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Нормативна база 

 Закон України «Про місцеві державні адміністрації»  

 Глава 2. Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій 

 Стаття 17. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку  

Місцева державна адміністрація: 

1)розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх на затвердження 

відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед відповідною радою про їх виконання. 

   

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 Глава 4. Повноваження районних і обласних рад: 

 Стаття 43. Питання які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних 

засіданнях  

 1.Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються таки питання: 

 16) «затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно 

району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання»; 

 

 Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм  

    економічного і соціального розвитку України» 



Виконання основних показників Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської 

області на 2015-2017 роки «Миколаївщина - 2017» 2016 року 

Показники 

 

Звіт 2014 

року 

Звіт 2015 

року 

Виконання  

за 2016 рік   

Передбачено на 

2016 рік 

сцен1 сцен 2 

Валовий регіональний продукт, у % до попереднього року 98,4 951 - 101,2 102,6 

Індекс промислової продукції, % до попереднього року 101,4 91,1 110,5 103,0 105,0 

Валова продукція сільського господарства, % до попереднього року 93,3 102,1 108,42 100,2 101,3 

Обсяг капітальних інвестицій, у % до попереднього року 67,4 126,1 147,6 101,8 104,0 

Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних 

осіб), у % до попереднього року 

93,4 81,9 103,2 100,2 100,6 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) наростаючим підсумком з 

початку інвестування, млн.дол. США 

228,9 212,8 232,73 223,2 226,5 

Обсяг експорту товарів та послуг  у млн.дол. США 2055,0 1828,3 1879,5 1839,6 1857,7 

Обсяг експорту товарів та послуг  у відсотках до попереднього року 85,7 89,0 102,8 101,5 102,5 

Обсяг імпорту товарів та послуг  у млн.дол. США 684,5 626,2 736,0 521,0 526,1 

Обсяг імпорту товарів та послуг  у відсотках до попереднього року 67,8 91,5 117,5 101,0 102,0 

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, тис.осіб 501,5 508,7 501,33 508,2 509,5 

Рівень безробіття (за методологією МОП), у % до економічно-активного населення у віці 15-

70 років 

9,1 8,9 9,43 8,9 8,5 

Фонд оплати праці найманих працівників, млн.грн 8993,2 10220,8 12079,94 10849,8 11103,4 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, гривень 3344,4 3984,3 4887,05 4293,8 4448,5 

Кількість суб’єктів МСП  (з урахуванням мікро-підприємництва) у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення, одиниць 

597 567,11 - 617 621 

Кількість найманих працівників МСП у загальній кількості найманих працівників суб’єктів 

господарювання, % 

42,9 41,11 - 43 43,2 

1 – дані за 2015 рік (попередні дані), інформація за 2016 рік (попередні дані) будуть у липні 2017 року;   

2 - попередні дані;  

3 - дані за січень-вересень 2016 року;  

4- дані наведено без урахування ФОП найманих працівників малих підприємств 
3 



№ 

з/п 
Найменування показника Місце Відхилення 

Економічна ефективність 7  1 поз 

1 Індекс промислової продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року  3  15 поз 

2 Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень  9 на рівні 

3 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього 

року 

7  2 поз 

4 Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського 

населення (у постійних цінах), гривень 

10 на рівні 

5 Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року  11  9 поз 

6 Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень 8 на рівні 

7 Індекс споживчих цін, відсотків до грудня попереднього року 11-12  1 поз 

Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 2  1 поз 

8 Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року 2  3 поз 

9 Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу 

населення наростаючим підсумком з початку року, гривень 

4  4 поз 

10 Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків 

до обсягу на початок року  

2  5 поз 

11 Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення 

наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США 

16  2 поз 

12 Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, доларів США 3  1 поз 

Фінансова самодостатність 16 на рівні 

13 Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного 

періоду попереднього року  

13  1 поз 

14 Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень 10-12  1 поз 

15 Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без 

урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або 

щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі, відсотків до 

початку року  

22-23 8-9 поз 
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Динаміка моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за січень-грудень 2016 року 



5 

Динаміка моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за січень-грудень 2016 року 

№ 

з/п 
Найменування показника Місце Відхилення 

Ефективність ринку праці 11  7 поз 

16 Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), 

відсотків до економічно активного населення відповідного віку 

11  3 поз 

17 Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), 

відсотків до населення відповідного віку 

5 на рівні 

18 Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року  14  5-6 поз 

19 Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній місяць 

звітного періоду  

21  1 поз 

20 Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, 

відсотків до початку звітного року 

- - 

Розвиток інфраструктури 16  6 поз 

21 Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного 

періоду попереднього року 

18  12 поз 

22 Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, квадратних метрів 

загальної площі  

19  2 поз 

23 Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб 

населення  

2  5 поз 

Відновлювана енергетика та енергоефективність 6  9 поз 

24 Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової 

енергії, відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню  

3 на рівні 

25 Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до 

загальної потужності котелень регіону 

7  15 поз 

26 Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з 

енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із 

співфінансуванням з місцевих бюджетів), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону  

20 на рівні 

27 Частка бюджетних установ регіону, з якими у звітному періоді було укладено енергосервісні 

договори, відсотків до загальної кількості бюджетних установ регіону  

- - 
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Результати моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за січень-грудень 2016 року 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Значення 

показника 

Економічна ефективність 
1 Індекс промислової продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року  110,5 

2 Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, гривень  38799,7 

3 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року 108,4 

4 Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського населення (у 

постійних цінах), гривень 

26502 

5 Індекс будівельної продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року  116,9 

6 Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення, гривень 1713,1 
7 Індекс споживчих цін, відсотків до грудня попереднього року 112,2 

Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 
8 Індекс капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року 147,6 
9 Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення 

наростаючим підсумком з початку року, гривень 

7774,4 

10 Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків до 

обсягу на початок року  

109,3 

11 Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення 

наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США 

200,5 

12 Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, доларів США 1441,6 

Фінансова самодостатність 
13 Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного 

періоду попереднього року  

151,2 

14 Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень 3,4 

15 Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без 

урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких 

судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі, відсотків до початку року  

173,5 



7 

Результати моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за січень-грудень 2016 року 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Значення 

показника 

Ефективність ринку праці 
16 Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), відсотків до 

економічно активного населення відповідного віку 

9,4 

17 Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці), відсотків до 

населення відповідного віку 

57,8 

18 Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року  108,3 

19 Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній місяць 

звітного періоду  

6,5 

20 Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до 

початку звітного року 

- 

Розвиток інфраструктури 
21 Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду 

попереднього року 

63 

22 Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення, квадратних метрів 

загальної площі  

919,8 

23 Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб 

населення  

10975,6 

Відновлювана енергетика та енергоефективність 
24 Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії, 

відсотків до загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню  

87,6 

25 Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, відсотків до загальної 

потужності котелень регіону 

14,1 

26 Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з 

енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із 

співфінансуванням з місцевих бюджетів), відсотків до загальної кількості домогосподарств регіону  

0,603 

27 Частка бюджетних установ регіону, з якими у звітному періоді було укладено енергосервісні договори, 

відсотків до загальної кількості бюджетних установ регіону  

- 
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Промисловий комплекс 

За основними видами діяльності 

у 2016 році до 2015 року,% 

Наростаючим підсумком у % до  

відповідного періоду попереднього року 

 Індекси обсягу промислової продукції за 2016 рік – 110,5 %, 3 місце за рейтингом серед регіонів 

 (18 місце 2015 року) 

103,7

102,9 102,0 103,7 102,1
102,8

105,8

104,2

109,1
110,2 110,5

108,4

Січень-

березень 

Січень-

червень 

Січень-

вересень 

Січень-

жовтень 

Січень-

листопад 

Січень-

грудень 

Україна область 
4 квартал 2016 року 

38,8

18,9 22,2

Обсяг реалізованої промислової продукції на 
одну особу населення, тис. грн.

101,2

90,4

101

95,3

101,2

101,9

91

87,9

118,2

122,4

108,8

112,2

101,4

105,3

101,9

107,2

Добувна промисловість і розроблення

кар'єрів

Виробництво харчових продуктів, напоїв та

тютюнових виробів

Виробництво гумових і пластмасових

виробів, іншої неметалевої мінеральної

продукції                                                                 

Виробництво хімічних речовин і хімічної

продукції                                                                   

Виготовлення виробів з деревини,

виробництво паперу та поліграфічна

діяльність

Металургійне виробництво. Виробництво

готових металевих виробів, крім машин і

устатковання

Машинобудування

Постачання електроенергії, газу, пари та

кондиційованого повітря                                     

2016 2015
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Обсяг реалізації промислової продукції за основними 

видами діяльності, млн.грн. 
Основні види діяльності I квартал II квартал III квартал  IV квартал 2016 рік 

Промисловість  9981,2 10074,4 11405,4 13320,3 44781,3 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
47,8 100,2 104,8 106,3 359,0 

Переробна промисловість  6018,5 7230,1 7937,7 8077,3 29263,6 

з неї           

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 
2765,4 3100,2 3211,6 3335,0 12412,2 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів  

107,54 125,4 141,8 177,8 552,5 

Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

195,2 182,0 150,6 150,4 678,2 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 
25,4 25,5 29,3 34,0 114,2 

Виробництво гумових і пластмасових 

виробів; іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

265,0 532,3 608,8 496,3 1902,4 

Металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання  

1126,4 1607,3 1570,7 1658,9 5963,4 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устатковання 
1252,5 1294,6 1637,2 1913,4 6097,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
3826,6 2652,4 3265,0 5042,3 14786,4 
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Агропромисловий комплекс 

26,5

15,0

26,8

19,3

Обсяг виробництва продукції сільського 
господарства на одну особу сільського 

населення, тис. грн.

108,4
111,4

101,7

106,1

 Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва за 2016 рік – 108,4 %, 7 місце за рейтингом 

серед регіонів. 

 з неї: 

 продукція рослинництва – 111,0 % (по Україні  - 109,7 %); 

 продукція тваринництва – 97,6 % (97,4 %);  

 у тому числі: 

 сільськогосподарські підприємства – 113,0 % (109,8 %); 

 господарства населення – 102,6 % (101,5 %). 
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Агропромисловий комплекс 

* У 2016 році державною підтримкою через механізм здешевлення кредитів скористалися                                 

53 сільгосптоваровиробники, на рахунки яких спрямовано 7,4 млн. грн. компенсаційних коштів. 

В жовтні 2016 року область приєдналася до Пілотного проекту «Аграрні розписки в Україні», що 

здійснюються Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку) у партнерстві  зі 

Швейцарською Конфедерацією щодо впровадження аграрних розписок як нового перспективного 

інструменту залучення товарних та фінансових ресурсів в аграрну галузь області. 

 

Проведено 2 обласних та 19 районних семінарів. До співпраці з проектом виявили бажання                      

16 постачальників, 2 банки та 4 нотаріуси. 

Аграрні розписки 
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Інвестиційна діяльність 

      2016 року в розвиток економіки області вкладено 9143,2 млн.грн. капітальних інвестицій. 

      

      У розрахунку на 1 особу населення освоєно 7,9 тис.грн. (по Україні –  

7,6 тис.грн.), що відповідає 4 місцю серед регіонів України (8-9 місце 2015 року). 

 

      Сусідні області півдня України, а саме Одеська область посіла 9 місце (6,1тис.грн.) та 

Херсонська  область – 20 місце (4,0 тис.грн.) 

 

8,3

1,5

5,0

23,4

61,8

2,1

1,3

7,4

28,2

61,0

Інші джерела 

фінансування

Кошти державного 

бюджету

Кошти місцевих 

бюджетів

Кредити банків та 

інші позики

Власні кошти 

підприємств та 
організацій

2016 2015
Січень-березень 

Січень-червень 

Січень-вересень 

Січень-грудень 

893,7 1214,7 2101,9

5989,9

1919,8

4652,9

6677,7

9143,2
Обсяги капітальних інвестицій, 

млн.грн.

2015 2016
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Використання бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток за рахунок 

усіх джерел фінансування 

Назва План на 

2016 рік, 

млн.грн. 

Використано, млн.грн 

за  

9 місяців 

2016 р. 

за ІV 

квартал 

2016 р. 

за 2016 

рік 

Всього по області: 537 127 294 421 

Субвенція з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

109,7 6,9 81,1 88,1 

Кошти державного фонду регіонального розвитку 65,1 6,37 51,93 58,3 

Субвенція з ДБ на фінансування заходів соціально-економічної 

компенсації ризику населення, яке проживає на території зони 

спостереження 

23,9 0 17,2 17,2 

Видатки обласного бюджету на проведення робіт пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонт та утримання доріг  

56,4 0 4,29 4,29 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад (Куцурубській 

сільраді) 

5,09 0 4,9 4,9 

Обласний бюджет розвитку 50,7 24,7 20,4 45,1 

Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного 

середовища 

20,0 0,16 8,08 8,24 

Кошти місцевих бюджетів (сіл, селищ, міст та районів обл.) 197,4 89,1 105,4 194,5 

Заходи щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем районів, 

прилеглих до зони будівництва Ташлицької ГАЕС 

0,3 0 0,3 0,3 
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Використання коштів за рахунок усіх джерел фінансування 

Реконструйовано та відремонтовано вуличне освітлення   81  проект 

Дитячі садки  63 проекти  30 млн.грн 

Лікарняні заклади  43 проекти  35,3 млн.грн 

Спортивні об’єкти  19 проектів понад 25 млн.грн 

Культурні заклади  30 проектів 26,5 млн.грн 

Реконструйовано та відремонтовано водопровід та каналізацію в населених пунктах 60  проектів 

Виконано проектно-кошторисну документацію 187  проектів 

Загальноосвітні школи 160 проектів 98 млн.грн 
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Використання бюджетних коштів 2016 року 

 Виконано заміну і капітальний ремонт опалювальних котлів у 4 психоневрологічних 

диспансерах (Баратівському, Виноградівському, Новосвітлівському, 

Лупаревському); 

 Встановлено енергозберігаючі вікна в 123 загальноосвітніх школах області; 

 Впроваджено електроопалення на 13 об`єктах бюджетної сфери в м.Первомайськ 
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Використання коштів ДФРР 2016 року 

В 2016 році з державного бюджету на реалізацію інвестиційних програм та 

проектів регіонального розвитку виділено 65,042 млн. грн.  

 
Джерело фінансування Виділено, млн. грн.  Використано, млн.грн.  

з державного бюджету  65,042  58,537 
 

місцевого бюджету 
 

15,102  14,307 
 

 

Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовувалися на будівництво 

та реконструкцію соціально важливих об’єктів області, а саме: об'єкти освіти, 

охорони здоров’я, соціальної сфери, фізкультури і спорту, об'єкти водопостачання і 

водовідведення, системи опалення та котельні. 

 

Протягом 2016 року за рахунок коштів ДФРР реалізовувалось 22 інвестиційних 

проекти: 

 

Роботи завершені в повному обсязі по 17 проектах  

Продовжуються роботи у 2017 році по 5 проектах 
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Використання коштів ДФРР 2016 року 

Кошти державного фонду регіонального розвитку 

спрямовувались на реалізацію таких проектів: 

 

1. Спортивний корпус спеціалізованої дитячо-

юнацької школи олімпійського резерву з 

адміністративно-побутовою будівлею по 

просп.Героїв Сталінграду, 4, м.Миколаїв – 

будівництво 

 

 

 

 

 

Використано  млн. грн. 

з державного бюджету 13,136 

з бюджету м. Миколаєва 7,352 
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Використання коштів ДФРР 2016 року 

2. Мішково-Погорілівська загальноосвітня школи І-ІІ ступенів по вул. Інгульська, 78,  

с. Мішково-Погорілове Вітовского району - будівництво корпусу спортзалу з 

навчальними класами  

Використано  Тис . грн. 

з державного бюджету 4223,024 

з місцевого бюджету 469,322 
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Використання коштів ДФРР 2016 року 
охорона здоров’я 

1. Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня по 

вул.9 Повздовжній, 10а, м. Миколаїв - реконструкція з 

впровадженням сонячних вакуумних систем 

(колекторів) для гарячого водопостачання 

(використання альтернативних джерел енергії).   

 Протягом року освоєно 1,37 млн.грн. бюджетних коштів, з 

місцевого бюджету освоєно 156,167 тис. грн. 

 

2. Оперативно-диспетчерська служба центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф, 

м.Миколаїв — технічне переоснащення та підключення 

до телекомунікаційної мережі загального користування 

Протягом року освоєно 5,4  млн.грн. бюджетних коштів, з 

місцевого бюджету освоєно 1,9 млн.грн.  

 

Використано на 

заклади охорони 

здоров’я, млн. грн. 

ДФРР 14,2 

Місцевий 

бюджет 
3,2 
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Використання коштів ДФРР 2016 року 
охорона здоров’я 

3. Первомайська центральна районна лікарня 

по вул. Луначарського, 28, м.  Первомайськ — 

реконструкція  

 

 

 

 

4. Баштанська центральна районна лікарня м. 

Баштанка — дооснащення клініко-

діагностичної лабораторії і створення на її 

базі лабораторії другого рівня для ранньої 

діагностики туберкульозу 

 

 

В 2017 році продовжуються роботи по проектам: 

1. Корпус центру дитячої реабілітації та корпус хоспісу 

Баштанської центральної районної лікарні по вул. Ювілейній, 3,  

м. Баштанка — реконструкція з добудовою під хоспіс 

 

2. Кривоозерська центральна районна лікарня по вул. Шевченка, 59, 

смт Криве Озеро — реконструкція існуючої системи 

електроопалення на енергозберігаючу систему  

 

Освоєно, тис. грн. 

ДФРР 2072,000 

Місцевий 

бюджет 
299,100 

Освоєно, тис. грн. 
ДФРР 495,1 

Місцевий бюджет 69,1 
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Використання коштів ДФРР 2016 року 
освіта 

1. Пересадівська загальноосвітня школа I—III ступеня, 

Вітовський район — реконструкція системи опалення 

2. Дошкільний навчальний заклад  “Теремок” по вул. Миру, 176, 

смт Казанка — реконструкція системи опалення 

 

 

Кошти державного фонду регіонального розвитку 

спрямовувались на реалізацію таких проектів: 

 

3. Загальноосвітня школа № 2 по вул. Миру, смт Казанка — 

реконструкція системи опалення 

4. Кривоозерська загальноосвітня школа I—III ступеня № 1 по вул. Леніна, 

153а, смт Криве Озеро— реконструкція системи опалення, переведення 

на електричне опалення 

5. Дошкільний навчальний заклад № 5 по вул. Корабельній, 21а,  

м. Первомайськ — реконструкція покрівлі 

            В 2017 році продовжуються роботи по проектам: 

1. Єланецька гуманітарна гімназія по вул. Горького, 25, смт Єланець — 

реконструкція з впровадженням енергозберігаючих заходів з теплосанації 

будівлі та встановлення електричного теплоакумулюючого опалення 

2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 по вул.Титова, 4 м.Вознесенськ - 

реконструкція частини приміщень другого поверху під дитячий навчальний 

заклад 

 

Використано на заклади освіти, 

млн. грн. 

ДФРР 11,9 

Місцевий бюджет 1,4 
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Використання коштів ДФРР 2016 року 
житлово-комунальне господарство 

В 2016 році на фінансування об’єктів житлово-комунального господарства використано з 

державного фонду регіонального розвитку 14,5 млн. грн., з місцевого бюджету – 1,7 млн. грн. 

 

 

 

Кошти спрямовувались на реалізацію таких проектів: 

1. Водопровідна мережа, с.Нововолодимирівка 

Казанківського району – будівництво 

 

2. Водопровідна мережа, с. Суха Балка Доманівського 

району — реконструкція 

 

3. Топкова для дитячого садка, сільської ради та 

фельдшерсько-акушерського пункту,  

с. Миколаївське Вітовського району — 

реконструкція  

 

4. Каналізаційний колектор, с-ще Полігон Вітовського району — 

реконструкція 

 

5. Магістральний водопровід по вулицях Гагаріна та Жовтнева, с-ще 

Казанка Казанківського району - будівництво  

Використано на об’єкти ЖКГ, млн. грн. 
ДФРР 14,5 

Місцевий бюджет 1,7 
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Використання коштів ДФРР 2016 року 

Кошти державного фонду регіонального  

розвитку спрямовувались на реалізацію проекту «Схема планування території 

Миколаївської області – внесення змін» 

Проведено роботи в рамках проекту: 

 сформовано перелік вихідних даних; 

 запроваджено їх збір та аналіз; 

 проведено аналіз сучасного стану розвитку області;  

 актуалізовано топографічну основу.   

Підготовлено проекти: 

 плану розміщення об’єктів культурної спадщини; 

 інвестиційної привабливості території; 

 ведеться робота з підготовки проекту плану оцінки природних умов і ресурсів,  

та розрахунку демографічного прогнозу розвитку області. 

Реалізація проекту продовжується в 2017 році. 

 

 

      ВИКОРИСТАНО, тис. грн. 
 ДФРР  1719,000 

 Місцевий бюджет  191,000 
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Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво  

2015
2016

16,1
23,7

Приріст прямих 
іноземних інвестицій, млн.$

2015 2016

1 828,3

млн.$

1 879,5

млн.$

466,5

млн.$

610,4

млн.$

IV квартал

Експорт товарів та послуг , млн.$ 
Міжнародна діяльність 

Проведено бізнес-форум 
«Миколаїв-Батумі» 

Представлено інвестиційні 
проекти бізнесовим колам, 

експертам з Бахрейну, Китаю, 
Нідерландів та Японії 

Організовано поїздку дітей 
учасників АТО  

на відпочинок до Хорватії  

Членам 14 іноземних делегацій 
презентовано експортний                    

та інвестиційний потенціал 
регіону, організовано                     

B2B зустрічі з зарубіжними 
бізнесовими колами 

Активізації зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності 

сприяли: 

 організація перебування в області іноземних делегацій, проведення 

презентацій експортного та інвестиційного потенціалу Миколаївщини; 

 розповсюдження інформації про експортні та інвестиційні пропозиції 

суб'єктів господарювання області серед зацікавлених іноземних 

партнерів; 

 інформаційно-консультативна підтримка експортерів: проведення 

семінарів та «круглих столів»  з питань виходу на зовнішні ринки; 

 участь підприємств області  у міжнародних виставково-ярмаркових 

заходах за кордоном. 
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16 проектів міжнародної технічної допомоги 

- Підтримка тимчасово переміщених осіб (ТПО) з цукровим  

діабетом та хронічною хворобою нирок у Миколаївській області  
376,7 тис.євро (кошти ЄС - 339,0 тис.євро) 

Строк реалізації - 2015-2016 рр. 

Реципієнт – Миколаївська обласна лікарня 
 

-Нові можливості для проживання, навчання,  

працевлаштування  вимушених переселенців в м. Миколаїв 
 264,5 тис.євро (кошти ЄС – 238,0 тис.євро)  

Строк реалізації - 2015-2016 рр. 

Реципієнт – Миколаївська міська рада 
 

- Зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в  

м. Вознесенську – 802,8 тис.євро (кошти ЄС - 635,5 тис.євро) 

Строк реалізації - 2014 -2019 рр. 

Реципієнт - МГО «ПАУСІ»,  Вознесенська міська рада 
 

-Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 
14,7 млн.грн . (кошти ЄС - 12,4 млн.грн). Строк реалізації - 2015-2016 рр. 

Реципієнт - громади  9 районів області 
 

-Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва   
для 4 областей півдня України – 19,3 млн. канад.дол.  

Строк реалізації - 2014 – 2021 рр. 

Реципієнт – БФ «Ласка» 
 

- Виклик туберкульозу – для  3 областей – 3,1 млн.дол.США 

Строк реалізації – 2014-2019 рр. 

Реципієнт - Обласний протитуберкульозний диспансер 

 

 

 

 

 

- Енергетична безпека 
Реципієнт - Южно-Української АЕС  

(1,2 млн.дол.США та 860 тис.євро) 
 

- Освіта 
Реципієнти - Миколаївський національний університет 

ім.Сухомлинського (93,8 тис.євро),  

Сухоєланецька ЗОШ (495,5 тис.грн) 
 

- Охорона здоров’я 
Реципієнт – Миколаївський обласний центр СНІДу 
 

- ЗМІ 
Реципієнт - Миколаївська обласна правозахисна 

ГО «Центр журналістських розслідувань» 
 

- Фінанси 
Партнер в області – департамент фінансів облдержадміністрації 
 

- Місцеве самоврядування, децентралізація 
Реципієнти - Миколаївське регіональне відділення Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 

Інші проекти МТД у сферах: Облдержадміністрація  -  бенефіціар: 

25 
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Мале та середнє підприємництво 

 В середньому та малому підприємництві 

області зайнято 75,6 %  найманих працівників. 

Спостерігається тенденція до збільшення 

фізичних осіб підприємців. А вже з початку 2017 

року цей показник збільшився у 4 рази порівняно з  

аналогічним періодом 2016 року. 

Чисельність суб’єктів, що оподатковуються за 

спрощеною системою оподаткування (єдиний 

податок), збільшилась на 1443 особи або на 4,3% у 

порівнянні з 2015 роком. 

За кількістю малих підприємств на 10 тис. осіб 

наявного населення Миколаївська області 

займає 4 місце в Україні. Одеська область - 3 

місце, Херсонська область -  9 місце. 
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Споживчий ринок 

Динаміка темпу росту  обороту роздрібної торгівлі 

у 2015 - 2016 роках  

43,3 42,5

56,7 57,5

2015 2016

продовольчі непродовольчі 81,979,6 81,8

103,2100,5
102,2

січень-

червень

січень-

вересень

січень-

грудень

2015 рік 2016 рік

Оборот роздрібної торгівлі з урахуванням економічних 

результатів діяльності фізичних осіб-підприємців за 

січень-грудень 2016 року становив 32,4 млрд. грн. з 

темпом росту до попереднього року 103,2%  (за 2015 

рік - 81,9%). 

 

Товарна структура роздрібного товарообороту,           

у відсотках до загального обсягу товарообороту 

У 2016 році спостерігалося збільшення частки 

непродовольчих товарів з 56,7% до 57,5% 

Обсяг продажу на одну особу у 2015-2016 роках, 

тис.грн

23,8

10,9

18

28,1

12,4

20,4

січень-

червень

січень-

вересень

січень-

грудень

2015 рік 2016 рік
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Соціальне забезпечення 

На 01.01.2016 млн грн 
Питома вага до 

загальної    боргу 
На 01.01.2017 млн грн 

Питома вага до 

загальної   боргу 

Загальна заборгованість 53,35 100 % Загальна заборгованість 84,9 100% 

У.т.ч.:    комунальні 3,4 6,4% У.т.ч.:    комунальні 5,5 6,5% 

 державні 48,8 92%  державні 49,6 58,4% 

ДП «Суднобудівний завод ім.61 

комунара» 

16,3 

     46,9% 

ДП «Суднобудівний завод ім.61 

комунара» 

45,2 

75,3% 

ПАТ «Миколаївський 

суднобудівний завод  «Океан» 

18,7 ПАТ «Миколаївський 

суднобудівний завод  «Океан» 

18,7 

2016 року погашено заборгованість в сумі 24,1 млн.грн, у т.ч. ліквідовано на 31 підприємстві на суму 5,3 млн.грн., 

скорочено на 144 підприємствах на суму 18,8 млн.грн. 

У грудні 2016р. сума заборгованості із виплати заробітної плати  на 7,1%, або на 6,5 млн.грн., в т.ч на комунальних 

 на 4,2 млн.грн 
 
Забезпечено виплату: 

- заробітної плати працівникам бюджетної сфери;  

- вчасне  виконання взятих зобов’язань щодо фінансування 

видатків на придбання медикаментів (створено резерв) і  

продуктів харчування;  

 - проведення розрахунків із надавачами послуг  

за спожиті теплоенергоносії; 
• Виплата пенсій (відсутність заборгованості) 
• Забезпечено виплату пенсій за фактичним  

місцем проживання 2895 особам,  які виїхали  
з території Донецької та Луганської областей  
та матеріальної допомоги загиблих військовослужбовців під час участі в АТО 

• Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату соціальних допомог та субсидій 

• За рівнем заробітної плати серед регіонів України Миколаївщина посіла 6 місце 

• Створено 10695 нових робочих місць, що на 24,4% або  2,1 тис.осіб більше запланованого  
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Соціальне забезпечення 

На 01.04.2017 млн грн 
Питома вага до 

загальної    боргу 
На 01.01.2017 млн грн 

Питома вага до 

загальної   боргу 

Загальна заборгованість 92,3 100 % Загальна заборгованість 84,9 100% 

У.т.ч.:    комунальні 5,8 6,3% У.т.ч.:    комунальні 5,5 6,5% 

 державні 54,3 58,8%  державні 49,6 58,4% 

ДП «Суднобудівний завод ім.61 

комунара» 

50,0 

       74,4% 

ДП «Суднобудівний завод ім.61 

комунара» 

45,2 

75,3% 

ПАТ «Миколаївський 

суднобудівний завод  «Океан» 

18,7 ПАТ «Миколаївський 

суднобудівний завод  «Океан» 

18,7 

Забезпечено виплату: 

- заробітної плати працівникам бюджетної сфери;  

- вчасне  виконання взятих зобов’язань щодо фінансування 

видатків на придбання медикаментів (створено резерв) і  

продуктів харчування;  

 - проведення розрахунків із надавачами послуг  

за спожиті теплоенергоносії; 
 

• Виплата пенсій (відсутність заборгованості) 
• Забезпечено виплату пенсій за фактичним  

місцем проживання 2895 особам,  які виїхали  
з території Донецької та Луганської областей  
та матеріальної допомоги загиблих військовослужбовців під час участі в АТО 

• Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату соціальних допомог та 
субсидій 

• За рівнем заробітної плати серед регіонів України Миколаївщина посіла 6 місце 
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Основні прогнозні показники Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської 

області на 2015-2017 роки «Миколаївщина - 2017» на 2017 рік 

Показники 
2017 прогноз 

сцен 1 сцен 2 

Валовий регіональний продукт, у % до попереднього року 101,5 103,0 

Індекс промислової продукції, % до попереднього року 95,0 101,0 

Валова продукція сільського господарства, % до попереднього року 100,2 100,9 

Обсяг капітальних інвестицій, у % до попереднього року 103,1 105,2 

Індекс обороту  роздрібної торгівлі у відсотках до попереднього року 101,0 102,5 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) наростаючим підсумком з початку 

інвестування,  млн.дол. США 

239,7 243,2 

Обсяг експорту товарів та послуг  у млн.дол. США 1945,2 1973,4 

Обсяг експорту товарів та послуг  у відсотках до попереднього року 103,5 105,0 

Обсяг імпорту товарів та послуг  у млн.дол. США 737,6 744,8 

Обсяг імпорту товарів та послуг  у відсотках до попереднього року 102,5 103,5 

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, тис.осіб 509,6 509,7 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, гривень 6808,6 7084,3 

Фонд оплати праці найманих працівників, млн.грн 16340,6 17002,3 

Рівень безробіття (за методологією МОП), у % до економічно-активного населення у віці 15-70 років 
9,0 8,8 

Кількість суб’єктів МСП  (з урахуванням мікро-підприємництва) у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення, одиниць 
634 635 

Кількість найманих працівників МСП у загальній кількості найманих працівників суб’єктів 

господарювання, % 
43 45 
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Надходження  до бюджетів усіх рівнів податків та зборів у 2016 році, тис.грн 

Галузі економіки Всього 

У тому числі Чисельність 

працюючих 

(Ф.№1ДФ)* 
Державний 

бюджет 
У т.ч. ПДФО Місцевий бюджет У т.ч. ПДФО 

Промисловість всього, у т.ч.: 1 429 101,3 660 203,0 181 493,7 768 898,3 544 481,1 27 951 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 202 982,7 108 265,5 21 019,9 94 717,2 63 059,8 4 712 

металургійне виробництво, виробництво гутових металевих 

виробів, крім машин і устаткування 
146 325,3 85 829,3 9 507,5 60 496,0 28 522,5 702 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування 
397 768,3 195 790,9 56 424,5 201 977,5 169 273,5 2 583 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 
428 683,5 131 605,9 73 568,6 297 077,6 220 705,8 10 422 

Сільське, лісове та рибне господарство 1 114 854,8 605 868,0 92 455,7 508 986,8 277 367,2 25 590 

Будівництво 274 428,1 205 499,8 9 431,9 68 928,2 28 295,7 5 859 

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів, крім торгівлі автотранспортними 

засобами та мотоциклами 

921 840,7 459 518,2 45 252,0 462 322,5 135 755,7 16 078 

Транспорт 159 155,1 65 486,9 21 424,8 93 668,2 64 274,3 4 717 

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 
192 800,3 140 632,6 11 936,3 52 167,7 35 809,0 7 821 

Державне управління й оборона, обов'язкове соціальне 

страхування 
835 659,0 273 727,9 185 916,3 561 931,0 557 748,9 53 682 

Освіта 167 941,1 52 291,3 36 505,6 115 649,8 109 516,7 29 425 

Охорона здоров'я 178 526,5 55 295,1 39 352,7 123 231,4 118 058,2 29 700 

Операції з нерухомим майном 123 846,7 27 073,6 2 930,2 96 773,1 8 790,5 10 954 

Інші види діяльності. В т.ч. надходження від ФОП 1 428 360,2 482 383,3 130 508,2 945 976,8 391 523,9 11 862 

ВСЬОГО надходжень (з урахуванням надходжень податку на 

прибуток від ВПП, які обліковуються в інших регіонах) 
6 826 514 3 027 980 757 208 3 798 534 2 271 621 223 639 

* - за розрахунковими даними 


