
ПРОГНОЗ ОБЛАСНОГО   БЮДЖЕТУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

на 2021–2022 роки 
 

І. Загальна частина 
 
Прогноз обласного бюджету розроблено на основі норм чинного 

Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах 
децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення 
фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 «Про схвалення Прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», з 
урахуванням змін від 23.10.2019 № 883, Програми Уряду. Метою 
середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму 
управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами. 
Основним завданням прогнозу є посилення бюджетної дисципліни. 

 
Прогноз бюджету базується на принципах збалансованості, 

обґрунтованості, ефективності та результативності. Під час реалізації прогнозу 
очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та 
фінансову незалежність бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя 
для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання 
якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної 
системи. Прогнозні показники бюджету на 2021-2022 роки є основою для 
складання головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності 
та місцевих програм. 

 
Прогнозні показники видатків обласного бюджету на 2021–2022 роки 

розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін, необхідності 
здійснення капітальних видатків, перспективи збільшення обсягу власних 
надходжень бюджетних установ. 

                           
Також, пріоритетними напрямами роботи стосовно інвестиційного 

комплексу області є завершення будівництва, реконструкція та капітальні 
ремонти  об’єктів соціальної сфери, роботи на яких виконувались за рахунок 
бюджетних коштів і які знаходяться в стані незавершеного будівництва, 
відновлення незадовільного та аварійного стану закладів освіти, охорони 
здоров’я, культури, соціального захисту та іншої  інфраструктури.  

 
Бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин 

у 2020-2022 роках буде спрямована на розвиток середньострокового 
бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного 
регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, 
підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, 
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а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин та 
реалізовуватиметься шляхом:  

– складання трирічних прогнозів місцевих бюджетів для підвищення 
передбачуваності та послідовності бюджетної політики на місцевому рівні;  

– забезпечення динаміки доходів, що зараховуються до місцевих 
бюджетів, збереження рівня їх надходжень не нижче 20 відсотків доходів 
зведеного бюджету України та зменшення частки трансфертів в доходах 
місцевих бюджетів;  

– зменшення диспропорцій у податкоспроможності місцевих бюджетів 
через механізм горизонтального вирівнювання та удосконалення підходів щодо 
його здійснення за результатами нового етапу реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні;  

– стимулювання соціально-економічного розвитку територій, 
спрямовуючи кошти державного фонду регіонального розвитку на виконання 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та здійснюючи 
фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад;  

– спрощення процесу управління бюджетними коштами за рахунок 
збільшення кількості місцевих бюджетів, що матимуть взаємовідносини з 
державним бюджетом;  

– продовження процесу децентралізації бюджетних повноважень, а також 
упорядкування сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади в рамках формування нової територіальної основи для 
діяльності органів влади на рівні громад і районів.  

 
Крім цього, у зв’язку із зростанням рівня фінансової забезпеченості 

місцевих бюджетів та вивільненням ресурсу через зміну фінансування охорони 
здоров’я передбачається поетапне скорочення обсягу додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я, а саме: з 2020 року до 50%; з 2021 – до 75%;        
з 2022 – до 100 відсотків. 

 
У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься: 
прямі міжбюджетні відносини з державними бюджетом об’єднаних 

територіальних  громад; 
застосування прозорих принципів оптимізації витрат у рамках чинного 

законодавства; 
проведення оптимізації  та концентрації бюджетних витрат. 
 
 
Основними результатами, яких планується досягти, є:  
зростання дохідної бази місцевих бюджетів; 
децентралізація видаткових повноважень у соціально-культурній сфері та 

чіткий розподіл компетенцій, сформований за принципом субсидіарності; 
підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів; 
забезпечення ефективної взаємодії між державними органами, органами 
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місцевого самоврядування, приватними суб’єктами господарювання та 
інститутами громадянського суспільства на засадах державно-приватного 
партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів, спрямованих на 
розвиток регіональної інфраструктури, підвищення якості життя населення, 
покращення стану навколишнього природного середовища. 

 
Індикативні показники соціально-економічного розвитку, які 

використовуються при складанні Прогнозу економічного і соціального 
розвитку Миколаївської області в 2021–2022 роках 

 
Прогноз економічного і соціального розвитку Миколаївської області на        

2021–2022 роки враховує соціально-економічну політику Уряду щодо істотного 
скорочення функцій адміністративного регулювання економіки, запровадження 
прозорих і єдиних правил для всіх суб’єктів економічної діяльності; активізації 
процесів модернізації виробництва, створення сприятливих умов для залучення 
інвестицій. 

З метою мінімізації ризиків основою для розрахунку показників 
обласного бюджету на 2021-2022 роки обрано сценарій 1, а також враховано 
основні завдання бюджетної політики та бюджетного і податкового 
законодавства. 

 
ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ 

 ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА  2021-2022 РОКИ 

Показники Одиниця 
виміру 

2021 рік 
прогноз 

 

2022 рік 
прогноз 

1 2 3 4 
Індекс фізичного обсягу валового 
регіонального продукту у цінах 
попереднього року, у % до попереднього 
року 

% 103,2 103,5 

Індекс промислової продукції, у % до 
попереднього року 

% 102,1 102,3 

Валова продукція сільського 
господарства, у % до попереднього року 

% 102,1 102,1 

Фонд оплати праці найманих працівників млн.грн. 32862,0 36969,8 
Середньомісячна номінальна заробітна 
плата одного штатного працівника  

грн.  
12977,7 

 
14729,7 

Обсяг експорту товарів та послуг, у % до 
попереднього року 

%  
105,2 

 
104,9 

Обсяг імпорту товарів та послуг, у % до 
попереднього року 

%  
107,2 

 
107,3 
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Прогноз розроблений на аналізі розвитку економіки у 2018 році та 
поточних даних останнього звітного періоду 2019 року. Крім того, у своїй 
роботі враховували поточну економічну ситуацію в області та Україні, 
припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і 
ризиків, та містять прогнози щодо розвитку економіки України у 2019 році (у 
цілому та за секторами економіки) з визначенням кількісних параметрів та 
основні прогнозні макроекономічні показники на 2020-2022 роки, схвалених 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року № 883. 

 
Так, обсяги валового регіонального продукту (далі ВРП) Миколаївської 

області, характеризується високою мінливістю та залежать від багатьох 
факторів. Серед найбільш впливових на загальні тенденції формування 
макроекономічних показників Миколаївщини виділяються результати 
діяльності галузей сільського господарства, переробної промисловості, 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря, обсягів 
експорту товарів і послуг та обсягів капітальних інвестицій. Спостерігаючи 
тенденції минулих років видно, що темпи приросту (зниження) валового 
регіонального продукту набувають прискорення або уповільнюються в 
залежності від змін саме у цих сферах економіки. 

Таким чином, зростання ВРП прогнозується у 2021 році на рівні 
3,2 відсотка, у 2022 році - 3,5 відсотка. 

 
Щодо промислового виробництва, яке області в області є 

багатогалузевою, найбільш вагомий внесок у розвиток області забезпечують 
підприємства: харчової промисловості  та енергетики - понад 30 відсотків,  
металургії та виробництва готових металевих виробів – понад 18 відсотків, 
машинобудування – понад 6 відсотків, виробництва іншої неметалевої 
мінеральної продукції – понад 4 відсотка та легкої промисловості – на рівні      
1,5 – 2 відсотка. Підприємства зазначених вище галузей забезпечують 
виробництво понад 90 відсотків промислової продукції області. 

Враховуючи аналіз економічного та соціального стану реального сектора 
економіки області за 2017-2018 роки, результати роботи господарського 
комплексу за підсумками 7 місяців 2019 року, на підставі прогнозних 
розрахунків обсягів промислового виробництва провідних промислових 
підприємств регіону, прогнозних індексів оптових цін та очікуваного рівня 
інфляції прогнозується збільшення обсягів промислового виробництва щороку. 

Так, індекс промислової продукції загалом по області прогнозуються на 
рівні 102,0 відсотка у 2021 році та 102,3 відсотка - у 2022 році. 

Також слід відмітити, що за особливостями природних умов 
Миколаївська область розташована у зоні недостатнього зволоження і є 
територією ризикованого землеробства, тому кінцеві результати роботи галузі 
сільського господарства напряму залежать від кліматичних умов. Значний 
диспаритет закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію та продукцію 
промислових підприємств, а також нерівновигідні відносини на ринку 
тваринницької продукції ускладнюють рентабельне ведення галузі. Тому, при 
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умові сприятливого фінансового клімату, а саме: фінансової підтримки з 
державного бюджету сільгосптоваровиробників, сприяння залученню 
інвестицій та впровадженню інноваційних технологій в агропромислове 
виробництво, запровадження енергозберігаючих і високопродуктивних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур, реконструкції і 
модернізації існуючих систем зрошення, сприяння розвитку імпортозамінних 
галузей сільського господарства прогнозується збільшення обсягів 
сільськогосподарського виробництва до 102,1 відотка у 2021- 2022 роках. 

Водночас, Миколаївська область є експортоорієнтованим регіоном 
України, посідаючи 5 - 7 місця в експорті товарів та 3 - 4 місця – послуг. На 
відміну від загальноукраїнської тенденції, зовнішня торгівля регіону має 
позитивне сальдо, а експортні поставки у 2,5 раза перевищують імпортні 
надходження. У 2021 році прогнозується збільшення обсягу експорту області 
на 5,2 відсотка, у 2022 – на 4,9 відсотка. 

 
Також, у 2021-2022 роки очікується збільшення імпортних надходжень, 

які становитимуть відповідно 107,2 відсотка, 107,3 відсотка. Цьому сприятиме 
активізація господарської діяльності підприємств та ввезення імпортного 
обладнання і комплектуючих для реалізації інвестиційних проектів в сфері 
морегосподарського комплексу та відновлювальної енергетики. 

 
ІІ. Індикативні прогнозні показники відповідного періоду 
 
Прогноз доходів обласного бюджету на 2021-2022 роки розроблений з 

урахуванням статистичних показників, які використовуються при розрахунку 
надходжень податків та зборів, очікуваних показників соціально-економічного 
розвитку області у 2019 році та прогнозні на 2020 рік, очікуваних надходжень 
податків і зборів у 2019 році, пропозиції органів, що контролюють справляння 
надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів області та розрахунки 
структурних підрозділів облдержадміністрації. 

Доходи обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного 
бюджету) на 2021 рік прогнозуються в обсязі  1 550 282,5 тис.грн., що 
порівняно із показником на 2020 рік збільшено на 144 813,9 тис.грн. або на 
10,3 відсотка, на 2022 рік – 1 715 207,4 тис.грн., що порівняно із показниками 
2021 рік збільшено на 164 924,9 тис.грн. або на 10,6 відсотка (Додаток ). 

Основними бюджетоформуючими податками обласного бюджету 
залишаються: податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на прибуток 
підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності), 
рентна плата за спеціальне використання води, питома вага яких у загальному 
фонді відповідно становить 82, 12 та 3,9 відсотка. 

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на       
2021-2022 роки здійснено із урахуванням прогнозних витрат на оплату праці, 
рівня середньої заробітної плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів 
фізичних осіб, який прогнозується на 2021 рік у сумі 1 188 432,7 тис.грн. 
(збільшено на 131 108,2 тис.грн. або на 12,4 відсотка порівняно із показником 
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на 2020 рік), на 2022 рік – 1 336 986,8 тис.грн. (приріст 148 554,1 тис.грн. або 
12,5 відсотка). 

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 
2021-2022 роки здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, 
очікуваного декларування та надходжень у 2019 році та прогнозного 
фінансового результату підприємств до оподаткування, збільшення прибутку 
прибуткових підприємств, і на 2021 рік прогнозується у сумі 160 000,0 тис.грн. 
(збільшено на 8 920,2 тис.грн. або на 5,2 відсотка порівняно із показником на 
2020 рік), на 2022 рік – 170 000,0 тис.грн. (приріст 10 000 тис.грн. або 
6,3 відсотка). 

Прогнозні показники надходжень до обласного бюджету рентної плати за 
спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання 
води водних об’єктів місцевого значення) на 2021-2022 роки розраховано із 
урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного 
року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції розподілу між 
бюджетами (55 відсотків - до державного бюджету, 45 відсотків - до місцевого 
(обласного) бюджету), і прогнозується відповідно у сумі 7 200,0 тис.грн. та 
7250 тис.грн.  

 
3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та 

результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу: 
 
Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності: 
 

Органи місцевого самоврядування 
 

Пріоритетними завданнями функціонування органів місцевого 
самоврядування на території області є забезпечення створення та підтримки 
сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку 
людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами 
місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями 
високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, 
створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 
забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і 
делегованих повноважень. 

У 2021 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 
розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб  

місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; 
обмін досвідом та сприяння розвиткові місцевого самоврядування; 
розвиток активності територіальних громад області; 
залучення громадськості до розроблення управлінських рішень і контроль 

за їх реалізацією; 
проведення представницьких заходів за участю сільських, селищних, 

міських, районних рад та обласної ради; 
зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування; 
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проведення щорічних обласних конкурсів та заходів; 
висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації; 
належне утримання адміністративної будівлі обласної ради. 
 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
посилення правової, організаційної та матеріальної спроможності 

територіальних громад, органів місцевого самоврядування; 
створення прозорої системи прийняття рішень органами місцевого 

самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої влади; 
підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування; 
поліпшення умов надання населенню адміністративних послуг на 

належному рівні, підвищення їх якості; 
формування самостійно спроможних об’єднаних територіальних громад; 
розвиткові ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення; 
створення належних умов для реалізації територіальними громадами, 

депутатами місцевих рад та органами місцевого самоврядування прав і 
повноважень, визначених чинним законодавством України; 

популяризації Миколаївщини як регіону в цілому. 
 

Освіта 
 

Пріоритетними завданнями галузі на обласному рівні буде:  
забезпечення отримання високоякісної освіти в закладах загальної 

середньої освіти, закладах фахової передвищої освіти, в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти;  

підвищення рівня позашкільної, післядипломної освіти;  
створення оптимальної мережі навчальних закладів, яка б реально 

враховувала освітні потреби населення, забезпечувала ефективне використання 
фінансових та кадрових ресурсів. 

 
З урахуванням оптимального і ефективного використання бюджетних 

коштів, підвищення якості надання освітніх послуг, у 2021 та 2022 роках 
передбачається здійснити такі заходи: 

оптимізація мережі навчальних закладів загальної середньої освіти, 
створення опорних шкіл та мережі старшої профільної школи;  

збереження та розвиток мережі опорних закладів з метою створення 
безпечного освітнього середовища, концентрації та ефективного використання 
наявних ресурсів та їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів 
освіти; 

забезпечення опорних шкіл сучасними засобами навчання; 
створення сучасного освітнього середовища; 
створення умов для реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; 
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оптимізація існуючої мережі спеціальних закладів освіти та приведення 
типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного 
законодавства; 

розширення мережі спеціальних та інклюзивних груп/класів у закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до потреб населення; 

продовження роботи щодо створення інклюзивно-ресурсних центрів та 
організація їх роботи; 

обладнання медіа теками та іншим устаткуванням закладів загальної 
середньої освіти; 

оновлення та поповнення парку шкільних автобусів з метою забезпечення 
права дітей сільської місцевості на рівний доступ до якісної освіти, створення 
належних умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти; 

створення умов для здобуття дітьми з особливими освітніми потребами 
якісної освіти в закладах освіти; 

реформування закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
відповідно до потреб регіонального ринку праці шляхом впровадження 
інноваційних технологій та модернізації матеріально-технічної бази; 

підвищення престижності робітничих професій, сприяння розвитку 
державно-приватного партнерства; 

створення умов для розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, 
престижу закладів освіти і робітничих професій, реалізації їх професійних та 
творчих інтересів; 

впорядкування та покращення санітарно-побутових умов проживання 
студентської та учнівської молоді закладів передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти у гуртожитках; 

розвиток інтелектуальних здібностей учнівської та студентської молоді; 
підготовка закладами професійної (професійно-технічної) освіти 

конкурентоспроможних фахівців відповідно до потреб ринку праці; 
формування дієвої мережі методичних установ області (регіональних 

центрів розвитку освіти); 
підготовка керівних та педагогічних кадрів області до реалізації освітніх 

реформ; 
створення умов кожній дитині для розвитку її творчих здібностей і 

талантів, що сприятиме сталому розвитку українського суспільства; 
реорганізація системи управління, фінансування і менеджменту освіти 

шляхом децентралізації, запровадження інституційної, академічної і фінансової 
автономії навчальних закладів, дотримання принципу відповідальності закладів 
за результати освітньої і виховної діяльності; 

удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, установ 
професійно-технічної освіти, інших освітніх закладів, з урахуванням наявного 
контингенту учнів, вихованців, студентів; 

створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, 
дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують 
корекції фізичного та/або розумового розвитку, їх соціальної адаптації; 
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оновлення матеріально технічної бази загальноосвітніх навчальних 
закладів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, з залученням до 
фінансування бізнесу; 

розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та 
учнівською молоддю; 

посилення мовної, інформаційної, правової підготовки та військово-
патріотичної підготовки учнів та студентів; 

розробка виховної системи на засадах духовних цінностей українського 
народу, формування національної свідомості; 

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи 
освіти; 

забезпечення працевлаштування випускників; 
підвищення рівня професійної компетентності педагогів. 
 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
підвищення якості результатів навчання випускників усіх рівнів системи 

освіти обласного рівня; 
створення ефективної системи забезпечення розвитку дитини 

представника покоління інформаційної епохи, формування соціально і фізично 
зрілої творчої особистості, громадянина України; покращення рівня 
позашкільної освіти; 

зростання відсотку випускників шкіл, що обирають професійну 
(професійно-технічну та фахову передвищу) освіту після школи, щонайменше 
до 45 відсотків; 

підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на 
засадах інноваційних підходів до організації навчального процесу, власного, 
творчого, безперервного професійного зростання; 

інноваційний розвиток освіти, що сприятиме зростанню 
інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості. 
 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 
 
  Пріоритетними напрямами у галузі залишатиметься   впровадження  

механізмів  адресності надання  соціальних послуг, підвищення ефективності 
управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих 
верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та 
соціального захисту. 
 

У 2021 і 2022  роках передбачається здійснити такі заходи: 
 
надання  соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду 

вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям 
з інвалідністю в установах соціального обслуговування;  
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подальше впровадження принципу адресності для всіх видів соціальної 
підтримки для  ветеранів війни, учасників АТО, осіб, постраждалих внаслідок 
ліквідації аварії на ЧАЕС,  інших пільгових категорій громадян  та соціально 
вразливих категорій населення; 

збільшення розмірів державних соціальних гарантій для малозахищених 
верств населення з урахуванням реальних можливостей бюджету; 

створення належних умов для проведення щорічного оздоровлення 
пільгових категорій громадян, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі 
навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають 
у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; 

здійснення на території області державної політики з питань забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання дитячій 
бездоглядності та безпритульності; 

забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних 
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

реалізація заходів державної політики з питань сім’ї та заходів, 
спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; 

забезпечення дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, 
впровадження нових форм і методів проведення соціальної роботи із дітьми та 
молоддю; 

реалізація державної політики у молодіжній сфері, яка ґрунтується на 
системі загальноєвропейських принципів та відродження національно-
патріотичного виховання, створення системи всебічної підтримки 
громадянської активності молоді. 

надання фінансової підтримки на здійснення заходів, розроблених 
громадськими організаціями для забезпечення реалізації завдань регіональної 
політики соціального напряму; 

 
 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
 
підвищення якості  надання соціальних послуг в установах соціального 

захисту та соціального забезпечення;  
забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення, 

підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств 
населення; 

реформування системи інституційного нагляду та виховання дітей, 
забезпечення прав та інтересів дитини, створення умов для виховання і 
розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного;  

впровадження принципу адресності для всіх видів соціальної підтримки, 
підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального 
спрямування. 
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Охорона здоров`я 
 
Основною метою масштабної трансформації медичної системи України 

є підвищення ефективності використання ресурсів, створення прозорих 
фінансово-економічних механізмів надходження та використання коштів, 
необхідних для реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров’я. 

 
Пріоритетними напрямами розвитку галузі у 2021 – 2022 роки є 

забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, а 
також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини. 

Зазначені заходи реалізуються відповідно Законів України «Основи 
законодавства України  про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ та  
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 
19.10.2017  № 2168-VII, п. 7.2. Протоколу № 10, яким затверджено  рішення 
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів від 11.10.2019,  Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я 
Миколаївської області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 21.12.2018  № 32. 

З ІІ кварталу 2020 року розпочинається реалізація Закону України «Про 
державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» 
від 19.10.2017 № 2168-VIII для спеціалізованої та високоспеціалізованої 
медичної допомоги. Цей закон запроваджує в Україні програму державних 
гарантій медичного обслуговування населення, як перелік та обсяг медичних 
послуг та ліків, які оплачуються з державного бюджету на основі єдиних 
національних тарифів (термін в міжнародній практиці «державний 
гарантований пакет»). Запровадження програми медичних гарантій в Україні 
допоможе покращити стан здоров’я населення, захистити пацієнтів від 
катастрофічних витрат на охорону здоров’я, забезпечити справедливий 
розподіл ресурсів, зробити систему охорони здоров’я більш прозорою, 
сконцентрувати ресурси на найбільш результативних та необхідних послугах. 

 
Майже всі бюджетні установи охорони здоров’я автономізовані та 

співпрацюють з Національною службою здоров’я України, створено єдину 
електрону систему обміну інформацією, удосконалено маршрути пацієнтів для 
забезпечення клінічних протоколів, впроваджено нові моделі фінансування 
меддопомоги на вторинному (спеціалізована) та третинному 
(високоспеціалізована) рівнях медичної допомоги, функціонують госпітальних 
округів, впроваджено національної системи реімбурсації лікарських засобів,  в 
тому числі для лікування хворих на цукровий діабет, а також проведення 
моніторингу реалізації реформи фінансування системи охорони здоров’я. 

 
Зміни у медичній освіті є невід’ємною складовою трансформації 

системи охорони здоров’я в цілому. Підвищити конкурентоспроможність вищої 
освіти в Україні, вивести її на якісно новий рівень та підвищити внаслідок 
цього якість надання медичних послуг – дозволять системні і послідовні зміни. 
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Вперше в історії незалежної України держава впроваджує комплексний підхід і 
запропонувала Стратегію розвитку медичної освіти, щоб поліпшити якість 
освіти лікаря. Реалізація стратегії відбуватиметься впродовж 10 років. 

 
Культурно-освітній розвиток 

 
Процеси консолідації  та розвитку української нації, її духовного 

відродження, традицій, мови значною мірою залежать від ефективної діяльності 
закладів та установ культури, які на сьогодні забезпечують високий рівень 
української культури, гідно репрезентують її в світовому культурно-
інформаційному просторі.  

Головними пріоритетами у сфері духовного розвитку населення будуть 
відтворення, збереження та примноження культурних здобутків українського 
народу, виховання дітей та молоді на кращих національних традиціях та 
новітніх здобутках мистецької еліти. 

 
У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 
удосконалення механізму надання фінансової підтримки театрам, 

філармонії, з метою створення позитивного іміджу Миколаївщини в України та  
світі; 

демонстрація позитивних тенденцій у розвитку національної культури, 
надання широким верствам населення послуг театрального та музичного 
мистецтва, спрямування розвитку театрального та музичного руху 
Миколаївщини у вектор Європейської інтеграції, відтворення кращих зразків 
класичного та сучасного театрального і музичного мистецтва;  

з метою просування, популяризації, актуалізації театрального та 
музичного мистецтва; 

охорона та збереження культурної спадщини (реставрація, популяризація, 
виявлення нових об'єктів та якісний облік існуючих), розвиток музейної справи, 
створення нових та оновлення існуючих музейних експозицій, організація їх 
широкого експонування; проведення конференцій, виставок, семінарів; 
популяризація музейних закладів та їх колекцій; 

організація дозвілля населення через залучення до аматорської творчості 
та участі в обласних і всеукраїнських, міжнародних фестивальних заходах; 

вдосконалення сучасного бібліотечного середовища в обласних 
бібліотеках, шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази 
бібліотек, з метою забезпечення комфортності надання інформаційних послуг 
для всіх соціальних груп населення;  

актуалізація системи культурно-мистецької освіти, підвищення якості 
фахової освіти; 

посилення підтримки та урізноманітнення видів сучасної мистецької 
творчості, зокрема, концертно-гастрольної, фестивальної та виставкової 
діяльності; 



  13

активізація роботи по занесенню нерухомих об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; 

підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин; 

збереження і популяризація кращих зразків української культури та 
культур національних меншин, розвиток самобутнього національного 
мистецтва; 

сприяння діяльності та розвитку національно-культурних товариств 
області, підтримка їх заходів та ініціатив. 

 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
 
забезпечення  підвищення якості культурних послуг та доступу до них; 
створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості, відродження національно-патріотичного 
виховання, утвердження духовності, моральності та формування 
загальнолюдських цінностей, забезпечення зайнятості та активної участі молоді 
у життя суспільства; 

збереження і розвиток української та інших національних культур, 
просування культурних можливостей та новацій у країні та за кордоном; 

поліпшення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, 
традиційного народного мистецтва;  

впровадження інноваційних підходів до музейної роботи;  
забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини області; 
забезпечення підтримки прав осіб, які належать до національних меншин 

і проживають в області, на розвиток етнічної, культурної та мовної 
самобутності. 

збереження міжнаціонального миру й злагоди, взаємоповаги і 
порозуміння між представниками різних національностей області. 

 
Фізичний розвиток 

 
Головними пріоритетами у сфері фізичного розвитку є забезпечення 

розвитку всіх напрямів фізичної культури (фізичне виховання, масовий спорт 
та фізкультурно – спортивна реабілітація) та створення умов для регулярної 
рухової активності різних верств населення з урахуванням інтересів, побажань, 
здібностей та індивідуальних особливостей кожного. 

 
У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 
проведення оптимізації структури дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з 

метою створення умов для належної організації спортивної діяльності; 
створення умов для залучення широких верств населення до 

систематичних занять фізичною культурою і  масовим спортом, популяризації 
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здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної 
реабілітації;  

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів 
(виплата стипендій, грошових винагород спортсменам-переможцям і призерам 
Олімпійських, Європейських, Паралімпійських, Дефлімпійських та юнацьких 
Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу і Європи та їх тренерам, 
молодим перспективним спортсменам з різних видів спорту) 

забезпечення в установленому порядку придбання спортивної форми, 
інвентарю та обладнання для збірних команд Миколаївської області з різних 
видів спорту.  

забезпечення  в установленому порядку провідним спортсменам та 
тренерам Миколаївської області необхідної допомоги у вирішенні житлових та 
інших побутових питань ( у тому числі придбання квартири).  

 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
поліпшення підготовки спортсменів високого класу області у змаганнях 

різного рівня  
підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

масовим спортом, зміцнення здоров`я та попередження захворювань, 
забезпечення сталого розвитку фізичного виховання на території області; 

піднесення здобутків кращих спортсменів області у змаганнях різного 
рівня; 

 
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 

 
 Головними пріоритетами у туристичній галузі є розвиток  туристичного та 

рекреаційного потенціалу області, підвищення конкурентоспроможності 
регіонального туристичного продукту, збільшення об’ємів туристичних послуг 
та активація туристичних потоків до Миколаївської області. 

 
У 2021 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 
сприяння створенню туристично-рекреаційної інфраструктури на історико-

культурних та природно-рекреаційних територіях і об’єктах області;  
формування інформаційної платформи розвитку туристичної сфери області; 
створення привабливого туристичного іміджу області, шляхом організації 

та проведення фестивальних, туристично-спортивних заходів, методичних 
семінарів, рекламно - інформаційних турів із залученням представників засобів 
масової інформації, виготовлення сувенірної продукції, туристичних путівників 
і довідників; 

забезпечення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі. 
 
Основний результат, якого планується досягти, це - збільшення кількості 

іноземних та внутрішніх туристів. 
 

Збереження  природно – заповідного  фонду 
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Головними пріоритетами у збереженні природно-заповідного фонду 

будуть збереження цінних природних комплексів та історико-культурних 
об’єктів, створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів 
рекреаційної діяльності. 

У 2021 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 
збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів; 
створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони 
заповідних комплексів та об’єктів, проведення екологічної освітньо-виховної 
роботи; 

проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в 
умовах рекреаційного використання, розробка та впровадження заходів з 
відновлення природних комплексів. 

 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
збільшення кількості проведених екскурсій; 
збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів. 

 
 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 

 
Головними пріоритетами у галузі із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха є забезпечення 
гарантованого рівня захисту населення і територій Миколаївської області від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах 
повноважень, встановлених законом.  

 
У 2021 - 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 
експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури, технічних засобів 

оповіщення та технічних засобів телекомунікацій територіальної системи 
централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій; 

створення та поповнення регіонального матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

проведення реконструкції та технічної модернізації системи 
централізованого оповіщення; 

придбання оснащення для здійснення аварійно-рятувальних, пошукових  
робіт у зонах надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), рятування та надання 
допомоги постраждалому і травмованому населенню. 

 
Основними результатами, яких планується досягти, є: 
забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності територій, 

об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій; 
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зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізація їх 
наслідків; 

удосконалення механізмів здійснення моніторингу і прогнозування 
надзвичайних ситуацій; 

підвищення ефективності використання коштів, які спрямовуються на 
здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій; 

здійснення матеріально-технічного переоснащення підрозділів 
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підвищення ефективності 
їх функціонування. 

 



                                                                                                                                                                                                      Додаток 1

(грн.)

Показник 2019 рік**  2020 рік*** 2021 рік**** 2022 рік****

Загальний фонд
Доходи (з трансфертами) 5 698 704 985 2 243 293 000 1 996 956 900 2 059 593 500
Видатки (з трансфертами) 5 557 730 042 2 043 902 493 1 796 820 393 1 859 406 993
Кредитування усього,у тому числі: 7 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
         - надання кредитів з бюджету 7 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
         - повернення кредитів до бюджету
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит«+») 133 974 943 190 390 507 191 136 507 191 186 507

Спеціальний фонд
Доходи (з трансфертами) 387 298 000 571 133 000 589 179 300 602 100 300
Видатки (з трансфертами) 821 459 994 761 508 507 780 300 807 793 271 807
Кредитування усього,у тому числі: -406 520 15 000 15 000 15 000
         - надання кредитів з бюджету 1 965 000 2 115 000 2 115 000 2 115 000
         - повернення кредитів до бюджету 2 371 520 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит«+») -433 755 474 -190 390 507 -191 136 507 -191 186 507

Разом
Доходи (з трансфертами) 6 086 002 985 2 814 426 000 2 586 136 200 2 661 693 800
Видатки (з трансфертами) 6 379 190 036 2 805 411 000 2 577 121 200 2 652 678 800
Кредитування усього,у тому числі: 6 593 480 9 015 000 9 015 000 9 015 000
         - надання кредитів з бюджету 8 965 000 11 115 000 13 615 000 13 615 000
         - повернення кредитів до бюджету 2 371 520 2 100 000 -2 100 000 -2 100 000
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит«+») -299 780 531 0 0 0

Примітка
* - Показники без урахування власних надходжень бюджетних установ
** - Затверджено показники за станом на 01.11.2019
*** - Проектні показники 2020 року
**** - Прогнозні показники 2021-2022 років

Основні показники обласного  бюджету Миколаївської області                                  
на 2019-2022 роки*



                                                                                       Додаток 2

(грн.)
№   
з-п

Показник 2019 рік**  2020 рік*** 2021 рік**** 2022 рік****

1 Загальний обсяг доходів, усього у тому числі: 6 086 002 985 2 814 426 000 2 586 136 200 2 661 693 800

1.1. міжбюджетні трансферти з державного 
бюджету,усього з них:

4 962 615 706 1 509 088 000 1 141 240 400 1 057 046 400

  -  базова дотація 10 914 900 41 162 100 42 588 900 49 995 700
  -  додаткова дотація 534 570 900 269 606 200 127 124 500
  -  субвенція на заходи державних програм 

соціального захисту населення
2 751 934 406

  -  освітня субвенція 259 108 800 305 853 900 309 026 200 329 636 500
  -  інші освітні субвенції 86 034 700
  -  медична субвенція 830 760 000 223 903 400
  -  субвенції медичного призначення 51 342 600
  -  субвенція на  проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання,

44 287 100 58 640 600 30 203 900 30 018 000

  -  субвенція на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

9 151 700 13 158 800 17 034 000 19 262 300

  -  субвенція на  розвиток системи екстреної 
медичної допомоги

40 491 000 40 198 600 40 198 600

  -  субвенції соціально-економічного розвитку 9 973 000
  -  інші субвенції 4 314 600
  -  субвенція на  фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг 

370 223 000 556 272 000 575 064 300 587 935 300

1.2. міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів 82 896 879 0 0 0

1.3. податкові надходження, усього з них: 1 011 463 200 1 275 457 400 1 414 873 200 1 574 519 800
  -  податок та збiр на доходи фiзичних осiб 858 242 700 1 057 324 500 1 188 432 700 1 336 986 800

Доходи обласного бюджету Миколаївської області на 2019-2022 роки *



№   
з-п

Показник 2019 рік**  2020 рік*** 2021 рік**** 2022 рік****

  -  податок на прибуток підприємств 91 115 500 152 095 300 160 015 500 170 003 000
  -  рентна плата за спеціальне використання води 41 000 000 44 686 600 45 000 000 46 000 000
  -  екологічний податок 14 850 000 13 881 000 13 900 000 13 950 000
  -  інші 6 255 000 7 470 000 7 525 000 7 580 000
1.4. неподаткові надходження усього з них: 28 827 200 29 680 600 29 822 600 29 927 600
  -  надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном

2 350 000 3 300 000 3 350 000 3 400 000

1.5.        інші доходи 200 000 200 000 200 000 200 000

2. Кредитування 2 371 520 2 100 000 2 100 000 2 100 000
  -  повернення кредитів 2 371 520 2 100 000 2 100 000 2 100 000

Разом фінансовий ресус 6 088 374 505 2 816 526 000 2 588 236 200 2 663 793 800

Примітка

*** - Проектні показники 2020 року
**** - Прогнозні показники 2021-2022 років

* - Показники без урахування власних надходжень бюджетних установ
** - Затверджено показники за станом на 01.11.2019



                                                                                                                                                                                                                                                    Додаток 3

(грн.)
Код 

ТПКВК 
МБ

Найменування 2019 рік**  2020 рік*** 2021 рік**** 2022 рік****

0100 Державне управління 32 537 500 17 470 500 18 484 431 19 505 565
1000 Освiта     980 330 810 959 256 511 1 035 376 791 1 078 069 875
2000 Охорона здоров’я     1 011 160 655 389 152 881 143 857 416 152 348 910
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 203 035 100 187 129 300 196 783 562 207 598 344
4000 Культура i мистецтво  122 324 300 142 064 400 149 414 568 157 836 112
5000 Фiзична культура i спорт      57 038 400 65 309 900 69 857 374 74 454 136
6000 Житлово-комунальне господарство   12 087 996 12 680 000 12 680 000 12 680 000
7000 Економічна діяльність 509 253 898 700 026 845 721 559 900 766 566 300
8000 Інша діяльність   66 051 371 43 611 733 43 611 733 43 611 733
9000 Міжбюжетні трансферти 3 385 370 006 288 708 930 185 495 425 140 007 825

X
Усього за видатками обласного бюджету 

Миколаївської області
6 379 190 036 2 805 411 000 2 577 121 200 2 652 678 800

8000 Інша діяльність   8 965 000 11 115 000 11 115 000 11 115 000

X
Усього за наданням кредитів обласного 

бюджету Миколаївської області
8 965 000 11 115 000 11 115 000 11 115 000

6 388 155 036 2 816 526 000 2 588 236 200 2 663 793 800

Примітка
* - Показники без урахування власних надходжень бюджетних установ
** - Затверджено показники за станом на 01.11.2019
*** - Проектні показники 2020 року
**** - Прогнозні показники 2021-2022 років

В   И  Д  А  Т  К  И

Н  А  Д  А  Н  Н  Я       К  Р  Е  Д  И  Т  І  В

Усього

Видатки та надання кредитів обласного бюджету Миколаївської області за функціональною ознакою          
на 2019-2022 роки *



                                                                                                                                                                                                                                                                  Додаток 4

(грн.)

Код відомчої 
класифікації

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого бюдету 

2019 рік**  2020 рік*** 2021 рік**** 2022 рік****

01 Обласна рада 20 872 700 19 207 500 20 210 230 21 219 951
02 Обласна державна адміністрація 26 606 200 5 600 700 6 029 800 6 471 500
06

Департамент освіти і науки  облдержадміністрації
957 588 196 878 031 100 878 088 344 912 002 265

07 Управління охорони здоров"я 
облдержадміністрації

1 201 698 203 433 053 400 225 882 000 237 176 100

08 Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації

275 484 742 246 195 060 228 307 918 238 027 200

09 Служба усправах дітей облдержадміністрації 
облдержадміністрації

25 161 400 28 729 000 30 300 300 32 318 500

10 Управління культури національностей та релігії 
облдержадміністрації

172 088 110 200 248 300 211 808 402 223 765 102

11
Управління молоді та спорту облдержадміністрації

112 411 200 67 808 600 72 498 500 77 235 242

12 Управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації

859 000 1 359 000 1 359 000 1 359 000

15 Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації

128 720 954 94 754 663 100 900 218 107 660 518

16 Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації

180 000 2 680 000 2 680 000 2 680 000

19
Управління інфраструктури облдержадміністрації

430 969 113 667 089 000 682 476 500 720 712 600

23 Управління інформаційної діяльності та 
комунікації з громадкістю облдержадміністрації

5 743 800 4 083 000 6 351 400 6 687 698

24 Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації

1 646 200 300 000 300 000 300 000

Видатки та надання кредитів головних розпорядників
коштів обласного  бюджету Миколаївської області  на 2019-2022 роки*

ВИДАТКИ  



Код відомчої 
класифікації

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого бюдету 

2019 рік**  2020 рік*** 2021 рік**** 2022 рік****

27 Департамент економічного розвитку та 
регіонального політики облдержадміністрації

93 062 338 26 444 000 26 444 000 26 444 000

28 Управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації

8 596 900 13 879 844 14 231 955 15 093 324

29 Управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації

2 637 400 1 228 500 1 633 300 1 525 800

34 Відділ з питань організації надання 
адміністративних послуг облдержадміністрації

418 800 0 0 0

37 Департамент фінансів облдержадміністрації 2 914 444 780 114 719 333 67 619 333 22 000 000

Всього видатки:
6 379 190 036 2 805 411 000 2 577 121 200 2 652 678 800

16 Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації

3 815 000,00 4 915 000 4 915 000 4 915 000

24 Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації

5 150 000,00 6 200 000 6 200 000 6 200 000

Всього надання кредитів: 8 965 000 11 115 000 11 115 000 11 115 000

X Усього 6 388 155 036 2 816 526 000 2 588 236 200 2 663 793 800

Примітка

*** - Проектні показники 2020 року
**** - Прогнозні показники 2021-2022 років

НАДАННЯ КРЕДИТІВ

* - Показники без урахування власних надходжень бюджетних установ
** - Затверджено показники за станом на 01.11.2019



                                                                                                                                                                                                                                                                                  Додаток 5

тис.грн.

КПКВК 
МБ

Найменування бюджетної програми 
Найменування проекту(обєкта) строк 

реалізації
2019 рік**  2020 рік*** 2021 рік**** 2022 рік****

X Усього 96 169 498 94 754 663 100 900 218 107 660 518

Примітка

** - Затверджено показники за станом на 01.11.2019
*** - Проектні показники 2020 року
**** - Прогнозні показники 2021-2022 років

* - Показники без урахування власних надходжень бюджетних установ

Бюджетні програми обласного бюджету Миколаївської області, які забезпечують
 виконня інвестиційних проектів у 2019-2022 роках*
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