджетних
коштів, затверджених
розпорядженням голови
ОДА від 16.03.2016 № 80р, припинено
використання бюджетних
коштів на проведення
виставок

З метою залучення установ та організацій
області до участі в програмі ПС ЕІС "Басейн
Чорного моря" 29 березня за підтримки
TESIM проведено навчальний семінар.
7 установ та організацій області надали 17
проектів для участі в конкурсному відборі.
Постійно здійснюється моніторинг сайтів
європейських програм, посольств та інших
донорів для подальшого поширення серед
структурних підрозділів ОДА, РДА,
міськвиконкомів, зокрема у звітному періоді
надана інформація щодо конкурсів
мікропроектів Посольств Великобританії,
Німеччини, Канади, США.

Недостатня обізнаність
місцевих спеціалістів з
питання механізмів
реалізації МТД і, як
наслідок, низький
відсоток подачі заявок. З
метою активізації
залучення МТД є
необхідність у тренінгах
та семінарах з проектного
менеджменту
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Обласний бюджет
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2015-2017

Обласний бюджет

Миколаївська
область

2017

Упровадження комплексу
заходів щодо спрощення
доступу суб’єктів малого
підприємництва до
існуючих вітчизняних,
міжнародних кредитних та
інвестиційних
(інноваційних) ресурсів

2017

Миколаївська
область

2016-2017

Розвиток та забезпечення
постійної роботи Мережі
дистанційних
консультаційних центрів для
підприємців Миколаївської
області

В рамках проекту проведено 76 семінарів/
конференцій, в яких взяли участь 83 осіби.
Надано 76 індивідуальних консультацій.
Проект реалізовано в повному обсязі.

-

В рамках проекту проведено 24
семінарів/конференцій, в яких взяли участь
161 особа. Надано 73 індивідуальні
консультації.В рамках проекту проведено
дослідження ринку кредитних ресурсів для
суб’єктів малого та середнього
підприємництва Миколаївської області .
Проект виконано.

-
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2016-2017

Прямі інвестиції, місцевий бюджет державноприватне партнерство

м. Миколаєва,
Миколаївської
області

2017

Будівництво аквапарку
"Адмірал"

2017

м. Миколаїв,
Миколаївська
область

2016-2017

Навчання представників
малого та середнього бізнесу
моделі EFQM
(Європейського Фонду
Управління Якісттю)

Робота з реалізації проекту триває, для
слухачів школи проводяться зустрічі з
представниками бізнес кіл міста Миколаєва з
метою закріплення концепцій Моделі EFQM
2016 року Миколаївською
облдержадміністрацією та ДП "Миколаївстандартметрологія" проведено навчання та
надає консультаційну допомогу щодо
стандартизації продукції. В області
проводиться робота по виконанню плану
заходів щодо впровадження, сертифікації та
функціонування систем управління якістю
на вітчизняних підприємствах, установах і
організаціях відповідно до національних (
міжнародних) стандартів.

Визначено земельну ділянку для розміщення Пошук інвестора
об’єкта. Проект будівництва аквапарку,
презентовано членам делегації
Міжнародного трейд-клубу в Україні у
складі 22 співробітників 16 іноземних
посольств та представників міжнародних
компаній. Для розповсюдження серед
зацікавлених іноземних компаній
інформацію про проект надано Мінрегіону
України для підготовки засідань спільних
міжурядових комісій з Азербайджаном,
Білоруссю, Казахстаном, Німеччиною та
Туреччиною.
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2015-2017

Обласний бюджет, місцеві бюджети, ДФРР

Миколаївська
область, м.
Южноукраїнськ,
національний
природний парк
«Бузький Гард»,
інші регіони
України

2017

Організація проведення
обласного туристичного
фестивалю "Відпочивай
активно"

2017

м. Миколаїв,
Корабельний
район

2015-2017

Розвиток велосипедної
інфраструктури у
Корабельному районі м.
Миколаєва

Рішенням міськради від 11.10.2016 № 9/8
затверджено Концепцію розвитку
велосипедної інфраструктури. Розпочато
проектування першої вело доріжки, яка буде
з'єднувати два райони — Корабельний та
Інгульский. В наступному році планується
розробка технічного завдання та буде
створена транспортна стратегія міста, де
вело інфраструктура буде одним із напрямів.
Спочатку жовтня в Миколаєві проведено
«Велофорум» - знаковий захід спрямований
на розвиток вело транспорту та вело
інфраструктури. До участі залучено близько
120 учасників із 24 міст України та 8
Європейських держав, які обговорювали
велосипедну тематику. Також проводиться
капітальний ремонт тротуарної доріжки з
велосипедною смугою м. Вознесенськ.

У вересні 2017 року в районі скельного
масиву р. Південний Буг поблизу
м. Южноукраїнськ проведено туристичний
фестиваль "Відпочивай активно!". У
проведенні фестивалю брали участь дитячі
та юнацькі, професійні команди та
колективи з гірського, пішохідного, водного
та інших видів спортивного туризму.
Загалом фестиваль зібрав 32 команди з міст
Миколаєва та Южноукраїнська,
Арбузинського, Баштанського,
Вознесенського, Казанківського,
Снігурівського районів Миколаївської
області, а також Київської, Одеської,
Кіровоградської областей та міста Кривий
Ріг близько 500 учасників та глядачів.
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Кошти місцевих бюджетів,
обласного бюджету, інвесторів

м.Южноукраїнськ
, вся територія
Миколаївської
області

Кошти обласного
бюджету

Проведення постійнодіючого мультифестивалю
"Світ річки "Bog" Бог"

2017

Місто
Южноукраїнськ
(селище
Костянтинівка,
село Бузьке – у
разі об’єднання
територіальних
громад)

2017

Забудова та облаштування
кемпінгових стоянок на
території регіонально
ландшафтного парку
"Гранітно-степове
Побужжя"

2017

Миколаївська
область

2015-2017

Створення туристичного
об'єкту "Хутір-зимівник
козацького полковника
Бугогардової паланки 17-18
століття" (історична
реконструкція)

Розроблено проект створення туристичноВідсутній інвестор
розважального комплексу "Хутір-зимівник
козацького полковника" одночасно з цим
створюються умови для розбудови
екскурсійної діяльності, прокладаються
еколого-туристичні стежки та
облаштовуються оглядові зупинки. Для
цього структуруються, систематизуються та
виносяться на туристичний ринок
туристичні маршрути, розроблені фахівцями
туристичного супроводу, серед яких слід
відзначити: "Екологічний Південний Буг",
"Зелене розмаїття Гранітно-степового
Побужжя", "Екзотика Приінгулля",
"Найцікавіші об’єкти регіонального
ландшафтного парку "Приінгульський".

Споруджено та облаштовано 8 нових
рекреаційних ділянок які розташовані на
дільниці "Рибацька стежка"; за рахунок
коштів депутата обласної ради М.В. Талпи
встановлено дитячий і спортивний
майданчики на дільниці "Протичанська
скеля"; встановлені нові сміттєві баки на
території парку, відремонтовано лави, столи;
замовлена друкована рекламна продукція
для забезпечення робот візит-центру.
Проведено фестиваль Польської кухні . Під
час фестивалю були проведені такі заходи:
розважальні програми, виступи народних
колективів, виставка художньої творчості,
пленер фотохудожників та дегустація
національних страв.
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2017

Миколаївська
область,
Первомайський рн

2016-2017

Створення рекреаційнотуристичної зони в межах
Первомайського району

2017

Миколаївська
область, місто
Миколаїв

2015-2017

Створення туристичноінформаційного центру
Миколаївської області

В області створено туристичний
інформаційний портал "Миколаївщина
туристична". Наразі, проводиться робота з
наповнення інформаційним контентом
(текстова, фото-, відео інформація)
туристичного інформаційного порталу
"Миколаївщина туристична". В рамках
реалізації програми «Цифрове перетворення
Миколаївської області»
облдержадміністрацією спільно з компанією
Google Україна проведено 3 навчальні
заходи для студентів, викладачів,
представників молодіжних і громадських
організацій, а також малого і середнього
бізнесу Миколаївщини. Створено 3D сайт
"Ольвія: музей під відкритим
небом"(http://olbio.com.ua) та веб-портали
"Мандруй Миколаївщиною"
(http://discovermykolaiv.com.ua), Мапу
туристичних об’єктів "Приховані скарби
Миколаївщини"
(http://travelinmykolaiv.com.ua), Мапу
інвестиційної привабливості Миколаївської
області (http://investinmykolaiv.com.ua).

Виділення приміщення
для створення
туристичного
інформаційного центру

Споруджено та облаштовано 8 нових
рекреаційних ділянок, на території дільниці
"Рибацька стежка", встановлені дитячий і
спортивний майданчик на дільниці
"Протичанська скеля", відремонтовані лави,
столи. Регулярно проводились перевірки,
патрулювання території парку та рейди по
виявленню та припиненню порушень
природоохоронного законодавства,
проведені заходи по запобіганню пожеж в
період високої пожежної безпеки,
розповсюджено листівки з правилами
пожежної безпеки, відремонтовано та
пофарбовано шлагбауми.

Транспортне забезпечення

12

од.

Екологічна стежка

РЛП "Гранітно-степове Побужжя":
здійснено частковий поточний ремонт
приміщення майбутнього візит-центру;
відкрито нову рекреаційну дільницю
"Родонове озеро" облаштовано дитячий та
спортивний майданчик; замовлено
друковану рекламну продукцію. РЛП
"Приінгульський": підготовлено кошторис
на облаштування садиби Тропіних для
створення візит-центру; садибу включено, як
об'єкт до екскурсійного маршруту. РЛП
"Кінбурська коса": забезпечено маркування
туристичного маршруту, підтримка аншлагів
у належному стані, забезпечено обладнання
рекреаційної дільниці (встановлено
роздягальні, сміттєзбірники, туалети,
інформаційні та охоронні знаки). РЛП
"Тилігульський": облаштовано 4 рекреаційні
пункти (встановлено навіси, столи, лавки,
сміттєзбірники, змінні плакати та
інформаційні знаки); проводилось
систематичне вивезення сміття,
розповсюджувались буклети та пам'ятки.
Навесні проведено обласну акцію "Літо
починається з Коблево", проведено низку
природоохоронних та еколого-освітніх
заходів за участю місцевого населення.

Відсутність
затвердженого Проекту
землеустрою з організації
та встановлення меж
території РЛП
«Тилігульський»
Розроблено план заходів
для вирішення
зазначеного питання.

Ведеться пошук інвестора.

-

-1
+62/+1140
+2219
+85
0

0
1277/22016
7595
637
141,5

1
1215/20876
5376
552
141,5

одиниць
га/км
км
км
га

ПКД
1. Відтворення лісів 2. Охорона лісу:
влаштування мін смуг та ППР; догляд за
мін смугами; 3. Рубки формування та
оздоровлення лісів

0
74737,6

18500
162998

0
18700,3

13000
59220

22096,9

0

Рекреаційні об’єкт

Візит-центр

312,081

3480,1

299,033

1868

417,941

312,1
0
74737,6

2017

* - В межах затвердженого кошторису РЛП на 2017 рік
Державний бюджет
,місцевий бюджет.
Приватні інвестори,
міжнародні донори
Державний бюджет, обласний бюджет,
власні кошти підприємств

Всі райони
Миколаївської
області

2017

Відтворення, охорона,
захист, раціональне
використання лісових
ресурсів та мисливської
фауни

2017

м. Очаків,
Очаківський
район,
Миколаївська
область

2015-2017

Будівництво пляжної зони
міста Очаків європейської
якості

2016-2017

2015-2017

Туризм, як невід’ємна
Миколаївська,
частина розвитку та екологоОдеська,
освітньої діяльності
Херсонська,
регіональних ландшафтних
Київська,
парків Миколаївської
Кіровоградська,
області: 1. "ГранітноЗапоріжська,
степове Побужжя"; 2.
Дніпропетровська
"Приінгульський"; 3.
, Харківська
"Кінбурнська коса"; 4.
області
"Тилігульський"

Заходи виконано в межах наявних власних
коштів підприємств. Виконувались заходи з
раціонального використання лісових
ресурсів та мисливської фауни. Обласна
цільова програма "Ліси Миколаївщина на
2001-2015 роки" закінчила свою дію, термін
дії не продовжено, нову програму не
прийнято.

-4
-3

7
6

11
9

кількість проектів
кількість проектів

Розроблено проекти створення територій та
об'єктів природно-заповідного фонду ландшафтних заказників "Лозноватка",
"Веселинівські плавні ".

Розроблено проекти землеустрою з
організації та встановлення меж території
природно-заповідного фонду - ландшафтних
заказників "Кам'яно-Костуватський",
"Привільний", "Новопетрівські плавні ",
"Черталківський" та ботанічної пам'ятки
природи "Громоклійська круча".

0

1

1

Кількість

Виконано І етап з розроблення схеми
регіональної екологічної мережі
Миколаївської області.

0

1

1

Виконуються роботи з оновлення переліку
регіонально рідкісних видів флори та фауни.
Проведено процедуру електронної закупівлі.
Укладено договір на виконання робіт.
один

Розробка проектів
Розробка проектів створення
землеустрою із встановлення
об’єктів природно-заповідного
на місцевості між об’єктів
фонду
природно-заповідного фонду
Створення переліку
Розроблення регіональної
регіонально рідкісних тварин
схеми формування
та рослин, що перебувають
екомережі
під загрозою зникнення

284,902
440,503
139,25
195
4908,9

492,5
810
350
300
36200

195
0
0
45
4908,9

195
300
200
150
36200

284,9
0
85
150
4908,9

284,902
440,503
139,25

Обласний фонд охорони
навколишнього природного
середовища

2017
2017

2015-2017
2015-2017

Обласний фонд охорони
навколишнього природного
середовища
Обласний бюджет, обласний
Обласний фонд охорони
фонд охорони
навколишнього природного
навколишнього природного
середовища
середовища

195
4908,9

Реконструкція очисних
м. Первомайськ та
споруд каналізації м.
населені пункти
Первомайськ Миколаївської Миколаївської
області
області,
розташовані
нижче по течії
річки Південний
Буг

Місцевий бюджет, державний бюджет

Миколаївська
область

2017

Створення переліку
регіонально рідкісних
тварин та рослин, що
перебувають під загрозою
зникнення

2017

території області,
на яких
розташовані
об’єкти природнозаповідного
фонду.

2017

Розроблення регіональної
схеми формування
екомережі

2016-2017

Встановлення на місцевості території районів
меж структурних елементів
області, на яких
екологічної мережі
розташовані
об’єкти природнозаповідного фонду

2016-2017

Території області,
на яких
збереглися
рідкісні види
тварин та рослин,
а також природні
ландшафти, що
потребують
охорони

2017

Створення територій та
об’єктів природнозаповідного фонду

За рахунок консолідації коштів державного Ведеться пошук інвестора
та місцевих бюджетів виготовлена проектнокошторисна документація та розпочаті
роботи по будівництву водопровідної мережі
від очисних споруд водопроводу-2 до просп.
Праці, м. Первомайськ та будівництву
водопровідної мережі по вулицях Маршала
Рибалко, Перемоги, Заводська, Романа
Слободянюка, провулках Студентський та
Пржевальського в м. Первомайськ,
реконструкції напірного колектору
каналізації в м. Первомайськ.

-1

-1

Ведеться пошук інвестора .

-

-1

-

-1

0
0
0
0

1
1
1
1

шт.
од.
од.
од.

Виконано роботи на 43,13%, роботи
продовжуються.

0

3,73

3,73

0

0

0

-

-

1255,4

8846,6

1255,4

4510,3

1255,4

Виконувались роботи з реконструкції
насосної станції: придбано технологічне та
сантехнічне обладнання, роботи виконані
63,2%.
1255,4

Обласний цільовий фонд
охорони навколишнього
природного середовища
обласного бюджету

За рахунок консолідації коштів державного та місцевого бюджетів проводиться
реконструкція КНС-1 (перекриття
грабельного відділення, перекриття
резервуару та встановлення приладів обліку)
в м. Вознесенськ – 1500 тис.грн..

Роботи виконані в повному обсязі.
Протяжність колектора 3,73 км. Проект
реалізовано у 2016 році.
км.

ПКД
колектор
очисні споруди
очисні споруди
Протяжність
колектора

0
1500
0
0
8779,1

200
2306,2
3476,4
2151,5
9003,3

0
1500
0
0
8542,5

200
2306,2
3476,4
2151,5
8779,1

0
1500
0
0
8542,5

0
1500
0
0
8779,1

Державний фонд
регіонального
розвитку, місцевий
бюджет
Місцевий бюджет,
державний бюджет
Місцевий бюджет, державний
бюджет

2016
2016
2016
2016

Проводилася робота з коригування ПКД.

смт Казанка

2017

Реконструкція
каналізаційної насосної
станції та напірного
колектору дитячого садка
"Теремок" та
загальноосвітньої школи №1
смт Казанка

с.Поліглон
Вітовського
району
Миколаївської
області

2016

Реконструкція напірного
каналізаційного колектору
від с. Полігон Вітовського
району Миколаївської
області

Місцевий бюджет,
державний бюджет

Місто
Вознесенськ

Державний фонд
регіонального
розвитку

Капітальний ремонт
аераційної системи
трьохсекційного аеротенку
ПБО на очисних спорудах м.
Вознесенськ Миколаївської
області

2017

м. Вознесенськ

2017

Завершення будівництво
очисних споруд м.
Вознесенська Миколаївської
області (Реконструкція
каналізаційного колектору
по вул. Жовтневої революції
від
вул. Осипенка до КНС-ІІ)

2017

м. Вознесенськ

2017

Реконструкція
каналізаційного колектору
по вул. Молодогвардійська –
Ткачука – Щорса в м.
Вознесенську Миколаївської
області

2016

м. Первомайськ
2016-2017

Розчищення русла річки
Синюха в межах міста
Первомайськ

0

0

0

0

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

2863

0

2863,3

0

0

0

0

0

0

7208,4

0

7208,4

0

0

Ведеться пошук інвесторів.

0

0

0

0

200

200

Завершено реконструкцію очисних споруд
пропускною спроможністю 200 куб.м.
куб.м.

Пропускна спроможність

0
3350,92

22000
3350,92

0
3350,92

22000
3350,92

0

Проект включено до проекту комплексної
програми охорони довкілля Миколаївської
області на 2018 - 2020 року.

0

2017

Державний фонд
регіонального
розвитку та спів
фінансування з
районного бюджету
Державний фонд
регіонального
розвитку та інші
недержавні кошти
Державний фонд
регіонального розвитку ,
місцевий бюджет, державний
бюджет

Ведеться пошук інвесторів.

3350,92

2016

Ведеться пошук інвестора.

3350,92

м. Новий Буг

Державний бюджет, кошти
міжнародних фінансових
донорів, публічно-приватне
партнерство

Реконструкція системи
водоочищення
каналізаційних стічних вод
в м. Новий Буг з
використанням очисних
споруд типу "Біотал-200"

Обласний цільовий фонд
охорони навколишнього
природного середовища
обласного бюджету

смт. Ольшанське
Миколаївської
області
2017

Реконструкція
каналізаційних очисних
споруд в смт. Ольшанське
Миколаївської області,
продуктивністю 2000 м3/
добу

2017

м.Очаків

2017

Реконструкція
каналізаційних очисних
споруд в м. Очаків
Миколаївської області

2017

с.Лугове
Березанського
району

2017

Реконструкція очисних
споруд каналізації у
с.Лугове Березанського
району

2017

2017

смт Криве Озеро

2017

Будівництво полігону
твердих побутових відходів
смт Криве Озеро

Ведеться пошук
інвесторів

-1

0

1

од.

колектор

0

20608

0

20608

0

0

Інвестиційний, джерела Європейського банку
реконструкції та розвитку

0

0

0

0

9150

0

9150

0

0

ДФРР

0
0

0
0

0
0

0
0

25853,8
41592,8

0
0

25853,8
41592,8

0
0

ДФРР

0
0

2017

Державний бюджет, місцевий бюджет, фонд регіонального
розвитку

Місто
Вознесенськ

2017

Створення Комплексу по
сортуванню та повної
переробки твердих
побутових відходів з
отриманням альтернативних
видів палива в м.
Вознесенську

Ведеться пошук інвесторів.

2017

м. Первомайськ
2017

Будівництво полігону
твердих побутових відходів
в м. Первомайськ
Миколаївської області

Заходи з реконструкції самопливного
колектору входять до проекту "Розвиток
системи водопостачання та водовідведення в
місті Миколаїв", який реалізується за
рахунок кредитних ресурсів ЄІБ. Основний
фінансовий ресурс направлено на
реконструкцію будівлі грабельної та
приймальної камери очисних споруд
каналізації, придбання програмного
забезпечення та розробку Стратегії розвитку
системи підготовки питної води.
Фінансування здійснюється в рамках
реалізації проекту.

Ведеться пошук інвесторів.

2017

м. Миколаїв,
Ленінський район,
р. Інгул
2017

Реконструкція НСК-5 в м.
Миколаїв

2017

Центральний
район м.
Миколаєва

2016

Реконструкція самопливного
колектору по вул.Мала
Морська в м. Миколаїв

Пілотними проектами що потребують
сприяння у цільовому державному
фінансуванні в напрямку будівництва
комплексу із сортування та повної переробки
ТПВ є будівництво комплексів: в м.
Вознесенську (орієнтовна вартість в діючих
цінах близько 80,0 млн.грн..) та будівництво
полігону ТПВ з цехом сміттєсортування в м.
Первомайську (орієнтовна вартість близько
60,0 млн.грн..) та впровадження новітніх
технологій сміттєсортування на
Миколаївському полігоні ТПВ (орієнтовна
вартість 450,0 млн.грн..),На цей час
санітарно-технічні паспорти на полігони
ТПВ оформлені в м. Миколаїв, м.
Вознесенськ, м. Очакові, м.Южноукраїнськ,
м.Снігурівка, с.Лугове Березанського
району.

0
0
0

5
0
0

5
0
0

од.
од.
-

Придбання оцинкованих
евроконтейнерів для
органічних відходів
будівництво заводу з переробці ТПВ
-

39
0
*

4039
442783,2
*

0
0
*

4000
221391,6
*

0
0
*

39
0
*

кошти інвесторів,кошти
інвестора, ДФРР
Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий
бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство тощо.

2017
2017

Розроблення новітньої
Місто Миколаїв
технології переробки
та Миколаївська
органічних відходів методом
область
багатоконтурного піролізу з
отриманням
альтернативного палива

2016-2017

2016-2017

Відпрацювання системи
Місто Миколаїв
екологічного поводження з
твердими побутовими
відходами шляхом
впровадження в міському
господарстві новітніх
технологій організації збору,
сортування, переробки та
захоронення відходів у м.
Миколаєві

Міжнародні та українські
фінансові організації,
донори, міжнародна
технічна допомога,
місцевий бюджет,

2017

Місто
Южноукраїнськ
(селище
Костянтинівка,
село Бузьке – у
разі об’єднання
територіальних
громад)

2016

Зелена карта безтарифних
відходів "GRIN Map"
(Уведення процесу
роздільного поводження з
відходами)

У м.Южноукраїнськ розпочато реалізується інноваційний проект "Зелена карта відходів".
"Зелена карта відходів" включає заміну
загрозливого звалища відходів. Проводиться
робота щодо відведення земельних ділянок.

2017 року в рамках розвитку сфери
поводження з твердими побутовими
відходами оновлено контейнерний парк
(придбано 973 контейнери для збирання
побутових відходів, в тому числі 181
контейнер для роздільного збирання ТПВ).
Масове впровадження роздільного збирання
ТПВ пов`язано з необхідністю будівництва
сміттєпереробних комплексів. Враховуючи
комерційну пропозицію компанії ТОВ
"Wastе to Energy Corp." (Вейст ту Енерджі
Корп.) щодо проекту будівництва заводу по
утилізації твердих побутових відходів на
Миколаївщині (будівництво
сміттєпереробного комплексу в м.
Миколаєві), який працюватиме на основі
технології плазмової газифікації, потужністю
120 тис.т.. на рік, з глибиною переробки
сміття 98%, термін побудови якого складе
близько 1,5-2 роки, з боку Миколаївської
ОДА підписаний від 23.08.2017 Меморандум
про взаємодію і співробітництво між
Миколаївською ОДА та ТОВ"Вейст ту
Енерджі Корп."Частково роздільне збирання
ТПВ застосовується в 9 містах та 15 селищах
міського типу області, що становить 2,6%
від загальної кількості населених пунктів
області.

ТОВ "ЛНК"- реалізовувало інвестиційні
проекти разом з КП "Миколаїв Комунтранс",
які були спрямовані на дегазацію полігону
сміття. За час реалізації проекту вироблено 4
млн. куб. звалищного газу та понад 5 млн.
кВт електроенергії.

-1

0

1

0д.

будівництво полігону

0

1800

0

1800

0

0

0

1

1

од.

кількість оцінок

95

95

95

95

95

Державний бюджет, місцевий бюджет

Для вивезення ТПВ та обслуговування
сміттєзвалищ задіяне 35 підприємств. В
сільській місцевості організацію збирання,
вивезення ТПВ, утримання сміттєзвалищ
здійснюють сільські ради з залученням
базових сільськогосподарських підприємств.
Для вивезення і збирання ТПВ задіяне 1018
спецавтотранспорту. 2017 року на розвиток
сфери поводження з твердими побутовими
відходами спрямовано 12947,74 тис.грн.., з
них 6601,83 тис.грн. на оновлення парку
спецавтотранспорту (4 сміттєвоза
(Баштанський район – 2 од., Березанський
район – 1 од., Казанківський район – 1 од.) 1
бульдозер для сталої роботи на
сміттєзвалищі (Березанський район, КП
"Березань"), 1 трактор МТЗ-82
(Новоодеський район, КП "Правопорядок").

Зроблено еколого-експертно оцінку,
обстежено 19 залізобетонних контейнерів,
які використовувалися для зберігання
непридатних засобів. Захід виконано .

95

2015

Обласний фонд охорони навколишнього
природного середовища, місцевий
бюджет

Первомайський
район
Миколаївської
області

2017

Еколого-експертна оцінка
ситуації, що склалася зі
зберіганням залишків
залізобетонних контейнерів,
які використовувались для
зберігання непридатних
засобів хімічного захисту
рослин в Первомайському
районі Миколаївської
області, визначення
напрямків їх подальшого
використання (утилізації)

2017

смт Арбузинка

2017

Будівництво полігону ТПВ
смт Арбузинка
Арбузинського району
Миколаївської області

0
-0,2
-156

61,72
0,8
0

61,72
100
156

тонн
%
шт.

Визначення з території області на утилізацію непридатних та
заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин
Освоєння бюджету
полігони ТПВ, контейнери

0
147112,59
0

4552,2
147113,093
6543,5

0
14513,26
0

1651,5
14353,508
5867,9

0
50542,271
0

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

0
147112,6
0

2015-2017
2016-2017

Власні кошти

м.Баштанка, с.
Шевченко,
с.Зелений Яр,
с.Андріївка.

Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального
розвитку

Будівництво та
реконструкція полігонів для
зберігання ТПВ та
забезпечення їх
спеціалізованою технікою

2017

м. Миколаїв,
Корабельний і
Жовтневий
райони, територія
ТОВ
«Миколаївський
глиноземний
завод»

2017

Продовження терміну
служби шламосховища №2

2017

Арбузинський,
Врадіївський,
Жовтневий,
Первомайський
райони
Миколаївської
області

2015-2017

Здійснення заходів з
утилізації непридатних та
заборонених до
застосування хімічних
засобів захисту рослин

У 2017 року проведено інвентаризацію, за
матеріалами якої виявлено що на території
чотирьох районів залишається 181,72 т
непридатних пестицидів та агрохімікатів,
тари від них, забрудненого ґрунту та
залишків будівель: у Вітовському районі 15,0 т, Первомайському - 122,7 т,
Арбузинському - 39,85 т, Врадіївському 4,17 т, в інших районах – непридатні
пестициди відсутні. З метою завершення
очищення території області направлено на
адресу Мінприроди фінансовий запит також
надіслано інформаційний запит до ТОВ
"ЕКО НОВА" щодо наявності документів на
право здійснювати діяльність з утилізації
ХЗЗР. Підтверджуючі документи на право
здійснення діяльності отримано.

Кошти з державного
фонду охорони
природного середовища
не виділялись

Протягом 2017 року виконуються роботи з
будівництва дамб на шламосховищі № 2.
Укладено договори і виконуються роботи з
пилепригнічення, авторський та технічний
нагляд, придбання запірної арматури,
зрошувачів.

відповідно до графіка
реалізації

У вересні 2017 року розпочато реалізацію
інвестиційного проекту "Впровадження
інноваційної моделі поводження з твердими
побутовими відходами на території
Баштанської міської ради", який спрямовано
на комплексне вирішення проблеми
санітарної очистки м. Баштанка, вивозу та
утилізації твердих побутових відходів.
Проектом передбачено придбання 2
сміттєвозів та 156 контейнерів, з них 56 для
роздільного збирання твердих побутових
відходів. На цей час підписано договір на
поставку контейнерів та проводяться торги
на придбання сміттєвозів.

-

-2

0

2,248

км

Відкориговане проектно-кошторисну
документацію. Розпочато виконання робіт.

1
8

-

100% Роботи виконані у 2015 році.

-

0

100% Роботи виконані у 2015 році.

0

925,7

183,53

23

0

1
8
183,53
925,7

м

2

м

2

23

шт.

3

3

100% Заплановані заходи виконані.

–2302

0

2302

Роботи завершено у 2017 році за рахунок
коштів місцевого бюджету м. Вознесенська .
кв.м.

Загальна площа

Загальна площа

Загальна площа

комп'ютери, мультимедійне
обладнання, комплект
протяжність дренажного
навчальних засобів, обладнання
колектора
для харчоблоку

303,096
573,6
366,126
437,328
934,764

9306,113
2200
311,577
437,742
1755,135

0
573,6
366,126
437,328
934,764

9003,017
2200
311,577
437,742
1755,135

9003,02
573,6
311,577
437,742
934,764

303,1

Місцевий бюджет,
Державний фонд
регіонального розвитку
Місцевий бюджет

573,6
311,577
437,742
934,764

2015
2015
2015-2016

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет

Місто
Вознесенськ,
Миколаївська
область

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет

Реконструкція покрівлі
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м.
Вознесенська, вул.
Сухомлинського, 8

місцевий бюджет

Місто
Вознесенськ
,Миколаївська
область

2017

Реконструкція покрівлі
корпусу Б-2 Вознесенської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 по вул.
Матросова, 205 у м.
Вознесенську Миколаївської
області

2017

Місто
Вознесенськ
,Миколаївська
область

2017

Реконструкція будівлі В-2
Вознесенської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №7 під міську
станцію юних техніків по
вул. Шевченка, 14 в м.
Вознесенську Миколаївської
області

2017

м. Первомайськ

2016-2017

Оновлений навчальний
заклад

2017

м. Миколаїв
2016-2017

Ліквідація наслідків
підтоплення житлового
масиву Тернівка будівництво дренажного
колектора для захисту від
підтоплення житлового
масиву Тернівка в м.
Миколаєві

-623,01

0

623,01

2

м

Загальна площа

40,984

19861,9

0

19861,9

0

40,984

Роботи виконані на 82,45% , продовжується
виконання за рахунок коштів місцевого
бюджету м. Вознесенська.

0
-6280

0
0

0
6280

м. кв.

площа

0
10467,993

19430,1
27620,08

0
8411,75

19430,1
8511,94

0
24582,604

10468

0

Ведеться пошук інвестора .

Проект затверджений до фінансування за
рахунок коштів ДФРР в 2017 році. Загальна
сума фінансування - 8511,940 тис.грн..
Ведеться капітальний ремонт спортзали та
утеплення фасаду будівлі.

0

119

119

шт.

3
35
1484

0

3
35
1484

100% Роботи виконані у 2015 році.

кв.м.

Стал. радіатори
реконструйована площа
вікна
двері

618,529
1346,,58

452,851
1381,63

598,393
1346,,58

432,715
1373,68

432,715
1346,,58

1346,,57

452,851

100% Роботи виконані у 2015 році.

0

0

0

-

-

231,293

258,445

0

0

0

Проект виконано на 100%.

231,293

ДФРР,місцевий бюджет,державний
бюджет, інші
ДФРР, місцевий
бюджет,
державний бюджет,
інші
ДФРР

2017
2015

2015

2016-2018

с.Шевченкове
Шевченківської
сільської ради
Вітовського
району
Миколаївської
області

2016

Реконструкція ДНЗ №1 по
вул.Шевченко №48,а в
с.Шевченкове Вітовського
району Миколаївської
області

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет

Котляревська
сільська рада
Вітовського
району

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет

Реконструкція
Котляревського
дошкільного закладу
«Барвінок» по
вул.Першотравневій, 76
с.Котляреве Вітовського
району Миколаївської
області

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет, обласний
бюджет

Зеленогайська
сільська рада
Вітовського
району

2017

Реконструкція системи
опалення Зеленогайської
ЗОШ I-III ступенів
Вітовського району
Миколаївської області

2017

Миколаївська
область
2017

Реконструкція
Миколаївської
загальноосвітньої школиінтернату №3 І-ІІІ ступенів,
по вул.1 Слобідська, 74 в м.
Миколаєві

2017

Місто
Вознесенськ
,Миколаївська
область

2017

Будівництво дошкільного
навчального закладу на 120
місць по вул.Ткачука ,2-б в
м. Вознесенську
Миколаївської обл.

2017

Місто
Вознесенськ
,Миколаївська
область

2017

Реконструкція частини
будівлі Вознесенської ЗОШ
І-ІІІ ст.№3під дошкільний
навчальний заклад м.
Вознесенськ,вул. Тітова,4.
Реконструкція будівлі під
дошкільний навчальний
заклад по вул. Чапаєва,20,м.
Вознесенськ, Миколаївська
обл.

-

-248
-316
0

0
0
0

248
316
0

кв.м.
кв.м.
-

Збільшення корисної площі
дошкільного навчального закладу
Збільшення корисної площі
дошкільного навчального
закладу
-

0
0
0

18,81
1200
31537,3

0

0
0
0

0

31537,3

900

0

0

ДФРР, місцевий бюджет, державний
бюджет, інвестиційні кошти
ДФРР, місцевий бюджет,
інвестиційні кошти

0
0

2017

Місцевий бюджет,державний бюджет

Доманівський
район
Миколаївська
область

2017

Задоволення потреб у
здобутті дошкільної освіти
дітьми раннього віку, а
також забезпечення
стовідсоткового охоплення
суспільною освітою дітей
5–річного віку

2017

Єланецька
селищна рада

2017

Реконструкція газової
котельні Єланецької ЗОШ І
–ІІІ ступенів (встановлення
паралельного
теплоакумулюючого
електроопалення)

2017

Єланецька
селищна рада,
Возсіятська,
Калинівська
сільські ради
Єланецького
району
Миколаївської
області

2016-2017

Проведення реконструкції
будівель комунальних
дошкільних навчальних
закладів

На цей період проведено коригування та
повторну експертизу проектів. Проект
зареєстровано на сайті Мінрегіонбуду та
подано на участь у попередньому
конкурсному відборі інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку.

-

Проект зареєстровано на сайті
Мінрегіонбуду та подано на участь у
попередньому конкурсному відборі
інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися .

-

У 2017 році в області функціонують 566
закладів дошкільної освіти (42,4 тис. дітей).
У дитячих садках області виховується 91,3%
дітей дошкільного віку від трьох до 6 (7)
років. Усі діти п’ятирічного віку охоплені
дошкільною освітою. В області забезпечено
збільшення мережі закладів дошкільної
освіти. Проводяться енергозберігаючі заходи
в ДНЗ в с.Мостове Доманівського району,
реконструйовано 2 дитячих садки
(Любомирівський, Веселівський) у
Березнегуватському районі, у діючих
закладах дошкільної освіти додатково
відкрито 4 групи (м. Миколаїв,
Вознесенський, Миколаївський,
Снігурівський райони) та 1 групу з режимом
короткотривалого перебування дітей
(Веселинівська ОТГ). Всього додатково
створено 133 місця.

0

0

0

-

-

3333,478

8300

0

7884,213

0

3333,478

0

0

0

-

-

0

526

0

526

0

0

1
0

3
0

2
0

шт
-

котли
-

804,27
0

818,87
9132,86

804,27
0

765,63
9132,86

804,27

100% Роботи виконані у 2015 році.

804,27

Місцевий бюджет,державний бюджет
Місцевий бюджет,державний
бюджет

2017
2017

2017 року заплановано здійснено заходів з
реконструкції систем опалення Тридубської,
Березківської та Кривоозерської ЗОШ.

0

2016

Зроблено реконструкцію системи опалення
Казанківської ЗОШ №2, реконструкція
котельної та заміна вікон в
Володимирівській загальноосвітній школі,
каналізаційної насосної станції, напірного
колектору та системи опалення дитячого
садку "Теремок". Проведена заміна вікон в
Казанківських ЗОШ №1 та ЗОШ №4.

0

м. Баштанка

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет

Реконструкція ДНЗ
"Теремок" по вулиці
Яновського, 2 в м.Баштанка
Миколаївської області

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцеві бюджети

м. Баштанка

2015

Реконструкція системи
опалення ДНЗ "Віночок" по
вулиці Сизоненка,4 м.
Баштанка Миколаївської
області з впровадженням
енергозберігаючих
технологій

2017

Населені пункти
Кривоозерського
району

2016

Реконструкція системи
опалення Кривоозерської
ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів,
Луканівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, Кривоозерської
ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів,
Тридубської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, Кривоозерської
ЗОШ І ступеню

2017

Казанківська
селищна рада,
Новоданилівська
сільська рада,
Каширівська
сільська рада,
Новолазарівська
сільська рада,
Великоолександрі
вська сільська
рада,
Михайлівська
сільська рада,
МиколоГулаківська
сільська
рада,ТроїцькоСафонівська
сільська рада

2017

Будівництво та проведення
реконструкції і
капітального ремонту
будівель, зокрема їх дахів,
систем комунікацій,
котелень, обладнання
державних і комунальних
дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних навчальних
закладів

В області переведено 33 об’єкти соціальної сфери на індивідуальне та альтернативне
опалення з влаштуванням автономних
модульних газових котелень, електричних
опалювальних установок та котельні на
альтернативному паливі. Баштанською ОТГ
2017 року проводяться роботи з
облаштування ДНЗ.

0
0
-1

0
0
0

0
0
1

од

проектнокошторисна
документація

0
0
0

564,4
119,4
20000

0
0
0

564,4
119,4
20000

0
0
0

0
0
0

Миколаївською міськрадою розглядається
питання виготовлення проектнокошторисної документації на будівництво
школи, одночасно планується придбання
комп'ютерної техніки та обладнання для
комп'ютерного класу .

Після розроблення
проекту та проведення
експертизи замовником
буде вирішуватися
питання визначення
джерел фінансування
будівництва

Ведеться робота по розробці проектно кошторисної документації по даному
проекту .

-

0

0

0

2357,2

0

2357,2

0

Протягом звітного періоду ведуться роботи
по реконструкції покрівлі у Степовському
ДНЗ по та Нечаянському будинку культури
Миколаївського району.

0

0

3040

0

3040

Ведеться пошук інвестора .

0

Місцевий бюджет, ДФРР

2017 року планується виконання заходів по
термомодернізації (заміні вікон) у
Доброкринічанський, Інгульській,
Виноградівській, Пісківської, Плющівської
ЗОШ.

0

2016-2017
2017
2017

Місцевий
Місцевий бюджет, ДФРР
бюджет, ДФРР

м.Снігурівка
Миколаївської
області.

Місцевий бюджет, ДФРР

Реконструкція
Снігурівського Будинку
творчості дітей та юнацтва
Снігурівської районної ради
Миколаївської області (далі
– БТДЮ) в м.Снігурівка
Миколаївської області по
вул.Леніна, буд. 87

Місцевий бюджет, ДФРР

с. Шурине
Миколаївського
району
Миколаївської
області

2017

Будівництво та проведення
реконструкції і
капітального ремонту
будівель, зокрема їх дахів,
систем комунікацій,
котелень, обладнання
державних і комунальних
дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних навчальних
закладів

2017

м. Миколаїв
2017

Будівництво дитячого
дошкільного закладу на 120
місць в мікрорайоні "Ліски2" м. Миколаєва

2017

м. Миколаїв

2017

Будівництво
загальноосвітньої школи №
47 по вул. Торгова, 77/1 в м.
Миколаєві

2017

Проект буде
здійснюватись в
м.Баштанка,
с.Новоєгорівці ,
с.Добре
Баштанського
району, с.Добра
Криниця , с.
Лоцкине , с.
Мар’ївка ,
с.Привільне ,
с.Виноградівка ,
с.Піски
Баштанського рну

2016-2017

Реконструкція,
термомодернізація будівель
ЗОШ Баштанського району

0

0

0

-

-

0

3400

0

3160

0

0

0
0

0
4

4

од.

Реконструйовано навчальних закладів

26332

0

634,7
34188,0,32

0
17941,01

634,7
22081

0
17941,01

0

Кошти на виконання реставраційних робіт
не виділялись.

26332,01

2017 року розпочаті роботи по реалізації
17 проектів по реконструкції будівель та
систем опалення, в т.ч. будівництво топкової
Новопетрівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Снігурівського району, Лисогірської
спеціальної загальноосвітньої школиінтернату Первомайського району,
загальноосвітній школі-інтернаті I-III
ступенів - центр загальної і профільної
освіти та комплексної реабілітації
Миколаївської обласної ради.

0

0

0

0

2702,4

0

2702,4

Продовжується пошук інвестора.

0

Місцевий бюджет, ДФРР
Державний бюджет,
обласний бюджет у межах
наявного фінансового
ресурсу

Кошти на виконання реставраційних робіт
не виділялись.

0

2015-2017
2017

Місцевий бюджет

м.Очаків

Державний та місцевий
бюджет, фонд
регіонального розвитку

Реконструкція дошкільного
дитячого закладу № 2
"Золота рибка" в м. Очакові
Миколаївської області

2017

Миколаївська
область

2017

Реконструкція будівель,
закладів освіти для хворих
дітей, дітей з розумовими
вадами та тих, що
знаходяться у складних
життєвих обставинах

2017

Миколаївська
область

2017

Реставраційні
(протиаварійні роботи
будівлі ОБХТ) пам’ятник
архітектури місцевого
значення – руський банк для
зовнішньої торгівлі 1911 –
1912р.) вул.. Фалеєвська,7 в
м. Миколаєві

2016-2017

м.Снігурівка
Миколаївської
області.

2017

Реконструкція колишнього
ДНЗ № 6 під центр
реабілітації дітей-інвалідів у
Снігурівському районі
Миколаївської області

Продовжується пошук
інвестора

-23

157

180

осіб

РТПП області, ОР "Миколаївський клуб
директорів" організовано семінари для
підприємств регіону з питань: - виходу
Миколаївського бізнесу на європейські
ринки, вимог ЄС до сертифікації
походження товарів; - співпраці з
німецькими партнерами; - взаємодії влади та
бізнесу. РФПП взято участь у Конференції
Партнерських Платформ України "Fitfor WInWIn-Partnership "; з метою сприяння виходу
продукції підприємств області на ринки
країн ЄС сформовано Миколаївську обласну
Партнерську Платформу на базі РФПП,
РТПП, ОР "Миколаївський клуб директорів",
"Південна бізнес-школа".

-1

0

1

од

Проводилась робота з пошуку коштів для
реалізації проекту.

-0,9

0,1

1

Планується для проведення робіт залучити
кошти міжнародної технічної допомоги.

крок

Щомісячна кількість студентів які отримали практичні
бізнес-навики
кількість установ
Створення системи моніторингу виконання програм
СЕР та міських цільових програм Створення
електронної бази даних підприємств міста Створення
інвестиційного веб-порталу

0
0
0

400
200
514,1

0
0
0

220
50
257,1

0
0
0

Державний фонд регіонального розвитку

0
0
0

2017

Місцевий бюджет,
державно-приватне
партнерство, кошти
інвесторів

2015-2017

м. Миколаїв

2016-2017

Електронна економіка

Місцевий бюджет, державний бюджет, українські та
іноземні інвестори

м. Первомайськ

2017

Створення та
функціонування бюджетної
установи "Первомайський
міський контактний центр
опрацювання звернень
громадян"

2017

м. Миколаїв

2016-2017

Створення школи
вдосконалення менеджерів
(ШСМ)

Відсутність фінансування

0

320

0

120

0

0

Місцевий бюджет, міжнародні донори

37

+10

47

-60

120
6

0

180
6

+121

255

134

0

72

72

захід

581
- 19
0

600

5000

5000

3

73

+12

262

6362
+362

150
+10

150
+10

70 250 140 140 6000

захід, консультація, звернення, електронна послуга

навчальні заходи, кількість слухачів, які пройшли навчання,
Навчальні заходи, кількість слухачів, які пройшли навчання, круглі столи, кількість учасників
онлайн-консультування з надання первинної та вторинної
круглих столів, кайп-консультації, рекламно-інформаційна друкована продукція, вивчення
правової допомоги, інтерактивне спілкування з органами влади,
громадської думки
користування електронними сервісами

130,2

130,2

0

103

130,2

ММГО "Фонд розвитку м. Миколаєва" за кошти Агентства економічного розвитку" (м
Вознесенськ) Миколаївський міський бюджет (співвиконання спільно з ММБФ МЕТА проекту
«Миколаївцям популярно про адміністративні послуги», який отримав підтримку з міського
бюджету

Проект охоплює
всю територію
Миколаївської
області. До
реалізації проекту
будуть залученні
всі центри
новостворених
спроможних
територіальних
громад
Миколаївської
області.
2017

Запровадження моделі
"ЦНАП – орієнтований на
потреби громадян"

2017

2015-2017

м. Миколаїв

2015-2017

Електронні послуги всім і
кожному миколаївцю
В Центрах обслуговування громадяни
проходили навчання по роботі з
електронними послугами. Надавались
консультації, апробовано нові консалтингові
послуги та надано можливість отримати
безкоштовні онлайн-послуги.

Всі заплановані заходи виконано в повному
обсязі в 2015 році. В області створено 24
ЦНАП.

+2
+5

Проведено капітальні ремонти та оновлено
технічне оснащення 5 ЦНАП. Ще 5 ЦНАП
отримали нові комплекти комп’ютерної
техніки, збільшено кількість послуг, які
надаються через ЦНАП області .

+1

+82

+1

81
5
1
1

133

79
0
0

-1
0

од.

1. Кількість послуг, що надаються через ЦНАП 2.
Кількість електронних послуг 3. Кількість
переобладнаних ЦНАП 4. Кількість нової
комп'ютерної та офісної техніки

51

0

281,625
166,6

0

5745,15
166,6

1

0
0

0

5745,15
166,6

од.

0
0

1. Єдиний веб-портал адміністративних послуг.
2.Кількість електронних послуг

281,625
166,6

2757,83

Державний бюджет, ДФРР, публічно-приватне
партнерство, міжнародні донори
Місцевий бюджет

5891,26

2017
2017

2757,83

2015-2017
2016-2017

3271,26

м. Первомайськ

2757,83

"Здорова молодь – здорова
нація"

2757,83

Миколаївська
область

Обласний, державний та місцеві бюджети,
міжнародні донори

"Електронна
Миколаївщина" впровадження на території
Миколаївської області
"Системи електронного
урядування та електронної
демократії"

2017

Миколаївська
область

2015-2017

Створення умов для доступу
громадян до
адміністративних послуг у
центрах надання
адміністративних послуг з
використанням технологій
електронного урядування

Проект пройшов конкурсний відбір і
реалізується у 2017 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку.
За станом на грудень 2017 року з державного
бюджету кошти ДФРР надійшли в повному
обсязі (5112,950 тис. грн.). Використано за
станом на грудень коштів ДФРР 133,121
тис. грн. (11,5 % від профінансованої суми),
за рахунок коштів місцевого бюджету –
247,6 тис. грн. (39,2% від передбаченого
обсягу). Наразі проведено відкриті торги на
суму 1552,865 тис. грн. (придбання та
встановлення мережевого обладнання), за
результатами торгів укладено договір.
Проведено відкриті торги на суму
3057,416 тис. грн. (придбання,
встановлення
та наладка
серверного
Проведені
співбесіди
та досліджено
ставлення 609 підлітків до вживання
алкоголю, наркотиків та тютюну; проведено
конкурс "Молодь обирає здоров'я" в якому
взяли участь 91 учасник; в області працює
проект "Щастя бути здоровим"; у
загальноосвітніх школах працює 14
пришкільних таборів відпочинку, 20 гуртків
та секцій з олімпійських видів спорту ,
запроваджено проект "Ранкова гімнастика"
до якого залучено 6383 учасники; у 33
школах проведено батьківські всеобучі з
питань збереження здоров'я дітей. Придбано
спортивне обладнання ЗОШ ІІІ І -ІІ ст.№8 та
ЗОШ ІІІ І -ІІІ ст. №16 м. Первомайськ.

0
-1

288
39

288
40

В області реконструйовано та побудовано 29
спортивних і дитячих майданчиків та 10
спортивних споруд у м. Миколаїв,
Березанському, Веселинівському,
Новоодеському, Вітовському,
Кривоозерському районах. Планується
створення за рахунок коштів державного
бюджету міні футбольних полів зі штучним
покриттям.

-1
-3

1

0
1

2017 року було проведена реконструкція
нежилої будівлі (під амбулаторію) за
адресою: вул. Скаржинського 42, с.Трикрати
Вознесенського району, капітальний ремонт
амбулаторії в с.Прибужани Прибужанської
сільської ради по вул. Одеська, 2а.
Зроблений капітальний ремонт ФАП в
с.Новосілка.

0

31

31

шт

Проект затверджений до фінансування за
рахунок коштів ДФРР в 2017 році.
Проведені тендерні процедури.
од.

Автоматизовані робочі
місця (комп’ютери)
Амбулаторії

60
130,2

1500
4008,42

60
130,2

750
4008,42

0
4008,42

60

-

Продовжується пошук інвестора. Остаточно не вирішено питання щодо джерела
фінансування заходів проекту.

4

кв.м.
об’єкт,
одиниць
Комплект
обладнання
од.

Загальна площа
Збільшення спортивної
інфраструктури навчальних
закладів
санітарний транспорт

Відеокамера
Panasonik HC-x-100,
Комп’ютер та
монітор для роботи з
графікою

7846,26
215,959
0
0

7847,13
21981,914
155
1320,8

4692,35
0
0
0

4692,346
21765,955
155
152,8

7847,13
21765,955
0
0

7847,13
21981,914
0
0

Побудовано спортзал площею 288 кв.м та
навчальні класи на 40 учнівських місць.
Проект виконано .

Встановлено 31 комп’ютер.

4008,42

Кошти ДФРР, а також
обласного бюджету для
спів фінансування

2017
2017

Місцевий бюджет, соціальні
інвестиції місцевого бізнесу
ДФРР, обласний
бюджет

2016-2017
2015-2017
2016

Матеріально-технічне
Населені пункти
оснащення амбулаторій
Новоодеського
загальної практики сімейної
району
медицини та фельдшерських
пунктів Новоодеського
району

Місцевий бюджет, інші
джерела

м. Первомайськ

Державний та місцевий
бюджет, публічно-приватне
партнерство

Забезпечення комунального
закладу "Первомайський
міський центр первинної
медико-санітарної
допомоги"
автоматизованими
робочими місцями
(комп’ютеризація)

ДФРР

Сільські населені
пункти
Вознесенського
району
2016

Ресурсне забезпечення
розвитку і функціонування
первинної медичної
допомоги в сільській
місцевості Вознесенського
району Миколаївської обл.

2017

м. Миколаїв,
Миколаївська
область

2017

Спитаємо у лікаря

2017

Миколаївська
область

2017

Спортивний майданчик
(встановлення дитячих
майданчиків, спортивних
майданчиків (мініфутбольних полів))

2015

МішковоПогорілівська
сільська рада
Вітовського
району
Миколаївської
області

2015-2017

Будівництво корпусу
спортзалу 12*24 з
навчальними класами
Мішково-Погорілівської
ЗОШ I-II ступенів
Вітовського району
Миколаївської області

За рахунок коштів субвенції окремих
територій придбано портативна апаратура
УЗД в т.ч. датчик лінійний та датчик
конвекційний для Новобузької ЦРЛ. Проект
виконано у 2016 році.

1

1

0

1

-1

0

1
1

У 2017 році рішенням Березнегуватської
райради від 28.03.2017 року на
реконструкцію лікувального корпусу ЦРЛ по
вул. Лєрмонтова 1 з місцевого бюджету було
виділено 50 тис грн. Робота триває.

0

Реалізація триває Придбано обладнання на
суму 157,0 тис.грн, 3 електрокардіографи
портативні трьох канальні та термограф
контактний цифровий.

-

З бюджету Новолазарської ради виділено
25.0 тис.грн. Роботи з реалізації проекту
тривають.

Перегляд проекту у
діючих цінах та
проведення його
експертизи

25.5
0
-4

-7

1
0
19.5
5
1

1
1

8
45.0
5

шт.

од.

В поліклінічному відділенні Єланецької ЦРЛ
встановлено індивідуальну топкову.

од.
од.
М2

електрокардіограф

Реконструкція лабораторії;
Придбання обладнання

об’єкт

Одноповерхова будівля
загальною площею 535,3 м2
автотранспорт
Заміна вікон, заміна дверей, заміна
покриття

комп'ютер

Введення в експлуатацію після
Зниження енергоємності реконструкції одноповерхової
виробництва одиниці Гкал
будівлі загальною площею
535,3 м2

50
217,5
50,3
157
147,8

3061,467
220
50,3
1650
763,62

0
217,5
0
0
147,8

3061,467
220
1399,2
600
1945,8

0
217,5
0
0
147,8

50
217,5
50,3
157
1970,8

Обласний бюджет, місцевий
бюджет, державний бюджет,
ДФРР

2017
2016

ДФРР, місцевий бюджет,
публічно-приватне
партнерство
Місцевий бюджет
Місцевий та державний
бюджет

Казанківський
район,
Новолазарівська
сільська рада,
Червонознам’янсь
ка сільська рада

Державний бюджет, місцевий бюджет

2015

Будівництво та проведення
реконструкції і
капітального ремонту
будівель, зокрема їх дахів,
систем комунікацій,
котелень, обладнання
державних і комунальних
закладів охорони здоров'я

2015-2017

Населені пункти
Доманівського
району

2016-2017

Ресурсне забезпечення
розвитку і функціонування
первинної медичної
допомоги в Доманівському
районі

2017

Єланецький
район

2017

Перевід газової котельні
Єланецької ЦРЛ на
комбіноване опалення

2017

Новобузький
район

2016

"Якісна діагностика успішне лікування"

2016

Реконструкція лікувального Березнегуватськи
корпуса Березнегуватської
й район
центральної районної
лікарні по вул.
Лермонтова,1 в смт
Березнегувате
Миколаївської області

-2
0

0
1

2

шт
відділень

1

-1

0

1

об'єкт

Проект реалізовано за рахунок коштів ДФРР,
введено в дію та відбулося урочисте
відкриття паліативного відділення в місті
Первомайськ.

Проектно-кошторисна документація не
розроблялась через зменшення ліжкового
фонду закладу на 200 ліжок. Протягом
звітного періоду фінансування не
здійснювалося.
од.

Встановлення енергоакумулюючих
баків по 50 м3 для нагрівання
теплоносіїв по нічним тарифам) -2 х
105кВт
Введення в
експлуатацію

386,615
850
0

611,142
850
6102,5

0
0
0

230,527
0
6000

230,527
0
0

386,6
850
0

Проект реалізовано на 62,3%. Встановлення
енергоакумулюючих баків для нагрівання
теплоносіїв за нічними тарифами (2 баки по
50.0 м. куб., насосне обладнання, утеплення).

0

0

0

-

-23

18

41

Придбано медичне обладнання для
проведення лабораторних досліджень, які
необхідні для проведення судово-медичної
експертизи.
од.

Медичне обладнання

0
0

1508,2
1749,8

0
0

1508,2
885,8

0
0

0

Виконувались роботи з тепло санації
корпусів Арбузинської ЦРЛ.

0

ДФРР, районний бюджет
ДФРР, місцевий бюджет

2017
2017

2015
2016

Обласний бюджет, ДФРР

Миколаївська
область

Субвенції з
державного
бюджету

Розвиток та вдосконалення
судово-медичної служби в
Миколаївській області

Обласний бюджет, ДФРР,
кошти інвесторів

Арбузинський
район
Миколаївської
області селище
Арбузинка

2017

Будівництво котельні на
альтернативному паливі
(для опалення
терапевтичного корпусу)

2017

м Миколаїв,
Миколаївська
область
2016-2017

Реконструкція корпусу
денного стаціонару
Миколаївської обласної
психіатричної лікарні №1
для лікування та реабілітації
дітей та підлітків з
психічними вадами

2017

м. Первомайськ,
Врадіївський,
Кривоозерський
та
Первомайський
райони

2016-2017

Реконструкція будівлі
терапевтичного відділення
для створення центру
паліативної допомоги по
вул. Трудової Слави, 13

2016

Реконструкція існуючої
смт. Криве Озеро,
системи електроопалення на вул. Шевченка,59
енергозберігаючу систему
Кривоозерської ЦРЛ по вул.
Шевченка, 59 в смт. Криве
Озеро Миколаївської
області

-

-1

0

об'єкти, од.

1

Реалізація проекту не здійснюється,
необхідне доопрацювання та перерахунок
проектно-кошторисної документації.
-1

0

1

3

ліжко місце/м

Відділення для
Клініко-діагностична
хіміорезистентних форм
лабораторія потужністю 22 тис.
туберкульозу 1210/60
досліджень на рік
ліжок

0
0

16326,99
18867

0
0

11900
18857

0
0

0
0

За рахунок коштів бюджету розвитку
здійснено капремонт покрівлі лікарні, та
капремонти у онко-гематологічному, кардіонефрологічному та гастроендокринологічному відділеннях. Робота
триває.

Реалізація проекту не
здійснюється, необхідне
доопрацювання та
перерахунок проектнокошторисної документації

-1
0

0
1

1
1

од.
Об’єкт

об'єкти
Монтаж обладнання

0
7343,07

50050
8250

0
7343,07

50000
8250

0
7343,07

7343,07

0

Реалізація проекту не здійснювалася.
Продовжується пошук джерел фінансування.

Автоматизовані робочі місця -25, з них : 21- локальні, 4- віддалені, встановлено дизельгенератор, проектна потужність
корпоративної мережі 100 Мбіт/с. Роботи
завершено у повному обсязі.

-

-

-

-

-

0

2597

0

2500

0

Продовжується пошук коштів для реалізації Відсутність фінансування
проекту.
0

2016-2017
2016-2017
2015-2017
2016- 2017

Обласний бюджет розвитку

м. Миколаїв ,
Миколаївська
область

Обласний бюджет, ДФРР

Реконструкція будівель
обласного центру обліку
бездомних громадян

Обласний бюджет,
ДФРР, інші джерела
фінансування

Миколаївська
область

Обласний
бюджет,
державний фонд Обласний бюджет, ДФРР
регіонального
розвитку

Створення єдиних
регіональних оперативнодиспетчерських служб з
використанням сучасних
GPS-технологій для
зменшення часу прибуття
бригад швидкої медичної
допомоги до пацієнта

2017

Миколаївська
область

2017

Реконструкція лікувального
корпусу (літера Б-2)
Миколаївської обласної
інфекційної лікарні по
вул.Космонавтів, 43,м.
Миколаїв

2017

Миколаївська
область

2017

Реконструкція лікувальновиробничих майстерень під
розміщення відділення для
хворих на хіміорезистентний туберкульоз

2017

Миколаївська
область
2016-2017

Реконструкція будівлі
котельної обласної дитячої
лікарні по
вул.Миколаївській, 21 в м.
Миколаєві під
функціональні приміщення з
надбудовою 2-го поверху

0

1

1

од.

Дитячий майданчик

0
90

3260,5
137,2

0
0

2445,4
137,2

0
0

Місцевий бюджет

0
90

2017

2016- 2017

Капітальний ремонт
Миколаївська
будівель та приміщень
обл.,м.
установ соціального захисту
Вознесенськ,
населення в районах та
м.Южноукраїнськ
містах

Місцевий бюджет, міжнародний донор

2017

Баштанський
район,
Миколаївська
область

2015-2016

Створення Єдиного центру
надання соціальних послуг

З метою єдиного підходу, оптимізації
надання соціальних послуг в області на базі
Баштанського району проводилась робота
щодо вивчення можливості створення
Єдиного центру соціальних послуг в рамках
проекту ПРООН "Підтримка реформи
соціального сектору в Україні". Розглянуто
пропозиції щодо перерозподілу завдань та
функцій, удосконалення організаційної
структури Департаменту соцзахисту та
Миколаївського обласного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
В результаті розроблено модель організації
надання соцпослуг сім'ям, особам у громаді,
які перебувають у складних життєвих
обставинах (Єдиний центр соціальних
послуг). Матеріали надано Мінсоцполітики
України.

2017 року обстежено 5299 об’єктів
соціальної інфраструктури на відповідність
державним будівельним нормам, з них облаштовано відповідно до ДБН та мають
вільний доступ – 3950 об’єктів, що
становить 74,5 % від загальної кількості
об’єктів, технічно неможливо облаштувати –
587 об’єктів, що становить 11,1 % від
загальної кількості об’єктів, не облаштовано
та потребують облаштування – 762 об’єкти,
що становить 14,4 % від загальної кількості
об’єктів. До кінця року планується здійснити
заміну вікон у відділенні стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового
проживання територіального центру
соціального обслуговування.

Матеріали щодо
необхідності створення
центру знаходяться на
розгляді в
Мінсоцполітики України

-

Виконано у 2015 році.

Будівельно - монтажні
роботи виконано.
Оформлення декларації
про завершення робіт.

-1

Відкориговано проектно-кошторисну
документацію та ведеться пошук джерел
фінансування.

0

0
1

1
1

од.
об’єкт

Для зміцнення матеріально-технічної бази
будинків-інтернатів 2017 року з обласного
бюджету на виконання ремонтнобудівельних робіт виділено коштів у сумі 1
млн. грн. Завершено роботи із ремонту
теплотраси Лупаревського
психоневрологічного інтернату,
облаштуванню протипожежної сигналізації
Первомайського психоневрологічного
інтернату, роботи з ремонту системи
опалення, гарячого та холодного
водопостачання Вознесенського
геріатричного пансіонату, роботи з ремонту
теплотраси Новосвітлівського
психоневрологічного інтернату.

-1
-1

0
0

1
1

об’єкт

Проект виконано на 22,83%. Продовжується пошук джерел фінансування.

об’єкт

спортивний комплекс
Розширення спортивної
Збільшення спортивної
інфраструктури для занять
інфраструктури навчальних закладів
фізичною культурою і
спортом;
Збільшення
інфраструктури
спортивнооздоровчих
закладів

14495,2
0
1878,95
0
0

28159
8009,4
1882,1
1701,381
1368,8

1000
0
1878,95
0
0

1000
8009,4
1882,1
1701,381
1000

1000
0
1878,95
0
0

Обласний бюджет розвитку

14495,24
0
1882,1
0
0

2015
2016
2016-2017

ДФРР, місцевий бюджет

Братський район

ДФРР, субвенція з
районного бюджету
обласному бюджету для
спів фінансування

Будівництво нових та
реконструкція існуючих
спортивних об'єктів.
Реконструкція стадіону
"Юність" в смт. Братське

Субвенції на
Кошти ДФРР, субвенція з районного
розвиток окремих
бюджету обласному бюджету для
територій
спів фінансування

Єланецька
селищна рада та
сільські населені
пункти району

2017

Реконструкція Єланецької
гуманітарної гімназії з
прибудовою модульного
спортивного залу

2017

Селище міського
типу Єланець
Миколаївської
області та
територія 11
сільських рад

2017

Реконструкція спортивного
залу в смт Єланець з
впровадженням заходів з
енергозбереження за
адресою: Миколаївська
область, смт Єланець,
вул.Карла Маркса, 99

2017

Новобузький
район, м.Новий
Буг
2015

Будівництво спортивного
комплексу відділу освіти
Новобузької
райдержадміністрації по
вул. Червона Площа, 17 Ф у
м. Новий Буг,
Миколаївської області

2017

Миколаївська
область

2016- 2017

Реконструкція будинківінтернатів

За рахунок субвенції на розвиток окремих
територій розроблено проектно-кошторисну
документацію для реалізації проекту у
наступних періодах.

0

В Миколаївській області проводилось 114
спортивно-масових заходів в яких приймали
участь майже 1200 учасників. В тому числі
взято участь представників від області у
Чемпіонатах світу та України із зимових
видів спорту, Чемпіонатах України з
теквандо, футзалу, пауерліфтингу, плавання,
бадминтону, шахів та інших.

52

210

0

102

28

30

481,3

-

0

40
445

445

165 31

614

30 28

30

481,3

Проведено обласний пісенно-літературний
авторський конкурс серед людей з
обмеженими можливостями здоров'я
"Перлини Півдня" в якому взяли участь 120
осіб з інвалідністю.

5

5

1

0

0

Змістовні заходи бібліотеки проводяться за
планом роботи.
(-1)

2

м
Кількість учасників
кількість
од.
кількість заходів

Загальна площа
НТЗ з плавання, Чемпіонат України з боротьби , Фінальні змагання
спартакіади "Повір усебе" з плавання, боротьби, настільного тенісу та
легкої атлетики, Чемпіонат України з з плавання, Спортивні заходи до
дня міста Миколаєва
учасник конкурсу
туалетна кабінка для
дітей інвалідів;
проведення масових
заходів

926,55
0
30
0

936,652
60
52,1
78

374,803
0
30
0

384,9
30
30
58

384,9
0
30
0

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет

2017

926,6
0
30
0

2016-2017
2016 - 2018

Благодійні кошти

Миколаїв та
Миколаївська
область

Обласний бюджет

"Крокуємо в майбутнє
разом" (на допомогу дітям з
особливими потребами)

Міжнародний та
національний донор

Миколаївська
область

2017

Проведення обласного
пісенно-літературного
авторського конкурсу серед
людей з обмеженими
можливостями здоров’я
"Перлини Півдня"

2017

Миколаївська
область

2016-2017

Організація спортивних та
оздоровчих заходів для
людей з особливими
потребами

Виконано у 2015 році.

2017

Місто
Южноукраїнськ
(селище
Костянтинівка,
село Бузьке – у
разі об’єднання
територіальних
громад)

2015

Фізична реабілітація дітей з
особливими потребами –
крок до повноцінного життя

-

0

15

15

шт.

ліжко-місця

7796

10364,422

2567,44

2567,438

7796

7796

Виконано роботи із заміни покрівлі,
зовнішнього утеплення, заміни вікон,
прокладено інженерні мережі. коштів ДФРР.

-

-2250,1

0

2250,1

м.кв.

площа

5121

14117,909

4300

11347,909

4300

5121

Проект реалізовано на 50,1%, роботи
тривають.

-50
-14
-30
-0,79

0
0
0
2

50
2,79

30

14

од.
од.
км
шт.

Кількість ліжок
14 квартир
Мереж водопостачання
Колодязів

0
0
1562,9

7000
16500
5030,8

0
0
0

3000
11000
3467,84

0
0
0

0

0

Вирішується питання щодо приміщення,
одночасно продовжується пошук коштів.

5030,81

2017

ДФРР, місцевий
бюджет
ДФРР, місцевий бюджет
Місцевий бюджет, ДФРР,
спеціальні державні фонди та
благодійні іноземні фонди
Обласний бюджет, місцевий
бюджет

2016-2017

2015-2017

Місто
Первомайськ,
Миколаївська
область

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет

Будівництво водопровідної
мережі від ОСВ-2 до
проспекту Праці м.
Первомайськ Миколаївської
області

2015

Зміна цільового
Селище Врадіївка
призначення
та Врадіївський
недобудованого приміщення
район
акушерського корпусу
Миколаївської
Врадіївської центральної
області
районної лікарні та
переобладнати будівлю під
14-ти квартирний житловий
будинок для медичних
працівників

2017

м. Первомайськ

2017

Будівництво Комплексного
центру "Друга сім’я" для
постійного або тимчасового
проживання осіб похилого
віку та інвалідів (на 50
ліжко-місць)

2017

Миколаївська
область, м.
Миколаїв

2017

Реконструкція приміщення
Миколаївського обласного
будинку дитини з метою
надання послуг реабілітації
дітям з особливими вадами
та навчання їх батьків
методам реабілітації дитини

2016-2017

Баштанський
район,
м.Баштанка

2016-2017

Створення умов для
забезпечення
репродуктивного здоров'я
людей

У звітному періоді резерв житла створено: у
Баштанському районі -–3 квартири; у
Березанському районі – 1 квартира; у
Братському районі – 3 кімнати (гуртожиток);
у Вознесенському районі – 1 квартира; у
Миколаївському районі – 1 квартира.
Розглядається питання перепрофілювання
недобудованого корпусу під житловий
будинок.

За рахунок консолідації коштів державного та місцевих бюджетів виготовлена проектнокошторисна документація та розпочаті
роботи.

-2

2

0

2

шт.

0
-1

0
0

1

0

шт.
од.
од.

На об’єктах водопостачання проведено
роботи по ремонту та заміні мереж
водопостачання (37,8 км), ремонту
водопровідних насосних станцій (89 од.),
водопровідних очисних споруд (7 од.),
водозаборів (995 од.). На об’єктах
водовідведення проведено роботи по
ремонту та заміні мереж водовідведення
(12,9 км), ремонту каналізаційних насосних
станцій (98од.), каналізаційних очисних
споруд (46 од.). У 2017 році заплановано
придбання насосного обладнання для
станцій водопостачання.
За рахунок консолідації коштів державного та місцевого бюджетів виготовлена проектнокошторисна документація та розпочаті
роботи по реконструкції КНС-1 (перекриття
грабельного відділення, перекриття
резервуару та встановлення приладів обліку)
,стан готовності 43%, роботи тривають.

Реалізацію проекту можливо буде розпочати
після завершення реалізації проекту
"Реконструкція систем водо забезпечення
смт.Єланець з установкою знезараження".
Одночасно з цим за рахунок консолідації
коштів державного та місцевих бюджетів
виготовлена проектно-кошторисна
документація та розпочаті роботи по
будівництву башти Рожновського в смт.
Єланець.

0

1

1

За рахунок коштів субвенції окремих
територій побудовано накопичувач води
ємністю 2000 куб.м. Проект виконано.
шт.

насосні станції насоси
Реконструкція КНС-1
водонапірна мережа
накопичувач

3559,8
582,6
0
831,1

3559,8
1500
4690
831,1

0
0
0
831,1

3559,8
1253,7
193,1
831,1

0
0
0
831,1

Державний фонд регіонального розвитку,
місцевий бюджет

3559,83
1500
0
831,1

2017

м.Снігурівка
Миколаївської
області

Субвенція зони
спостереження

2016
2016-2017

води ємкістю 2000 м3 на
площадці насосної станції
11-го підйому по вул.
Маяковського м. Снігурівка
Миколаївської областібудівництво

2016

Будівництво накопичувача

Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального
розвитку

Селище Єланець,
населені пункти
Єланецької
селищної та
Ясногородської
сільської рад

Субвенція на розвиток
окремих територій

Реконструкція мережі
водопостачання в смт
Єланець

2017

м. Вознесенськ,
Миколаївської
обл.
2017

Модернізації та
реконструкції систем
водопостачання та
водовідведення
(Реконструкція КНС-1)

2017

м. Баштанка,
Миколаївської
обл.

2017

Модернізації та
реконструкції систем
водопостачання та
водовідведення (об'єкти
указані у формі)

Реалізація проекту
"Реконструкція
водопровідних мереж в
смт. Єланець", який
передбачає проведення
реконструкцій
водопровідних мереж,
створення умов для
відновлення
функціонування
центрального
водопроводу в райцентрі
смт.Єланець, можлива
після завершення

0
0

0
0

0
0

один.

населені пункти

0
288

6754,65
325

0
288

2916
325

0
288

Субвенція на розвиток окремих територій

0
325

2017

ДФРР, місцевий бюджет

м. Вознесенськ,
Очаків та 19
районів області

2017

Реконструкція виробничих
приміщень із створенням і
придбанням обладнання
лабораторій контроля якості
питної води базових
підприємств водопровідноканалізаційного
господарства об’єднань
територіальних громад

2017

Населені пункти
Миколаївської
області

2016-2017

Будівництво колективних
установок очистки питної
води для питних потреб в
місцях масового
перебування людей,
дитсадках, шкільних
закладах освіти та охорони
здоров’я (24 проекти)

Для водопостачання населення
використовуються 545 водопроводів та
окремих водопровідних мереж, 995
артезіанська свердловина, 1504 вуличні
колонки, 180 колективних установок
доочистки питної води. В 2017 році за
рахунок консолідації коштів державного та
місцевих бюджетів встановлюється 18 од.
водоочисного обладнання для забезпечення
питною водою населення Баштанського (2
од.), Березнегуватського (2 од.),
Казанківського (1 од.), Новобузьського (4
од.), Новоодеського (1 од.) та Снігурівського
(8 од.) районів – 2916 тис.грн.

На базових підприємствах водопровідноканалізаційного господарства міст Миколаїв,
Первомайськ, Южноукраїнськ, Новий Буг,
Баштанка діють власні виробничі
лабораторії контролю показників стічних
вод. Інші малопотужні підприємства
працюють по договорах з ДП «Лабораторний
центр МОЗ України» та ДП
Держпродспоживслужби в Миколаївській
області. Робоча програма лабораторного
контролю приведена у відповідність до
вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10. Згідно з
графіком вода досліджується на всіх етапах
підготовки, в розподільчий мережі та
джерелах водопостачання на хімічні,
бактеріологічні, гідробіологічні та
радіологічні показники. У звітному році
проведено капремонт приміщення
лабораторії у м.Южноукраїнськ.

-8

2

10

0д.

0

7

7

На об’єктах водопостачання проведено
роботи по ремонту та заміні мереж
водопостачання (37,8 км), ремонту
водопровідних насосних станцій (89 од.),
водопровідних очисних споруд (7 од.),
водозаборів (995 од.).

од.

свердловин
Мереж водопостачання

353,3
17670,3

9000
22615,1

366,4
363,6

5430
5308,37

366,4
363,6

353,3
17607,3

За рахунок консолідації коштів державного
та місцевих бюджетів виготовлена проектнокошторисна документація та розпочаті
роботи по будівництву свердловини та
водопровідної мережі по вул.Партизанської
Іскри в м. Первомайськ, будівництву
розподільчо-експлуатаційної свердловини у
с.Воєводське Арбузинського району,
будівництву свердловин у Малій Коренихі та
Великій Коренихі, капітальний ремонт
свердловини по вул. Лісова с. МішковоПогорілове Вітовського району.

0

161000

0

161000

0

Фінансування не здійснювалось.
0

Місцевий бюджет, кошти, за рахунок яких здійснюється фінансування державних
програм (головний розпорядник коштів – Державне агентство геології і надр
України), державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності
ПКД та позитивної конкурсної
Державний фонд регіонального розвитку, обласний
бюджет розвитку, субвенція на розвиток окремих
територій
ДФРР, місцевий
бюджет

2017
2017

2016-2017

м. Миколаїв
2017

Реконструкція Жовтневого
водосховища в м. Миколаїв

м. Очаків,
населені пункти
Баштанського,
Березанського,
Березнегуватськог
о, Врадіївського,
Доманівського,
Єланецького,
Жовтневого,
Казанківського,
Миколаївського,
Новобузького,
Очаківського,
Первомайського,
Снігурівського
районів

2017

Реконструкція мереж та
насосних станцій
водопостачання сільських
населених пунктів
Миколаївської області (33
об’єкти)

2016-2017

Буріння пошуковонаселені пункти
експлуатаційних
Березанського,
артезіанських свердловин
Баштанського,
запасів підземних вод в
Березнегуватськог
сільських населених
о,
пунктах за рахунок коштів
Веселинівського,
місцевих бюджетів та
Вознесенського,
геологорозвідувальних
Жовтневого,
підприємств: Новоодеського,
Причерноморське державне Миколаївського,
регіональне геологічне
Очаківського,
підприємство "ПівденноСнігурівського
Українська гідрогеологічна
районів
експедиція"; -Державне
казенне підприємство
"Кіровгеологія" пошуковозйомочна експедиція №46; Державне геофізичне
підприємство
"Укргеофізика"

-

-6

7

13

од.

Кількість бюджетних установ

1255,4
2304,2

24043,7
9165,1

1255,4
2304,2

8869,96
5834,3

1255,4
2304,23

1255,4
2304,23

2014-2017

Переведено 33 об’єкти соціальної сфери м. Первомайськ (17 об.) та м.Очаків (16 об.) на
індивідуальне та альтернативне опалення з
влаштуванням автономних модульних
газових котелень, електричних
опалювальних установок та котельні на
альтернативному паливі.

0

100

100

відсотки

Відсоток виконання

934,7638

1599,5

934,7638

1599,5

934,7638

934,7638

0

3

3

шт

Котли

283,602

909,57

596,572

909,57

909,57

596,6

0

1

1

одикю

котел

934,76

Виконання робіт заплановано за рахунок
коштів ДФРР, спів фінансування з місцевих
бюджетів та міжнародної технічної
допомоги.
0

1599,5
3000

0
0

0
3000

0

0

Роботи завершені у 2016 році, об'єкт введено в дію.
934,76

2015
2015
2015-2016
2017

100% Роботи виконані у 2015 році.

0

м. Вознесенськ,
Миколаївська
область

ДФРР, місцевий
бюджет

Реконструкція системи
опалення із запровадженням
індивідуальних теплових
пунктів в двох корпусах
Вознесенської центральної
районної лікарні

Міський бюджет, кошти
інвесторів

м. Вознесенськ,
Миколаївської
обл..

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет

Технічне переоснащення
котельні по вул. Жовтневої
революції, 210-а в м.
Вознесенську Миколаївської
області

На об’єктах водовідведення проведено
роботи по ремонту та заміні мереж
водовідведення (12,9 км), ремонту
каналізаційних насосних станцій (98од.),
каналізаційних очисних споруд (46 од.).

100% Роботи виконані у 2015 році.

Державний фонд
Державний фонд
регіонального
регіонального
ДФРР, місцевий бюджет розвитку, місцевий
розвитку, місцевий
бюджет,
бюджет
державний

м. Вознесенськ,
Миколаївської
обл..

2017

Технічне переоснащення
котельні по вул.
Кооперативна, 1б в м.
Вознесенську,
Миколаївської області

2017

м. Вознесенськ,
Миколаївської
обл..
2017

Реконструкція тепломережі
від котельної по вул.
Жовтневої революції,210-а
до ЗОШ №8 в м.
Вознесенську Миколаївської
області

2017

м. Первомайськ

2017

Впровадження електричного
опалення на об’єктах
соціальної сфери міста
Первомайськ

2017

м. Первомайськ

2017

Реконструкція насосної
станції І підйому та очисних
споруд водопостачання №1
по вул. Поповича м.
Первомайськ Миколаївської
області

0
-16

16
11

16
27

один.
-

кількість проектів
-

1147,2
1147,2

До кінця року планується реалізувати 10
проектів з капітального ремонту зовнішнього
освітлення вуличних ділянок м. Вознесенськ
В поточному року закінчений капітальний
ремонт лінії зовнішнього освітлення с.
Трикрати, смт. Олександрівка, с. Воронівка.

Робота з реалізації проектів в населених
пунктах області триває. Здійснено технічне
переоснащення вуличного освітлення с.
Тарасівка, с.Новосергіївка. Разом з тим,
реалізовано 7 проектів з реконструкції,
капітального та поточного ремонтів мереж
зовнішнього освітлення в населених пунктах
Вітовського, Новоодеського районів та
смт.Казанка, в процесі реалізації знаходяться
4 проекти, плануються до реалізації 16
проектів.

0

0

0

-

-11

39

50

У звітному періоді отримали кошти на
будівництво, придбання та реконструкцію
житла 42 сім'ї , відсоток виконання 52%.
Реалізація програми продовжується.
од.

Кількість позичальників (од.)

0

В 2017 Первомайська ЦРЛ перейшла на
альтернативний вид палива. В цьому році
продовжується робота по переведенню
інших об'єктів комунальної власності на
альтернативний вид палива (відходи
Бандурського олійно-екстраційного заводу).

12803,04

7209,3
7209,3
322,3
16306,57

1147,2
1147,2
0
0

7208,93
7208,93
322,3
10275

0
1147,2
0
0

1147,2
1147,2
0
12803

ДФРР, місцевий бюджет
Місцевий бюджет, кошти громади

2017
2017
2017

Співфінансування з бюджету відділу
освіти, ДФРР
Державний та місцевий бюджет

Цільова регіональна
Миколаївська
програма підтримки
область (крім міст
індивідуального житлового
обласного
будівництва на селі та
значення).
поліпшення житловопобутових умов сільського
населення "Власний дім" на
2012-2017 роки

2017

Впровадження
селище Бандурка
альтернативних видів
Первомайського
палива (пілети) об’єктів
району
комунальної власності
Бандурського навчальновиховного комплексу по вул.
Шкільна, 1 с-ще Бандурка,
Первомайського району
(реконструкція)

2016-2017

Територіальна
громада
Добренської
сільської ради
Баштанського
району

2016-2017

Будівництво, реконструкція
та технічне переоснащення
системи електропостачання
та вуличного освітлення

2016

Щербанівська
сільська рада,
Воронівська
сільська рада,
Олександрівська
селищна рала,
Трикратівська
сільська рада
Вознесенського
району

2012-2017

Будівництво, реконструкція
та технічне переоснащення
системи електропостачання
та вуличного освітлення

Неможливість
забезпечення кредитних
договорів поручителями
(людьми спроможними за
віком та отриманими
доходами забезпечити
поручительство
погашення
кредитів);умова до
потенційних
позичальників -

-1
+12

Проект реалізовано. У 2017 році створено
Відсутність фінансування
інтернет-центри у 13 сільських бібліотеках з
Арбузинського, Березанського, Братського,
Веселинівського, Новоодеського,
Снігурівського та інших районів за рахунок
спонсорських коштів.

Проводились зустрічі, засідання, презентації,
тренінги, майстер-класи, семінари з
проектного менеджменту, організації ОСББ,
еко-журналістики та активних дій щодо
збереження навколишнього середовища,
методів контролю місцевих бюджетів,
цифрової безпеки, новітніх ІТ.

+756
3721

3721

1656

21

65

+20

0

0
13

1
13
45
900

од
од.
осіб, організація, захід
тис.грн.

музей
Інтернет-центр
Залучені кошти

0
0

580
810

0
0

275
280

0
0

0
0

Міський бюджет, міжнародні донорські
організації, спонсорські кошти
ММГО"Фонд розвитку міста Миколаєва" за
кошти МФ "Відродження", Фонд розвитку
ЗМІ Посольства США в Україні"

2017
2017

2015-2017

Залучення мешканців сіл до Проект охоплює
формування та
всю територію
комплексного розвитку
Миколаївської
спроможних територіальних
області. До
громад
реалізації проекту
будуть залученні
всі центри
новостворених
спроможних
територіальних
громад
Миколаївської
області.

Кількість учасників заходів Чисельність
громадських об’єднань та організацій
залучених до реалізації проекту Кількість
заходів, проведених в ході реалізації проекту

0
134,6

23962,4
6077,8

0
80

11981,2
2357

0
45,5

Державний бюджет, інвестиційні
кошти

0
134,6

2015-2017

Інвестори через анексію Криму та акваторію
Чорного моря, яка має археологічну цінність,
втратили будь-який інтерес до проекту

м. Миколаїв

2015-2017

"Бібліотека громадянської
дії: Проблеми громади
вирішуємо разом"

Спонсорські кошти,
донорські кошти

Миколаївська
область

2017

Відкриття Центрів вільного
доступу до мережі
Інтернет

2017

м. Миколаїв

2016-2017

Підводний музей України.
(створення музею для
драйвер-, робот-, батискаф-,
акваріум-екскурсій та
віртуальних екскурсій
морським дном з
використанням розроблених
та виготовлених НУК
підводних апаратів)

В рамках проекту залучено 3721 тис.грн від
6-ти міжнародних догорів на реалізацію 12
проектів спрямованих на посилення
спроможності членів територіальних громад
міст, селищ та сіл області, реалізувати
законні форми народовладдя на місцевому
рівні та сприяння налагодженню
ефективного громадського діалогу в умовах
децентралізації та реформ місцевого
самоврядування.

У звітному періоді були
відсутні додаткові
джерела фінансування,
вся робота здійснювалась
в рамках змістовної
діяльності бібліотеки

1740
480992

1740
480992

м2
м2

Площа дорожнього покриття
Площа дорожнього покриття

284096,4
7820,03

527717,2
404456,03

284096,4
7820,03

527717,2
26613,74

284096,4
7820,03

284096,4
7820,03

У 2017 році на будівництво, реконструкцію,
капітальний, поточний ремонт та
експлуатаційне утримання автомобільних
доріг загального користування
Миколаївської області обсяг фінансування з
місцевих бюджетів становить 284096,4 тис.
грн., в тому числі: митні кошти - 204379,2
тис.грн. на поточний ремонт Т-15-08
Калинівка-Снігурівка, обласної бюджет 56453,0 тис.грн.(поточний ремонт Т-15-08
Калинівка-Снігурівка - 18153,0 тис.грн., а/д
Н-11 Дніпро-Миколаїв - 10974,3 тис.грн.,
поточний дрібний ремонт доріг державного
значення - 17759,5 тис.грн., експлуатаційне
утримання доріг місцевого значення - 9 566,2
тис.грн.) Районні бюджети - 15 458,1
тис.грн., сільські, селищні та ОТГ бюджети 7 356,1 тис.грн., міські бюджети - 450,0
тис.грн.

В умовах децентралізації 2017 року
проводяться ремонти дорожнього покриття у
населених пунктах: м. Миколаєва,
Южноукраїнська, Вознесенська,
Первомайська, Нової Одеси, Снігурівки, смт
Березанка, Арбузинка, Врадіївка, Казанка,
Вітовського, Казанківського, Новоодеського
районів та Куцурубської і Чорноморської
ОТГ.

-1

0

1

од.1

будинок

0

2079

0

2079

0

Продовжується пошук джерел фінансування.

0

Державний та місцевий бюджет, субвенції з ДБ (зона спостереження) Постанова КМУ від 15.02.2012
№91
бюджет

2015-2017
2016

Державний

смт. Ольшанське
Миколаївського
району
Миколаївської
області

Державний фонд
регіонального розвитку,
місцевий бюджет

Поліпшення житлових і
соціально-побутових умов
для жителів сільських
населених пунктів та малих
міст

2017

Миколаївської
області

2017

Будівництво, реконструкція,
капітальний та поточний
ремонти автомобільних
доріг та дорожньої
інфраструктури

2017

Миколаївський,
Доманівський,
Врадіївський
райони

2015-2017

Будівництво, капітальний та
поточний ремонт доріг до
населених пунктів

0
0

0
0

0
0

0
0

7903,8
15000

0
0

7903,8
12000

0

-3

0

3

од.

Реконструкція дахів багатоповерхівок

0

1100

0

800

Державний фонд регіонального розвитку, місцевий
бюджет

0
0

0
0

2017

Об'єднаними територіальними громадами у
2017 році за рахунок субвенції на розвиток
інфраструктури передбачається придбання
24 одиниць спеціальної техніки для місцевих
комунальних підприємств у Баштанській,
Бузькій, Веселинівський, Веснянській,
Галицинівській, Камяномостівській,
Коблівській, Михайлівській, Нечаянській,
Ольшанській, Прибужанівській,
Шевченківській ОТГ.

Обєднаними територіальними громадами у
2017 році за рахунок субвенції на розвиток
інфраструктури передбачається придбання
24 одиниць спеціальної техніки для місцевих
комунальних підприємств у Баштанській,
Бузькій, Веселинівський, Веснянській,
Галицинівській, Камяномостівській,
Коблівській, Михайлівській, Нечаянській,
Ольшанській, Прибужанівській,
Шевченківській ОТГ.

Фінансування протягом звітного періоду не
здійснювалось. Роботи з реалізації проекту
не виконувались.

0

2016-2017

Смт.
Олександрівка та
станція Трикратне
Олександрівської
селищної ради
Вознесенського
району
2016-2017

Реконструкція та
капітальний ремонт
житлового фонду із
застосуванням
енергозберігаючих
технологій

Місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансування заходів соціальноМісцевий бюджет, ДФРР у разі наявності
економічної компенсації ризику населення, яке проживає на
документації
території зони спостереження Южно-Української АЕС

Миколаївська
область

2017

Створення сільських
підприємств з комунального
обслуговування населення з
укомплектуванням
матеріально-технічної бази,
рухомого складу
спецтехніки в разі
добровільного об'єднання
територіальних громад

2017

с.Жовтневе,
с.Безводне
Миколаївського
району
Миколаївської
області

2017

Поліпшення житлових і
соціально-побутових умов
для жителів сільських
населених пунктів та малих
міст

0

73

73

од.

Житловий фонд м. Миколаєва обладнано 462
загально будинковими приладами обліку
теплоенергії (на замовлення міської ради) та
61 загально будинковим приладом обліку
теплоенергії ( за ініціативи ПАТ
«Миколаївська ТЕЦ»).

0

527

527

од.

В Миколаєві встановлено 527 лічильники,
план встановлення лічильників виконано в
повному обсязі.

-

0
-1

1284
7

1284
8

од.

В області встановлено 1284 лічильники
природного газу, план встановлення
лічильників виконано в повному обсязі.

од.

лічильники
Лічильники
Лічильники
Інженерні мережі

4054
14665,7
7112
980,9

4900
14665,7
7112
980,9

4054
29200
1797,6
95

4900
29200
1797,6
100

4052
29200

4054

2017

Кошти інвестпро-грам Міжнародні та українські фінансові
ОКП "МОТЕ", ПАТ
організації, донори, міжнародна
"Миколаївська "ТЕЦ",
технічна допомога, місцевий
місцевого бюджету м.
бюджет, українські та іноземні
Миколаїв
інвестори, державно-приватне

29200
7112

1797,6
0

2015-2017

980,9

м.Мииколаїв

Міський бюджет м. Миколаїв

Реконструкція внутрішньо
будинкових мереж
електропостачання
гуртожитків комунальної
власності з запровадженням
індивідуального обліку
споживання електроенергії

Власні кошти
підприємств

2015-2017

Миколаївська
область
2015-2017

Встановлення приладів
обліку природного газу у
побутових споживачів з
досягнення 100% показника
(інвестиційний)

2017

м.Миколаїв

2017

Встановлення приладів
обліку теплової енергії в
багатоквартирному
житловому фонді з
досягненням 100%
показника (інвестиційний)

2017

м.Миколаїв

2016-2017

Облаштування 100
багатоквартирних житлових
будинків сучасними
засобами обліку та
регулювання теплової
енергії

Упродовж 2015-2017 рр. проводиться
робота по переведенню гуртожитків, які
перебувають на балансі КП СКП
"Гуртожиток" на пряме абонентське
обслуговування до ПАТ
"Миколаївобленерго", з 51 будинків,
переведено на пряме абонентське
обслуговування до ПАТ
"Миколаївобленерго", 11 гуртожитків та 4
житлових будинків. На сьогодні виконані
монтажні роботи та очікують переведення
ще 5 гуртожитків. Розпочата робота з
укладання договорів на виготовлення
проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт електричних мереж ще 7
гуртожитків.

2017 року здійснено капітальний ремонт 315
покрівель у м. Миколаєві, Снігурівці,
Вознесенську, Южноукраїнську,
Первомайську, Вітовському,
Миколаївському районах.

0

100

49

1,368

2

тис.м

Сформовано пографічну основу, виконано
оцифровку ортофотопланів, проаналізовано
дані топографічної основи. Підготовлено
проекти: плану розміщення об’єктів
культурної спадщини, інвестиційної
привабливості території. 2017 року
проводились роботи по внесенню змін.

-100

0

Планується подання проекту для участі у
Відсутнє фінансування
конкурсному відборі інвестиційних проектів
регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР
після внесення змін до Схеми планування
території області - орієнтовно у 2018 році.
100

відсотки
відсотки

Площа покрівель
Розроблення документації на
регіональному рівні
Охоплення території Миколаївської
області

21524,6
2144
0

28488,8
68996
5800

1426,75
234
0

3186,48
1791
4300

1426,75
234
0

21524,6

2017

Місцеві бюджети
ДФРР, обласний бюджет

2144
0

2016-2017

ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет

Миколаївська
область

2017

Створення інтегрованої
геоінформаційної системи
ведення містобудівного
кадастру Миколаївської
області

2017

громади
Миколаївської
області
2016-2017

Забезпечення розробки
схем планування територій
районів та генеральних
планів населених пунктів
периферійних районів

2015-2017

Реконструкція покрівель
міста Миколаїв,
багатоквартирних житлових
Вознесенськ,
будинків з застосуванням
Первомайськ,
енергозберігаючих
Очаків, Нова
технологій (72 проекти)
Одеса, Новий Буг,
Баштанка,
Снігурівка та інші
органи місцевого
самоврядування

