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ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2027 року включно
ВСТУП
Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2027 року
включно (далі – Стратегія) розроблена з метою досягнення стратегічних
орієнтирів сталого економічного зростання та високого рівня життя населення
регіону шляхом реалізації регіональних, місцевих програм та проєктів
соціально-економічного розвитку.
Стратегія ставить перед собою надзвичайно важливе завдання –
перетворити Миколаївщину на регіон сталого економічного зростання на
основі інноваційної промисловості, розвинутого транспортно-логістичного
комплексу, важливого туристично-оздоровчого, продовольчого центру країни з
екологічним, високоефективним сільським господарством, комфортного та
безпечного краю, де є всі умови для всебічного розвитку людини.
Головним інструментом впровадження завдань Стратегії є План заходів з
її реалізації, в якому зібрані та деталізовані проєкти, спрямовані на досягнення
цілей, визначених Стратегією, а також - моніторинг результативності його
реалізації.
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1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2021 – 2023 РОКАХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ ВКЛЮЧНО
План заходів з реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області на
період до 2027 року включно (далі – План заходів) розроблений відповідно до
Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів (постанова
Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932, зі змінами) та Методики
розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації (наказ
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 31.03.2016 № 79, зі змінами).
План заходів розробляється строком на три роки та, після оцінки його
виконання, на наступні роки періоду дії Стратегії. План заходів передбачає
заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів
результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних
програм (проєктів), спрямованих на розвиток регіону.
План заходів розподілений на два послідовних та взаємопов’язаних
програмних етапи, включених у два періоди реалізації: перший –
2021- 2023 роки; другий – 2024 - 2027 роки.
Для забезпечення розробки Стратегії та Плану заходів створено робочу
групу та керівний комітет (склад затверджено розпорядженням голови
облдержадміністрації від 22.04.2019 № 131-р, зі змінами від 24.06.2020
№ 253-р), до складу яких увійшли представники органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього бізнесу, громадських
об’єднань, закладів вищої освіти та інші.
На базі робочої групи формувались тематичні фокус-групи за
відповідними напрямами діяльності, до складу яких увійшли представники
місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарської діяльності, установ,
організацій, наукових установ, органів місцевого самоврядування. Загалом до
складу робочої групи та тематичних фокус-груп увійшло майже 130 осіб.
Під час розробки Стратегії та Плану заходів вперше закладено принципи
смарт-спеціалізації регіону, що дозволить сконцентрувати спільні зусилля
представників бізнесу, науково-освітнього середовища та органів влади на
розвиток в інноваційно активних сферах економічної діяльності.
Для визначення економічного та інноваційного потенціалу Миколаївської
області в рамках підходу смарт-спеціалізації використано методику Спільного
дослідницького центру Європейської комісії (JRC) та залучено до співпраці
Інститут державного управління Чорноморського національного університету
імені Петра Могили.
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Крім того, за участі європейського експерта проходили засідання фокусгруп з питань визначення сфер смарт-спеціалізації регіону, до складу яких
входили провідні науковці з вищих навчальних закладів Миколаївщини,
керівники та представники підприємств, бізнесових кіл, фахівці
облдержадміністрації, громадських організацій, студенти ВНЗ. Також до
процесу розробки Стратегії було залучено експертів Групи радників з
впровадження державної регіональної політики Програми «U-LEAD з
Європою», регіонального координатора ПРООН з досягнення Цілей сталого
розвитку в Миколаївській області.
План заходів передбачає реалізацію чотирьох стратегічних цілей:
стійке економічне зростання багатогалузевої економіки;
висока якість життя людини;
збереження та розвиток територій;
конкурентоспроможна економіка на основі інноваційного та
високотехнологічного розвитку, зокрема у сферах, визначених смартспеціалізацією.
Стратегічні цілі підтримуються системою оперативних цілей, які
спрямовані на вирішення завдань як для регіону загалом, так і для окремих
територій – районів, територіальних громад, міст, селищ, сіл.
Стратегічна ціль 1. Стійке економічне зростання багатогалузевої
економіки
Оперативні цілі:
1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального
сектору економіки, розвиток інфраструктури області;
1.2. Розвиток міжнародного співробітництва;
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього
підприємництва;
1.4. Розвиток туристичної та курортної індустрії.
Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини
Оперативні цілі:
2.1. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що
змінюється;
2.2. Збільшення тривалості життя людини;
2.3. Забезпечення населення якісними послугами;
2.4. Розвиток культурного і духовного середовища.
Стратегічна ціль 3. Збереження то розвиток територій
Оперативні цілі:
3.1. Підсилення регіональної згуртованості та просторовий розвиток;
3.2. Збереження навколишнього природного середовища;
3.3. Підвищення рівня громадської безпеки.
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Стратегічна ціль 4. Конкурентоспроможна економіка на основі
інноваційного та високотехнологічного розвитку, зокрема у сферах,
визначених смарт-спеціалізацією
Оперативні цілі:
4.1. Інноваційний розвиток економіки, зокрема у сферах, визначених
смарт-спеціалізацією;
4.2. Створення нових наукоємних виробництв та продуктів;
4.3. Забезпечення потреби у висококваліфікованих кадрах для розвитку
інноваційних виробництв.
У ході роботи над Планом заходів з реалізації стратегічних та
оперативних цілей проводились засідання експертних груп, де розглядались
проєкти регіонального розвитку, обговорювалися питання впливу реалізації
проєктів на розвиток територій та області, уточнювалися обсяги фінансування,
формувалися технічні завдання тощо. За результатами розгляду за кожним
технічним завданням на проєкти регіонального розвитку винесено рішення
щодо включення його до проєкту Плану заходів.
За всіма стратегічними цілями (програмами) в розрізі оперативних цілей
(напрямів) на основі поданих пропозицій та проєктних ідей сформовано
Каталог із 97 технічних завдань.
Під час формування технічних завдань було використано такі критерії, як
важливість проблеми для розвитку області, відповідність Стратегії та
реалістичність здійснення, виходячи з повноважень обласних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього
можуть бути залучені.
Критерії відбору пропозицій до технічних завдань Плану заходів з
реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області на 2021-2023 роки
Назва критерію
1
Відповідність
стратегії
Вплив на
територію

Вплив на
вирішення
проблеми

Зміст критерію
2
Не відповідає стратегічним (оперативним) цілям
Відповідає вимогам
Має вплив на:
один населений пункт
одну громаду
кілька громад
район
регіон
не можливо вирішити

Оцінка
(5 - бальна)
3
0
5
1
2
3
4
5
1

опосередкований вплив

2

незначний прямий вплив

3

5

1

Інноваційний
ефект

Строк реалізації

частково вирішує

2

3
4

вирішує повністю

5

Не можливо визначити

1

Застосовуються традиційні підходи
Мають аналоги в Україні, але відсутні в регіоні
Не має аналогів в Україні
Створює «точки зростання» та відкриває
можливості
Строк реалізації проєкту 3 роки

2
3
4
5

нові

Строк реалізації проєкту 1 рік
Співфінансування Сума коштів державного бюджету за умови
по «твердому
співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10% від
проєкту»
вартості проєкту:
1-1500 тис. грн
1500-2500 тис. грн
2500-3500 тис. грн
3500-4500 тис. грн
понад 5000 тис. грн
Співфінансування Сума коштів державного бюджету за умови
по «м’якому
співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10% від
проєкту»
вартості проєкту:
до 250 тис. грн
250-450 тис. грн
450-650 тис. грн
650-850 тис. грн
1000 тис. грн
Наявність
Проєкту немає у Перспективному плані розвитку
проєкту у
Миколаївської області на 2019-2021 роки
Перспективному
Проєкт є у Перспективному плані розвитку
плані
Миколаївської області на 2019-2021 роки

1
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
5

При формуванні Плану заходів враховано різні джерела фінансування
проєктів розвитку, зокрема: кошти державного бюджету, зокрема державного
фонду регіонального розвитку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових
програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що
спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах, субвенцій, інших
трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; кошти місцевих
бюджетів; кошти міжнародних організацій, зокрема технічної допомоги ЄС;
кошти інвесторів; власні кошти підприємств; благодійні внески; кошти з інших
джерел, не заборонених законодавством.
Оцінка результативності виконання Плану заходів з реалізації Стратегії
розвитку Миколаївської області на 2021 - 2023 роки є важливим етапом
стратегічного планування, який здійснюватиметься у порядку, визначеному
постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932.
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Річний звіт виконання Плану заходів складатиметься з переліку ключових
показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом; буде містити
інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання
заходу; оцінку можливостей досягнення поставлених цілей на трирічний цикл
планування.
Підсумковий звіт про моніторинг за трирічний цикл планування до
показників, які передбачаються у річних звітах, буде містити загальні оцінки
ефективності, результативності та стійкості досягнутих результатів.
Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуватимуться
для уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним
бюджетний рік.
2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ ВКЛЮЧНО

2. Висока якість життя людини

1. Стійке економічне зростання багатогалузевої
економіки

Стратегічні цілі

Оперативні цілі

1.1. Створення нових та
модернізація існуючих
підприємств реального сектору
економіки, розвиток
інфраструктури області

1.2. Розвиток міжнародного
співробітництва

Завдання

1.1.1. Розвиток транзитного та
логістично-транспортного потенціалу
1.1.2. Впровадження інвестиційних
проєктів у пріоритетних галузях
економіки
1.1.3. Розвиток сільськогосподарського
виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції
1.2.1. Міжнародна промоція регіону

1.2.2. Підтримка експорту
1.3. Створення умов для
1.3.1. Розвиток інфраструктури
пріоритетного розвитку малого підприємництва та сприяння
та середнього підприємництва впровадженню ініціатив малого та
середнього бізнесу
1.4. Розвиток туристичної та
1.4.1. Створення і популяризація
курортної індустрії
туристичних продуктів
1.4.2. Розвиток туристичної та курортної
інфраструктури
2.1. Підготовка населення до
2.1.1. Якісна освіта для всіх
життя та діяльності в умовах
2.1.2. Розвиток лідерських та
економіки, що змінюється
підприємницьких якостей жінок та
чоловіків
2.1.3. Сприяння розвитку молодого
покоління
2.2. Збільшення тривалості
2.2.1. Розвиток системи первинної,
життя людини
вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медицини
2.2.2. Сприяння здоровому способу
життя
2.2.3. Соціальна реабілітація та
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Стратегічні цілі

Оперативні цілі

Завдання

соціальна допомога
2.2.4. Запобігання виникненню епідеміологічних ускладнень на території області
2.3. Забезпечення населення
якісними послугами

2.3.1. Розвиток системи питного
водопостачання та водовідведення
2.3.2. Підвищення енергоефективності у
комунальній сфері та житловому фонді
2.3.3. Підвищення рівня комфорту
середовища проживання
2.3.4. Досягнення позитивних результатів
фінансово-господарської діяльності
підприємств комунального господарства

2.4. Розвиток культурного і
духовного середовища

2.4.1. Розвиток культурно-мистецьких
закладів та створення умов для творчого
самовираження
2.4.2. Збереження і розвиток історикокультурної та духовної спадщини,
етнічної, культурної та мовної
самобутності національних меншин

3. Збереження та розвиток територій

2.4.3. Формування єдиного
інформаційного і культурного простору
3.1. Підсилення регіональної
згуртованості та просторовий
розвиток

3.2. Збереження
навколишнього природного
середовища

3.1.1. Підтримка співробітництва
територіальних громад
3.1.2. Вдосконалення просторового
планування та розробка містобудівної
документації
3.2.1. Збереження особливо цінних
природних територій та біорізноманіття
3.2.2. Здійснення заходів щодо
відновлення водності водних об’єктів та
охорони і захисту лісів у лісовому фонді
3.2.3. Впровадження сучасних технологій
поводження з відходами

3.3. Підвищення рівня
громадської безпеки

3.3.1. Розвиток інфраструктури та
підтримка громадських ініціатив у сфері
безпеки
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4. Конкурентоспроможна економіка
на основі інноваційного та
високотехнологічного розвитку,
зокрема у сферах, визначених
смарт-спеціалізацією

Стратегічні цілі

Оперативні цілі

4.1. Інноваційний розвиток
економіки, зокрема у
сферах, визначених
смарт-спеціалізацією

Завдання

4.1.1. Підтримка інноваційних
досліджень та технологій на стадіях «ідея–
дослідний зразок - виробництво»
4.1.2. Розвиток інноваційної
інфраструктури

4.2. Створення нових
наукоємних виробництв та
продуктів

4.2.1. Розвиток високотехнологічного
виробництва продукції у сферах,
визначених смарт-спеціалізацією

4.3. Забезпечення потреби у
висококваліфікованих кадрах
для розвитку інноваційних
виробництв

4.3.1. Сприяння розвитку
висококваліфікованого кадрового
потенціалу у сферах смарт-спеціалізації

3. ПРОГРАМИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2021-2023 РОКАХ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ ВКЛЮЧНО
План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2027 року включно розроблено за чотирма
програмами, в рамках яких реалізовуються проєкти регіонального розвитку.
ПРОГРАМА 1. Стійке економічне зростання багатогалузевої економіки
Програма 1 є економічною основою розвитку області і, відповідно,
забезпечення якісних умов життя її мешканців.
Миколаївщина є регіоном з багатогалузевою економікою. У структурі
ВДВ ключову роль мають дві галузі - сільське господарство та промисловість.
Разом з цим, Миколаївщина є територію ризикованого землеробства, що
позначається на результатах роботи сільського господарства. Для зменшення
залежності сільськогосподарського виробництва від погодних умов необхідним
є ефективне використання виробничих ресурсів та технічного і технологічного
переоснащення галузі.
Тенденцією розвитку промисловості області є поступова втрата нею
позицій у товарному експорті та збільшення сировинної складової. У
виробництві здебільшого переважають застарілі технології, відносно невелика
частка продукції випускається з великою доданою вартістю.
Не зважаючи на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, експортні
поставки регіону є більш сировино спрямованими, що створює загрозу для
розвитку економіки. Розвиток виробництва товарів з високою часткою доданої
вартості є головним пріоритетом у створенні бази для нарощування обсягів та
поліпшення структури експорту.
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Додаткові можливості щодо розвитку економіки регіону та створення
нових робочих місць пов'язані з розвитком малого та середнього бізнесу,
сприяння виходу МСП на міжнародні ринки, а також зі значним потенціалом
внутрішнього туризму.
З огляду на це, одним з найважливіших напрямів і стратегічним
пріоритетом розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно є
стійке економічне зростання багатогалузевої економіки регіону.
Програма 1. «Стійке економічне зростання багатогалузевої
економіки» складається з чотирьох напрямів та включає в себе 22 технічних
завдання:
1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального
сектору економіки, розвиток інфраструктури області;
1.2. Розвиток міжнародного співробітництва;
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього
підприємництва;
1.4. Розвиток туристичної та курортної індустрії.
Впровадження цих завдань можливо шляхом залучення:
коштів державного фонду регіонального розвитку та фінансування через
галузеві державні програми, коштів субвенції з державного бюджету;
коштів обласного бюджету (внесення заходів до обласної програми
соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм);
фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної допомоги
суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
інвестиційних коштів;
власних коштів суб’єктів господарювання.
Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань до
Програми 1. «Стійке економічне зростання багатогалузевої економіки»
№
з/п

Назва технічного завдання

Обсяг фінансування за роками*
(тис. грн)
2021
2022
2023
3629633,1 5180637,0 5860557,6

Загальна
вартість
(тис. грн)
14670827,7

ВСЬОГО
Напрям 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств
реального сектору економіки, розвиток інфраструктури області

1.1.1. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу
1. Розвиток автомобільних доріг
загального користування місцевого
625089,4
613135,0
615700,0
1853924,4
значення Миколаївської області
2. Проєктування, будівництво,
утримання, ремонт, реконструкція
мостів, шляхопроводів та інших
144980,0
99330,0
94270,0
338580,0
штучних споруд
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№
з/п

Назва технічного завдання

3.

Обсяг фінансування за роками*
(тис. грн)
2021
2022
2023

Загальна
вартість
(тис. грн)

Реконструкція, модернізація та
відновлення роботи КП «Миколаїв106000,0
104940,0
104940,0
315880,0
ський міжнародний аеропорт»
4. Розвиток об’єктів портової
інфраструктури: елеваторів,
перевантажувальних баз,
143300,0 928100,0 1803000,0
2874400,0
мультимодальних логістичних
центрів (інвестиційний проєкт)
5. Розширення мережі майданчиків та Фінансування будівництва буде визначено під час
сухого порту для відстою
розробки Державної програми будівництва
великовагових транспортних
спеціалізованих сервісних майданчиків для
засобів із об’єктами сервісу
стоянки вантажних транспортних засобів
1.1.2. Впровадження інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях економіки
6. Сприяння створенню та розбудові
індустріальних парків
56230,0
126878,2
116143,8
299252,0
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Розвиток енергокомплексу
Миколаївської області, у тому числі
2139175,7 2149557,2 2162773,7
за рахунок збільшення частки
альтернативної енергетики
1.1.3. Розвиток сільськогосподарського виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції
Будівництво, реконструкція,
технічне та технологічне оновлення
тваринницьких, птахівничих
30000,0
390000,0
312000,0
комплексів і заводів (цехів) з
переробки продукції (інвестиційний
проєкт)
Розбудова інфраструктури овоче-,
плодовосховищ та цехів з
переробки овочів і фруктів шляхом
4400,0
замороження, сушіння (в`ялення),
консервування та інше
(інвестиційний проєкт)
Сприяння будівництву,
реконструкції та модернізації
7000,0
14700,0
18000,0
систем зрошення Миколаївщини
Сприяння створенню та розвитку
агрокластерів і сільсько700,0
1300,0
господарських кооперативів
Сприяння розвитку галузі
1350,0
51000,0
550,0
бджільництва регіону

6451506,6

732000,0

4400,0

39700,0
2000,0
52900,0

Напрям 1.2. Розвиток міжнародного співробітництва

1.2.1. Міжнародна промоція регіону
13. Популяризація економічного
потенціалу регіону за кордоном
1.2.2. Підтримка експорту

В межах наявного фінансового ресурсу
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№
з/п

Назва технічного завдання

14. Розвиток зовнішньоекономічного
співробітництва

Обсяг фінансування за роками*
(тис. грн)
2021
2022
2023
2260,0

2680,0

2700,0

Загальна
вартість
(тис. грн)
7640,0

Напрям 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та
середнього підприємництва
1.3.1. Розвиток інфраструктури підприємництва та сприяння впровадженню
ініціатив малого та середнього бізнесу
15. Створення умов для підтримки
розвитку підприємства, зокрема за
рахунок створення мережі центрів
3920,0
4320,0
10220,0
18460,0
розвитку підприємництва, бізнесінкубаторів, агенцій розвитку, тощо
16. Фінансова підтримка суб’єктів
малого та середнього бізнесу
В межах наявного фінансового ресурсу
шляхом компенсації відшкодування
відсоткових ставок за кредитами
17. Створення умов для підтримки
розвитку підприємництва
В межах наявного фінансового ресурсу
Миколаївщини

Напрям 1.4. Розвиток туристичної та курортної індустрії

1.4.1 . Створення і популяризація туристичних продуктів
18. Створення інституцій підтримки
розвитку туризму та популяризація
20500,0
17630,0
15308,0
туристичного потенціалу
19. Туристичні магніти Миколаївщини
5220,0
32690,0
16810,0
20. Підтримка розвитку сільського
11670,0
18938,6
17804,1
(зеленного) туризму
1.4.2. Розвиток туристичної та курортної інфраструктури
21. Розвиток туристичної
інфраструктури та сфер послуг
40000,0
293000,0
236000,0
вздовж туристичних маршрутів і
шляхів активного туризму
22. Розбудова курортних та розвиток
рекреаційно-туристичних територій
288538,0
333038,0
333038,0
області з використанням природних
лікувальних ресурсів

53438,0
54720,0
48412,7

569000,0

954614,0

* обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу

Напрям 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств
реального сектору економіки, розвиток інфраструктури області
Миколаївщина має промисловий потенціал, технічну базу та людські
ресурси для подальшого розвитку галузей економіки.
Географічне
розташування області у зоні впливу міжнародних транспортних коридорів та
структура земельного фонду, що обумовлює вирощування значної кількості
різноманітної сільськогосподарської продукції, створюють
інвестиційну
привабливість регіону. З метою залучення інвестицій для технологічної
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модернізації реального сектору економіки області є необхідним утримання в
належному стані дорожньо-транспортної інфраструктури, транспортного
сполучення територій, а також розвиток інформаційно-комунікаційної,
інноваційної інфраструктури громад.
Напрям 1.1. включає в себе 12 технічних завдань на проєкти
регіонального розвитку, що матимуть вплив на: розширення портфеля
інвестиційних пропозицій регіону; розвиток транспортно-логістичного,
транзитного потенціалу; розвиток сільськогосподарського виробництва та
переробки сільгосппродукції.
Основні індикатори реалізації:
індекс промислової продукції, %;
обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу;
індекс сільськогосподарської продукції, %;
обсяги виробництва:
зернових та зернобобових культур, тис. тонн;
соняшнику, тис. тонн;
овочів, тис. тонн;
плодовоягідних культур, тис. тонн;
винограду, тис. тонн;
будівництво та реконструкція ферм та тваринницьких комплексів, од.;
продуктивність корів в сільськогосподарських підприємствах, кг
розширення площ поливу сільськогосподарських культур, тис. га;
збільшення кількості підприємств – виробників сертифікованої органічної
продукції, од.;
створення сімейних фермерських господарств та кооперативів, од.;
обсяг залучених капітальних інвестицій на одну особу, грн;
індекс капітальних інвестицій, %;
відновлення автомобільних доріг, з яких:
будівництво, капітальний та поточний середній ремонт, км;
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, тис. м2;
збільшення обсягу вантажних перевезень підприємствами транспорту,
млн тонн;
обсяг реалізованої промислової продукції, грн;
обсяги виробництва сільськогосподарської продукції (за видами), тис.
тонн;
відновлення автомобільних доріг, км;
збільшення обсягу вантажних перевезень підприємствами транспорту,
млн тонн.
Напрям 1.2. Розвиток міжнародного співробітництва
Напрям 1.2. включає в себе 2 технічні завдання на проєкти регіонального
розвитку, що передбачає формування позитивного міжнародного іміджу
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Миколаївської області, залучення коштів міжнародної технічної допомоги для
соціально-економічного розвитку області.
Очікувані результати:
диверсифікація структури експорту в частині збільшення частки
продукції із доданою вартістю;
вихід на нові зовнішні ринки збуту;
поліпшення інвестиційної привабливості області.
Індикатори:
темп зростання експорту товарів та послуг, %;
збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій, %.
Напрям 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та
середнього підприємництва
Напрям 1.3. включає 3 технічні завдання на проєкти регіонального
розвитку, що мають забезпечити розвиток інфраструктури підприємництва та
активізацію діалогу між бізнесом та владою, що передбачає надання суб’єктам
малого та середнього бізнесу фінансової підтримки, діджиталізацію
інформаційних, комунікаційних та інших систем, сприяння у відкритті та
розвитку власної справи демобілізованим учасникам бойових дій тощо.
Очікувані результати:
збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва;
підвищення ефективності функціонування інфраструктури підтримки
малого і середнього підприємництва;
розширення ефективного діалогу між бізнесом та владою;
збільшення кількості найманих працівників на малих та середніх
підприємствах шляхом створення нових робочих місць;
збільшення обсягів надходжень від діяльності суб’єктів малого і
середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків і
платежів;
підвищення частки малих і середніх підприємств у загальному обсязі
реалізації продукції (товарів, послуг) регіону.
Індикатори:
кількість малих і середніх підприємств, од.;
кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, од.;
кількість найманих працівників на малих і середніх підприємствах
шляхом створення нових робочих місць, осіб;
загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів, одержаних від
діяльності малого та середнього підприємництва, тис. грн;
обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими і середніми
підприємствами, млн грн.
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Напрям 1.4. Розвиток туристичної та курортної індустрії
Туристичний потенціал регіону можливо реалізувати за допомогою
ефективних туристичних продуктів та послуг, зокрема створення і
популяризації туристичних продуктів, розвитку туристичної та курортної
інфраструктури.
Напрям включає 5 технічних завдань на проєкти регіонального розвитку,
що мають забезпечити створення інституцій підтримки розвитку туризму та
популяризацію туристичного потенціалу; реалізацію проєкту «Туристичні
магніти Миколаївщини»; розвиток туристичної інфраструктури та сфер послуг
вздовж туристичних маршрутів і шляхів активного туризму, сільського
(зеленого) туризму, розбудову курортних та розвиток рекреаційно-туристичних
територій області з використанням природних лікувальних ресурсів.
Очікувані результати:
популяризація туристичного потенціалу області;
активізація сталого розвитку туристичної сфери області;
зростання кількості об’єктів інфраструктури у сфері туризму;
створення нових туристичних продуктів;
збільшення туристичних потоків та кількості відвідувачів туристичних
об’єктів області;
збільшення надходжень до місцевих бюджетів області від надання
туристичних послуг.
Індикатори:
кількість відвідувачів туристичних об’єктів, млн осіб;
сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів області,
млн грн;
кількість спеціалізованих виставкових та ярмаркових заходів, од.;
проведення масових фестивальних та інформаційних заходів (семінарів,
круглих столів, конференцій та інше), од.;
кількість туристичних інформаційних центрів, од.
ПРОГРАМА 2. Висока якість життя людини
Якість життя населення є основою для розвитку людського капіталу та
потужним засобом впливу на конкурентоспроможність регіону. Підвищення
якості життя населення є чинником залучення інвестиційних і трудових
ресурсів, інтелектуального капіталу та важливим фактором, що стримує відтік
людського і фінансового капіталу за кордон.
В умовах реальної загрози подальших втрат людського капіталу
Миколаївщини через істотне погіршення якості життя існує необхідність
реалізації системи цільових заходів для забезпечення планування і контролю
індикаторів якості життя, запровадження у практику параметрів якості життя як
головних показників ефективності стратегічного планування в регіоні.
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Внаслідок цього, система цілей і завдань щодо забезпечення якості життя
мешканців регіону та зростання їх добробуту охоплює діяльність у різних
сферах соціально-економічної діяльності, серед яких: забезпечення доступності
та якості послуг охорони здоров’я, якісної освіти, соціальних послуг,
популяризація здорового способу життя, підтримка спорту, розвиток
регіонального ринку праці, зміцнення громадянської безпеки.
Програма 2. «Висока якість життя людини» передбачає реалізацію
технічних завдань на проєкти регіонального розвитку, спрямованих на
підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці, обізнаності та
соціальної активності мешканців, підтримку здорового способу життя, розвиток
національно-культурного середовища та патріотизму в умовах трансформації
суспільства, забезпечення населення якісними житлово-комунальними
послугами.
Програма 2. відповідає стратегічній цілі 2 «Висока якість життя
людини». Досягнення цієї цілі передбачається через реалізацію 4 відповідних
напрямів та 47 технічних завдань.
2.1. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що
змінюється;
2.2. Збільшення тривалості життя людини;
2.3. Забезпечення населення якісними послугами;
2.4. Розвиток культурного і духовного середовища.
Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для
сталого розвитку регіону.
Програма реалізовуватиметься упродовж 2021-2023 років. Впровадження
технічних завдань цієї програми можливе через:
залучення коштів державного фонду регіонального розвитку та
фінансування через галузеві державні програми;
внесення заходів до обласної програми соціально-економічного розвитку,
галузевих регіональних програм;
залучення фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної
допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових
форм;
залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проєктних
ідей (де це передбачено умовами проєкту).
Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань
до Програми 2. «Висока якість життя людини»
№
з/п

Назва технічного завдання

ВСЬОГО

Обсяг фінансування за роками *
(тис. грн)
2021

2022

2023

2250051,9

1966067,3

1667393,4

Загальна
вартість
(тис. грн)
5883512,6
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№
з/п

Назва технічного завдання

Обсяг фінансування за роками *
(тис. грн)
2021

2022

2023

Загальна
вартість
(тис. грн)

Напрям 2.1. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах
економіки, що змінюється
2.1.1.

Якісна освіта для всіх

1. Модернізація,
реконструкція
та
розвиток освітнього середовища в
292100,0
закладах
освіти
Миколаївської
області

208500,0

121200,0

621800,0

2. Оптимізація та формування мережі
закладів
дошкільної,
загальної
середньої, професійно (професійнотехнічної)
освіти
в
умовах 319500,0
реформування та децентралізації.
Створення опорних шкіл та мережі
старшої профільної школи

240300,0

132760,0

692560,0

3. Інклюзивна освіта – рівний доступ
до шкільної освіти дітям з
особливими освітніми потребами

64664,9

38508,6

35632,2

138805,7

4. Професійно-практична
підготовка
педагогічних
працівників
та
залучення фахівців для роботи в
сільській місцевості (у тому числі
молодих спеціалістів)

32000,0

32000,0

36000,0

100000,0

2.1.2.

Розвиток лідерських та підприємницьких якостей жінок та чоловіків

5. Інноваційний кластер «Регіональний
інноваційний хаб»
6. Проведення
регіональних
та
всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності,
підтримка
талановитих учнів, студентів та
молоді області
7. ІнноГенератор
2.1.3.

1200,0

1300,0

1400,0

3900,0

В межах наявного фінансового ресурсу

2750,0

7950,0

7800,0

18500,0

Сприяння розвитку молодого покоління

8. Виконання програми «Молодіжний
працівник»

50,0

60,0

75,0

185,0

9. Підтримка
реалізації
проєкту
«Українська академія лідерства»

2200,0

2200,0

2200,0

6600,0

10. Реалізація Національного проєкту
мобільності молоді

50,0

60,0

75,0

185,0

11. Створення та розбудова діяльності
мережі
молодіжних
центрів
Миколаївської області

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0
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№
з/п

Назва технічного завдання

12. Забезпечення функціонування
молодіжних центрів

Обсяг фінансування за роками *
(тис. грн)
2021

2022

2023

200,0

200,0

200,0

Загальна
вартість
(тис. грн)
600,0

Напрям 2.2. Збільшення тривалості життя людини
2.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медицини
13. Забезпечення та створення умов для
надання якісних медичних послуг, в
тому числі шляхом розвитку
телемедицини

20503,0

98805,0

31442,6

150750,6

14. Профілактика та забезпечення
раннього виявлення захворювань
серед населення

9270,0

200,0

200,0

9670,0

15. Розвиток мережі та вдосконалення
матеріально-технічної бази екстреної
(швидкої) медичної допомоги

45000,0

45000,0

70500,0

160500,0

16. Будівництво, реконструкція,
реставрація, капітальний ремонт
закладів охорони здоров’я
Миколаївської області

204600,0

103631,9

68562,7

376794,6

17. Розвиток паліативної допомоги

581,7

581,7

581,7

1745,1

40000,0

38000,0

20000,0

98000,0

198000,0

110000,0

550000,0

13312,7

55769,4

18. Поліпшення кадрового забезпечення
галузі охорони здоров’я, в тому
числі в сільській місцевості із
залученням молодих спеціалістів

2.2.2. Сприяння здоровому способу життя
19. Розвиток спортивної інфраструктури

242000,0

2.2.3. Соціальна реабілітація та соціальна допомога
20. Будівництво, капітальний ремонт,
реконструкція, модернізація установ
системи соціального захисту

13174,0

29282,7

21. Розвиток мережі «Ветеранських
просторів» та створення мобільного
офісу (ветераномобіль) для надання
послуг учасникам бойових дій

28000,0

17000,0

45000,0

22. Розвиток або відкриття власної
справи внутрішньо переміщеними
особами

В межах наявного фінансового ресурсу

23. Розвиток або відкриття власної
справи учасниками
антитерористичної операції

В межах наявного фінансового ресурсу
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№
з/п

Назва технічного завдання

Обсяг фінансування за роками *
(тис. грн)
2021

24. Створення та розвиток мережі
спеціалізованих послуг для осіб, які
постраждали
від
домашнього
насильства

2022

2023

Загальна
вартість
(тис. грн)

1000,0

1000,0

25. Оздоровлення та відпочинок дітей

В межах наявного фінансового ресурсу

26. Оздоровлення та відпочинок на
базах відпочинку, санаторнокурортних закладах окремих
пільгових категорій

В межах наявного фінансового ресурсу

27. Забезпечення житлом громадян та
членів їх сімей, які потребують
поліпшення житлових умов та
перебувають на квартирному обліку,
в тому числі ветеранів війни,
внутрішньо переміщених осіб,
багатодітних сімей, осіб, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи тощо

В межах наявного фінансового ресурсу

2.2.4. Запобігання виникненню епідеміологічних ускладнень на території області
28. Запобігання поширенню на території
Миколаївської області та ліквідації
гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2

В межах наявного фінансового ресурсу

Напрям 2.3. Забезпечення населення якісними послугами
2.3.1. Розвиток системи питного водопостачання та водовідведення
29 Будівництво, реконструкція,
капітальний ремонт артезіанських
свердловин, очисних споруд,
інженерних мереж водопостачання
та водовідведення

175100,0

173500,0

172000,0

520600,0

30. Будівництво, реконструкція,
капітальний ремонт колективних
установок доочищення питної води

3000,0

3000,0

3000,0

9000,0

31. Оновлення рухомого складу
спеціалізованої техніки та
обладнання

20000,0

20000,0

20000,0

60000,0

2.3.2. Підвищення енергоефективності у комунальній сфері та житловому фонді
32. Стимулювання заходів підвищення
енергоефективності та
енергозбереження в комунальній
теплоенергетиці та на об’єктах

180000,0

180000,0

180000,0

540000,0
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№
з/п

Назва технічного завдання

Обсяг фінансування за роками *
(тис. грн)

Загальна
вартість
(тис. грн)

2021

2022

2023

33. Реалізація проєктів з
енергоефективності в бюджетній
сфері

50000,0

50000,0

50000,0

150000,0

34. Підтримка проєктів з
енергоефективності у житловому
фонді, в тому числі за рахунок
часткового відшкодування кредитів
на заходи з енергозбереження, які
залучені ОСББ, ЖБК

30000,0

30000,0

30000,0

90000,0

35. Реконструкція тепломагістралі
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на
ділянці від ТК-15 до ТК-24 по
вул. Московська в м. Миколаєві

33859,0

24994,5

16636,2

75489,7

енергетики

2.3.3. Підвищення рівня комфорту середовища проживання
36. Розширення мережі центрів з
надання адміністративних послуг із
використанням електронних
технологій

9790,0

8030,0

6490,0

24310,0

37. Створення умов для отримання
власного житла за підтримки
Миколаївського регіонального
управління державної
спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння
молодіжному житловому
будівництву»

96200,0

107500,0

118000,0

321700,0

38. Розвиток системи зовнішнього
освітлення та об’єктів благоустрою
населених пунктів

15000,0

15000,0

15000,0

45000,0

2.3.4. Досягнення позитивних результатів фінансово-господарської діяльності
підприємств комунального господарства
39. Відшкодування з місцевих бюджетів
та державного бюджету (у разі
включення видатків до державного
бюджету на відповідний рік) різниці
в тарифах з постачання теплової
енергії
та
централізованого
водопостачання і водовідведення
населенню, бюджетним установам

30000,0

30000,0

30000,0

90000,0

40. Забезпечення системного
спрямування видатків місцевих
бюджетів на утримання і розвиток

85000,0

85000,0

85000,0

255000,0
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№
з/п

Назва технічного завдання

Обсяг фінансування за роками *
(тис. грн)
2021

2022

2023

Загальна
вартість
(тис. грн)

житлово-комунального
господарства, фінансову підтримку
підприємств комунального
господарства для реалізації заходів з
енергомодернізації та оновлення
основних фондів, забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати,
погашення заборгованості за
енергоносії, по кредитах та за
покупні послуги інших суб’єктів
господарювання

Напрям 2.4. Розвиток культурного і духовного середовища
2.4.1. Розвиток культурно-мистецьких закладів та створення умов для творчого
самовираження
41. Підтримка розвитку культурномистецьких закладів Миколаївської
області

28820,0

128230,9

247511,3

404562,2

42. Розвиток бібліотек Миколаївської
області з якісно новим рівнем послуг
Миколаївської області

9392,3

9637,0

1184,0

20213,3

100,0

200,0

300,0

43. Популяризація
та
розвиток
традиційної
культури,
запровадження
нових
моделей
діяльності закладів культури

2.4.2. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини
етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин
44. Створення умов для збереження
культурної спадщини

63047,0

22495,0

23430,0

108972,0

45. Розвиток системи національнопатріотичного виховання

100000,
0

15000,0

15000,0

130000,0

46. Увічнення пам’яті учасників
АТО/ООС, жертв воєн та політичних
репресій

у межах наявного фінансового ресурсу

2.4.3 . Формування єдиного інформаційного і культурного простору
47. Створення умов для розвитку
інформаційної, видавничої сфер,
залучення інститутів громадянського
суспільства до прийняття
управлінських рішень

у межах наявного фінансового ресурсу

* обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу
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Напрям 2.1. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах
економіки, що змінюється
Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку економіки та
суспільства є створення умов та формування у населення нових психологічних
установок, нових підходів у світосприйнятті для підготовки до життя та
діяльності в економічному просторі, який зазнає суттєвих змін.
Реалізація проєктних ідей напряму 2.1. націлена на підготовку молодого
покоління до життя в нових реаліях, на швидку адаптацію людини до вимог
часу та потреб ринку праці, на розвиток підприємницьких та лідерських
якостей. Впровадження проєктних ідей цього напряму передбачає впливи
Стратегії в сфері ринку праці та соціально-економічних відносин для того, щоб:
підготувати молодь до соціально-економічних вимог нашого часу;
створити систему професійного навчання, що включає професійну
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих;
підвищити рівень конкурентоспроможності населення зрілого віку на
ринку праці;
розвинути в людях нові якості, необхідні для життя в сучасних реаліях.
Напрям 2.1. включає 12 технічних завдань на проєкти регіонального
розвитку, що матимуть вплив на:
формування оптимальної та спроможної мережі закладів загальної
середньої освіти, зокрема опорних шкіл, у тому числі
в об’єднаних
територіальних громадах; підвищення якості освіти у сільській місцевості;
будівництво нових шкіл;
розширення мережі інклюзивних закладів освіти, інклюзивно-ресурсних
центрів в об’єднаних територіальних громадах; продовження трансформації
мережі закладів інституційного догляду та реінтеграції дітей із цих закладів;
створення системи професійного навчання, що включає професійну
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працюючих;
створення для населення області умов та забезпечення можливостей для
навчання упродовж життя, підвищення рівня конкурентоспроможності населення
зрілого віку на ринку праці;
зростання показників якості навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах;
розвиток інформаційно-цифрового простору системи освіти Миколаївської
області; використання інноваційних мультимедійних засобів навчання;
підвищення громадянської освіти молоді через участь у суспільній діяльності;
здійснення заходів з національно – патріотичного виховання;
розвиток волонтерства та мобільності молоді;
реалізація творчого потенціалу молодих осіб;
формування та пропагування здорового способу життя;
сприяння зайнятості молоді у вільний час та молодіжному підприємництву;
об’єднання представників державного та громадського секторів навколо
розвитку якісної молодіжної роботи та підвищення їх кваліфікації;
зростання показників кількості фахівців, які працюють з молоддю.
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Індикатори реалізації:
охоплення дітей дошкільними закладами освіти, % від загальної кількості
дітей відповідного віку;
охоплення освітніми послугами дітей з особливими освітніми
потребами, %;
кількість профільних шкіл, одиниць;
кількість опорних закладів освіти, одиниць;
кількість створених центрів освіти дорослих/ навчально-практичних
центрів, одиниць;
кількість створених молодіжних центрів, одиниць;
кількість фахівців, які пройшли навчання за програмою «молодіжний
працівник», осіб.
Напрям 2.2. Збільшення тривалості життя людини
Показник тривалості життя має тенденцію інерційного мало змінного
руху, внаслідок чого принципового збільшення тривалості життя в регіоні, як і
в країні не відбувається.
Причини таких тенденцій тривалості життя криються у несприятливій
екологічній ситуації, низькому рівні сукупних доходів домогосподарств, які не
забезпечують навіть простого відтворення робочої сили. В ситуації, що
склалася, необхідно забезпечити підвищення рівня добробуту людей, суттєво
поліпшити функціонування системи охорони здоров’я у спосіб її реформування
з метою підвищення якості медичних послуг, їх доступності, запровадити
стимули до здорового способу життя населення, забезпечити належні умови
праці тощо.
Здоров’я населення Миколаївщини є однією з найбільших цінностей та
необхідною умовою для соціально-економічного розвитку регіону. Тому
важливо забезпечити створення оптимальних умов для реалізації потенціалу
кожної особи впродовж всього життя та досягнення благополуччя населення.
Розвиток сфери охорони здоров’я Миколаївської області потребує
значних фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів.
Основними проблемами розвитку сфери охорони здоров’я є:
низький рівень оснащення закладів сучасним функціональнодіагностичним та фізіотерапевтичним обладнанням;
неукомплектованість штатних лікарських посад лікарями та середнім
медичним персоналом, особливо у сільській місцевості, внаслідок активізації
трудової міграції.
Реалізація проєктних ідей напряму 2.2. за 16 технічними завданнями
передбачає такі впливи Стратегії в сфері охорони здоров’я на проєкти
регіонального розвитку:
припинення природного скорочення чисельності населення;
запровадження високих стандартів безпечного та якісного харчування в
освітніх закладах;
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зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними
хворобами;
зниження показників захворюваності на "соціальні хвороби" –
туберкульоз, наркотичної та алкогольної залежності;
кадрове забезпечення галузей охорони здоров’я та освіти фахівцями, у
тому числі молодими спеціалістами;
систематичне проведення просвітницьких та роз’яснювальних заходів з
метою пропаганди здорового способу життя молоді;
задоволення індивідуальних та суспільних потреб громадян у спортивній
та фізкультурній підготовці;
соціальна адаптація молоді, яка опинилась в складних життєвих
обставинах;
зниження показників постраждалих від домашнього та гендерного
насильства;
збільшення обсягів бюджетного фінансування для вирішення соціальних
проблем, підвищення адресності та масовості надання соціальних послуг,
справедливого перерозподілу соціальної відповідальності між владою та
громадою.
Індикатори реалізації:
впровадження системи НАССР на харчоблоках закладів освіти;
наявність медичного контролю за організацією харчування в закладах
освіти;
кількість дітей І групи здоров’я в закладах освіти;
відсутність спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних з харчуванням,
харчових отруєнь;
показники народжуваності / смертності на 1 тис. наявного населення;
забезпеченість населення лікарями, вузькоспеціалізованими фахівцями на
10 тис. наявного населення;
рівень смертності від туберкульозу на 100 тис. наявного населення;
малюкова смертність на 1 тис. народжених живими;
надання первинної медичної допомоги населенню в межах пакету
медичних гарантій, укладання декларації з сімейними лікарями (охоплено
населення, %);
частка онкологічних хворих, які перебувають на обліку з часу
встановлення діагнозу 5 років та більше, %;
загальна сума коштів з обласного та місцевих бюджетів на заходи
соціальної підтримки вразливих категорій населення області, млн грн;
рівень охоплення соціальними послугами населення області, що потребує
надання соціальних послуг, %;
кількість територіальних громад, які взяли на себе обов’язки з надання
соціальних послуг, %.
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Напрям 2.3. Забезпечення населення якісними послугами
Пріоритетним напрямом регіональної політики є забезпечення
комфортного та безпечного середовища для людини, підвищення якості та
стандартів життя населення, що в першу чергу передбачає створення належних
побутових умов, забезпечення якісними послугами в регіонах, зокрема
налагодження теплопостачання, водопостачання та водовідведення.
Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами є
одним з визначальних показників соціальної характеристики населених
пунктів. Якісна вода є одним з найголовніших чинників впливу на здоров’я
людини. Тому першочергова увага має бути зосереджена на створенні
можливостей для ефективного водопостачання та водовідведення.
Раціональне використання енергетичних ресурсів, досягнення економічно
доцільної ефективності використання існуючих паливно-енергетичних ресурсів
при дійсному рівні розвитку техніки та технології та дотриманні вимог до
навколишнього середовища забезпечується завдяки реалізації заходів з
енергоефективності. Для населення – це значне скорочення комунальних
витрат, для країни та регіону – економія ресурсів, підвищення продуктивності
промисловості і конкурентоспроможності, для екології – обмеження викидів
парникових газів в атмосферу, для суб’єктів господарювання – зниження витрат
на паливо і необґрунтованих витрат на будівництво.
Напрям 2.3. включає 13 технічних завдань на проєкти регіонального
розвитку, що сприятимуть:
підвищенню якості води із джерел питного водопостачання;
покращенню санітарно-технічного стану водозабірних споруд і
водопроводів;
розширенню сфери охоплення населення та територій централізованим
водовідведенням;
забезпеченню сучасними системами водовідведення;
зменшенню обсягу скидання неочищених стічних вод;
стабілізації фінансово-економічної діяльності підприємств комунального
господарства, зменшенню обсягу кредиторської заборгованості за спожиті
енергоносії та покупну електроенергію, послуги водопровідно-каналізаційного
господарства.
заміщенню природного газу місцевими альтернативними видами палива;
зменшенню енергоспоживання житлового і бюджетного фондів;
збільшенню створення кількості створених ОСББ;
збільшенню кількості населених пунктів з розвиненими системами
зовнішнього освітлення та кількості енергозберігаючих джерел освітлення;
запровадженню нових проєктів у сфері надання адміністративних послуг,
спрямованих на максимальне наближення сервісу держави до жителів;
покращенню житлових умов населення шляхом надання іпотечних
кредитів на будівництво (придбання) доступного житла;
реалізації заходів обласних цільових програм, що передбачають
будівництво (придбання ) доступного житла.
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Індикатори реалізації:
питомі видатки місцевих бюджетів на утримання житлово-комунального
господарства в розрахунку на 1 особу, грн/1 особу;
охоплення систем централізованого водопостачання виробничим
контролем;
охоплення закладів освіти (шкільних, дошкільних) питною водою
гарантованої якості;
частка міського населення, яке має доступ до централізованих систем
водопостачання, % до загальної кількості;
частка сільського населення, яке має доступ до централізованих систем
водопостачання, % до загальної кількості;
збільшення потужності «зелених» електростанцій, в тому числі в
домогосподарствах, МВт/год;
кількість впроваджених проєктів із заміщенням викопних видів палива
альтернативними джерелами енергії в бюджетній сфері та житловокомунальному господарстві, одиниць;
частка багатоквартирних будинків, в яких впроваджено нові форми
утримання та управління житловим фондом, % до загальної кількості / до
загальної площі;
термомодернізація будівель до загальної кількості багатоквартирних
будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ бюджетної сфери, які
потребують термомодернізації, % до загальної кількості будівель;
частка населених пунктів, охоплених системами зовнішнього
освітлення, % до загальної кількості;
питома вага сучасних енергозберігаючих джерел зовнішнього
освітлення, % до загальної кількості;
загальна кількість послуг, що надаються через центри надання
адміністративних послуг (далі - ЦНАП);
кількість послуг, наданих в ЦНАП з початку року, тис.;
підвищення рівня забезпечення житлом громадян шляхом надання
пільгових довгострокових кредитів та державної підтримки громадянам,
тис. грн / кількість громадян;
темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію
житла, % до відповідного періоду минулого року;
загальна сума коштів з бюджетів усіх рівнів, витрачених на забезпечення
житлом учасників АТО/ООС та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб
та інших категорій населення, млн грн.
Напрям 2.4. Розвиток культурного і духовного середовища
Перебування сучасної соціально-культурної сфери у кризовому стані
потребує розробки та формування такої моделі управління всіма задіяними
ресурсами, яка б ґрунтувалася на взаємній співпраці між органами державної
законодавчої та виконавчої влади, громадськістю та безпосередньо суб’єктами
сфери культури. Подібна співпраця повинна базуватися на повній та
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безперервній взаємодії у вирішенні питань культурного розвитку, що відповідає
специфіці культурної сфери і є важливою в умовах становлення громадського
суспільства.
Ефективно побудовані організаційно-економічні відносини є важливою
складовою ефективного функціонування закладів сфери культури. Кардинальні
зміни в культурній сфері, які зумовлені ринковими, політичними,
економічними та соціальними перетвореннями, вплинули на розвиток старих та
сприяли виникненню нових різноманітних суб'єктів культурної діяльності,
заснованих як на державній (комунальній), так і на приватній власності. Це
призвело до кількісних та якісних змін у культурному житті країни та регіону.
Таким чином, виникла нагальна потреба в пошуку нових підходів до
формування відповідних організаційно-економічних відносин в цій сфері.
Напрям 2.4. включає 7 технічних завдань на проєкти регіонального
розвитку, які матимуть вплив на:
розвиток культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких закладів,
розширення їх послуг;
збільшення кількості, підвищення якості та доступності культурних
послуг для розвитку людського капіталу через стимулювання створення та
споживання культурних послуг, розширення доступу до культурно-мистецьких
надбань;
формування іміджу Миколаївщини шляхом організації культурномистецьких заходів, презентації творчих проєктів на всеукраїнському та
міжнародному рівнях;
створення умов для виявлення, розширення та використання культурнопросвітницького, туристичного, економічного та іншого потенціалу об’єктів
культурної спадщини;
створення ефективної системи охорони культурної спадщини;
відродження та розвиток осередків народних художніх промислів,
збереження унікальних, рідкісних практик і технік народної творчості;
запровадження інновацій, креативних індустрій, в культурномистецькому процесі, що відповідають викликам XXI століття;
підтримка та розвиток обдарованих дітей і молоді;
налагодження системної комунікації «суспільство - влада»;
задоволення інформаційних потреб усіх соціальних груп населення
незалежно від віку, статі, статусу, рівня освіти, релігійних, етнокультурних
уподобань та інших особливостей;
розширення випуску місцевої книжкової продукції, зокрема,
краєзнавчого, освітнього, патріотично-громадянського спрямування тощо.
Індикатори реалізації:
кількість закладів культури, одиниць;
кількість культурно-мистецьких заходів, одиниць;
кількість відвідувань музеїв, бібліотек, інших закладів культури;
кількість учасників аматорських формувань;
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кількість гастролей театральних та музичних колективів, одиниць;
кількість об’єктів культурної спадщини, що занесені до Державного
реєстру нерухомих пам’яток України, одиниць;
кількість відреставрованих пам’яток культурної спадщини, одиниць;
кількість виданих книг, одиниць;
кількість підготовлених інформаційних матеріалів, одиниць.
ПРОГРАМА 3. Збереження та розвиток територій
Важливими завданнями децентралізації влади є вирішення існуючих
проблем окремих територій, побудови такої територіальної основи місцевого
самоврядування, яка була б оптимальною і доцільною для формування
самодостатніх громад, забезпечення їх сталого соціально-економічного
розвитку.
Серед основних механізмів, які визначають такий розвиток, є
співробітництво громад задля спільної мети та просторове планування.
Містобудівна та землевпорядна документації регулюватимуть забудову та інше
використання територій. Послідовна діяльність у цьому напрямі може стати
каталізатором розвитку громад для реалізації спільних проєктів, сприятиме
збалансованому розвитку виробничої і соціальної сфер, задоволенню інтересів
громадян в усіх сферах життєдіяльності, покращення усіх видів
інфраструктури, підвищення рівня громадської безпеки.
Програма 3. «Збереження та розвиток територій» складається із трьох
напрямів, які стосуються важливих для розвитку регіону окремих аспектів, та
включає 23 технічні завдання:
3.1. Підсилення регіональної згуртованості та просторовий розвиток;
3.2. Збереження навколишнього природного середовища;
3.3. Підвищення рівня громадської безпеки.
Впровадження цих завдань можливо шляхом:
залучення коштів державного фонду регіонального розвитку та
фінансування через галузеві державні програми;
залучення коштів обласного бюджету (внесення заходів до обласної
програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм);
залучення фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної
допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових
форм;
залучення інвестиційних коштів;
власних коштів територіальних громад.
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Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань
до Програми 3. «Збереження та розвиток територій»
№
з/п

Назва технічного завдання

ВСЬОГО

Обсяг фінансування за роками *
(тис. грн)
2021

2022

2023

399356,4

455068,5

402582,2

Загальна
вартість
(тис. грн)
1257007,1

Напрям 3.1. Підсилення регіональної згуртованості та просторовий
розвиток
3.1.1.

Підтримка співробітництва територіальних громад

1. Посилення можливостей розвитку
територій ГромадаNews

900,0

2100,0

1700,0

4700,0

2. Підтримка індивідуального
житлового будівництва на селі

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

3. Створення умов для розвитку
співробітництва територіальних
громад

В межах наявного фінансового ресурсу

4. Створення та організація діяльності
Агенції регіонального розвитку
Миколаївської області

В межах наявного фінансового ресурсу

3.1.2.
Вдосконалення
документації

просторового планування та розробка містобудівної

5. Створення інтегрованої
ведення містобудівного
Миколаївської області

системи
кадастру

6. Просторове планування у новому
адміністративно-територіальному
поділі

В межах наявного фінансового ресурсу

1100,0

1100,0

1100,0

3300,0

Напрям 3.2. Збереження навколишнього природного середовища
3.2.1. Збереження особливо цінних природних територій та біорізноманіття
7. Утримання та матеріально-технічне
забезпечення діяльності регіональних
ландшафтних парків області
8. Розвиток та збереження природнозаповідного фонду Миколаївської
області
9. Створення територій
природно-заповідного
місцевого значення

та

об’єктів
фонду

10. Збереження та відновлення видової
різноманітності флори та фауни
Миколаївської області

В межах наявного фінансового ресурсу

17454,8

18254,8

9686,6

45396,2

В межах наявного фінансового ресурсу

В межах наявного фінансового ресурсу
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11. Екологічний
моніторинг
та
інформування населення про стан
довкілля

3433,5

60

3493,5

3.2.2. Здійснення заходів щодо відновлення водності водних об’єктів та охорони і
захисту лісів у лісовому фонді
12. Розчищення та врегулювання русел
річок

9000,0

9000,0

4000,0

22000,0

13. Охорона і захист лісів

47330,0

54280,0

62292,0

163902,0

3.2.3.

Впровадження сучасних технологій поводження з відходами

14. Впровадження сучасних технологій у
сфері поводження з ТПВ

2904,9

9621,3

15. Впровадження ресурсозберігаючих
технологій поводження з відходами
виробництва

52390,0

53560,0

53560,0

159510,0

16. Створення сучасного комплексу з
переробки відходів

46729,7

55000,0

61600,0

163329,7

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

6000,0

12526,2

6000,0

Напрям 3.3. Підвищення рівня громадської безпеки
3.3.1. Розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки
18. Розбудова інфраструктури пожежнорятувальних підрозділів, у тому числі
будівництво центрів безпеки

2700,0

28500,0

28500,0

59700,0

19. Забезпечення пожежної та
техногенної безпеки об’єктів та
територій регіону

1983,5

4797

3163,6

9944,1

20. Мінімізація наслідків небезпечних
геологічних процесів (зсувів, ерозії,
абразії, підтоплення, інше) на
території Миколаївської області

193430,0

213795,0

171980,0

579205,0

21. Встановлення комплексів фото/відео
фіксації на автомобільних дорогах
загального користування

9000,0

9000,0

22. Ефективна організація територіальної
оборони та постійна готовність сил і
засобів, які залучені до її ведення

В межах наявного фінансового ресурсу

23. Створення системи профілактики
правопорушень, комплексного
забезпечення безпеки населення та
умов для співпраці територіальних
громад з правоохоронними органами.

В межах наявного фінансового ресурсу

* обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу
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Напрям 3.1. Підсилення регіональної згуртованості та просторовий
розвиток
Сталий та гармонійний розвиток місцевих громад можливо забезпечити
шляхом розроблення і впровадження дієвого механізму, який врегулює та
визначить основні засади планування та розвитку. Це допоможе знайти
максимально ефективні шляхи використання як внутрішнього, так і
зовнішнього ресурсного потенціалу, що сприятиме поліпшенню інвестиційного
клімату і стане потужним стимулом для розвитку об’єднаної територіальної
громади.
Забезпечення
адміністративно-територіальних
одиниць
області
містобудівною документацією створює потенційні можливості для їх розвитку з
урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Напрям 3.1. включає 5 технічних завдань на проєкти регіонального
розвитку, які матимуть вплив на:
впровадження
реформ
децентралізації,
підвищення фінансової
самодостатності, розвиток нових форм співробітництва – галузевих кластерів,
партнерств тощо;
розширення державно-приватного партнерства, залучення коштів
міжнародних грантів та державного бюджету на умовах співфінансування,
об’єднання ресурсів громад для вирішення питань інфраструктурних проєктів;
планову забудову та інше використання територій, розподіл земель для
цільового призначення містобудівних потреб, забезпечення раціонального
розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів, що в
свою чергу залучить інвестиції та збільшить надходження до місцевих
бюджетів.
Індикатори реалізації
кількість проєктів схем планування району, територій громад;
кількість проєктів генеральних планів населених пунктів.
Напрям 3.2. Збереження навколишнього природного середовища
Охорона навколишнього природного середовища та раціональне
використання природних ресурсів є найважливішою задачею та виключною
передумовою сталого суспільного розвитку.
Через техногенез, що прогресує, природне середовище зазнає посиленого
тиску у всьому світі. Втрата біологічного різноманіття є однією з глобальних
екологічних проблем. Антропогенна трансформація ландшафтів здійснює
специфічний вплив і на інші природні ресурси - на якість повітря, води тощо.
Особливо значних змін зазнають басейни малих річок.
Ще однією з ключових екологічних проблем є проблема відходів. Через
діяльність людини у світі в атмосферу, водойми і ґрунт щорічно надходить
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понад 50 млрд тонн відходів, що негативно впливає на довкілля, деякі аспекти
добробуту та задоволення потреб людини.
Державним механізмом припинення втрат біологічного та ландшафтного
різноманіття є заповідання земель, забезпечення сталого розвитку природноресурсного потенціалу.
Напрям 3.2. включає 5 технічних завдань.
Реалізація проєктів напряму «Збереження навколишнього природного
середовища» дасть змогу забезпечити:
підвищення відсотка заповідності території області, розвиток
регіональних ландшафтних парків, створення нових об’єктів природнозаповідного фонду, розробка регіональної екологічної мережі, збереження
ландшафтного та біорізноманіття;
відновлення водності поверхневих водних об’єктів, які, у свою чергу,
здійснять опосередкований вплив на усі сфери соціально-економічного життя
регіону;
повне очищення території області від залишків непридатних та
заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, поліпшення
екологічної ситуації в місцях їх зберігання; зменшення кількості стихійних
сміттєзвалищ; впровадження новітніх технологій у галузі переробки відходів;
поліпшення системи управління утилізації твердих побутових відходів;
ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку; поліпшення
стану та якісного складу лісів, здійснення заходів з лісовідтворення;
мінімізацію можливих збитків, що спричиняються лісовими пожежами та
пошкодженням лісів шкідниками та хворобами; задоволення потреби населення
і різних галузей економіки в корисних властивостях лісів та частково в
деревині;
підвищення рівня екологічної обізнаності населення та привернення
уваги до взаємовпливу природи і людини;
ефективний захист сільськогосподарських угідь від шкідливої дії водної
та вітрової ерозії.
Індикатори реалізації:
обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на 1 млрд грн
валового регіонального продукту, тис. тонн;
кількість встановлених автоматизованих постів моніторингу атмосферного
повітря;
кількість новостворених територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
частка утилізованих відходів від утворених;
кількість видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України.
Напрям 3.3. Підвищення рівня громадської безпеки
Безпека – це головна функція держави.
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Високий рівень незайнятості населення, недосконалість системи
реінтеграції бездомних громадян, поширення дитячої бездоглядності і
безпритульності – все це має негативний вплив на імідж Миколаївщини, її
економічний стан, призводить до зменшення обсягу інвестицій та зниження
рівня довіри населення до органів державної влади.
У цих умовах пріоритетом на найближчу перспективу має стати
створення систем соціальної профілактики правопорушень, комплексного
забезпечення безпеки населення, території та об'єктів в області, що, у свою
чергу, вимагає розробки та реалізації довгострокових заходів організаційного,
практичного, профілактичного та нормотворчого характеру.
Значна увага також має приділятися запобіганню пожежам в екосистемах,
забезпеченню безпечного перебування на водних об’єктах, підвищенню рівня
безпеки дорожнього руху, тощо.
Напрям 3.3. включає 6 технічних завдань.
Очікувані результати:
поліпшення стану забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах
області;
підвищення рівня матеріально-технічного та наукового забезпечення
профілактики правопорушень, зокрема із залученням сил і засобів місцевих
органів влади;
зниження рівня злочинності;
зменшення кількості випадків загибелі людей на водних об'єктах;
підвищення рівня безпеки дорожнього руху; зменшення кількості
випадків загибелі людей у дорожньо-транспортних пригодах.
Індикатори реалізації:
рівень злочинності на 10 тис. населення;
створення місцевих підрозділів пожежної охорони, од.;
створення добровільних пожежо-рятувальних підрозділів, од. (за
узгодженням з місцевим органом самоврядування);
створення центрів безпеки, од.;
модернізація існуючих підрозділів місцевої пожежної охорони в центри
безпеки, кількість;
визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах, од.;
створення та облаштування рятувальних постів на водних об’єктах, од.;
організація гуманітарного розмінування в акваторіях регіону, в т.ч.
об’єктах природно-заповідного фонду, га;
організація гуманітарного розмінування на територіях регіону, га;
кількість учасників навчань, проведених у частинах та підрозділах
територіальної оборони, осіб.
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ПРОГРАМА 4. Конкурентоспроможна економіка на основі інноваційного
та високотехнологічного розвитку, зокрема у сферах, визначених
смарт-спеціалізацією
Природно-ресурсний потенціал Миколаївської області обумовив вибір
інноваційно орієнтованих секторів економіки, які мають надати поштовх для
розвитку інших сфер, а також сприятимуть реалізації експортного потенціалу
ключових секторів економіки, модернізації та технікотехнологічному
переоснащенню промислових підприємств, розвитку наукомістких, енерго- та
екологоефективних і високотехнологічних промислових виробництв із
зростаючою економічною і соціальною віддачею, розширення ринків збуту для
продукції вітчизняних виробників.
Смарт-спеціалізація передбачає активізацію довгострокових структурних
змін в економіці регіону з орієнтацією на перспективу, тобто формування такої
політики, яка дозволить регіону зайняти відповідні ніші на глобальних ринках.
Напрями реалізації смарт-спеціалізації є актуальними для досягнення
цілей сталого розвитку, сприяючи переходу до ресурсозберігаючої економіки,
створюючи конкурентні переваги на внутрішніх та зовнішніх ринках;
підтримуючи структурні зміни, пропонуючи нові та кращі робочі місця та
соціальні інновації.
Програма «Конкурентоспроможна економіка на основі інноваційного
та високотехнологічного розвитку» складається із трьох напрямів та включає
5 технічних завдань, які стосуються окремих аспектів та є важливими для
розвитку регіону:
4.1. Інноваційний розвиток економіки, зокрема у сферах, визначених
смарт-спеціалізацією;
4.2. Створення нових наукоємних виробництв та продуктів;
4.3. Забезпечення потреби у висококваліфікованих кадрах для розвитку
інноваційних виробництв.
Впровадження цих завдань можливе шляхом залучення:
коштів державного фонду регіонального розвитку та фінансування через
галузеві державні програми;
коштів обласного бюджету (внесення заходів до обласної програми
соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм);
фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної допомоги
суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
інвестиційних коштів;
власних коштів територіальних громад.
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Орієнтовний фінансовий план реалізації технічних завдань
до Програми 4. «Конкурентоспроможна економіка на основі інноваційного
та високотехнологічного розвитку, зокрема у сферах, визначених
смарт-спеціалізацією»
№
з/п

Назва технічного завдання

Обсяг фінансування за роками *
(тис. грн)
2021 рік
2022 рік
2023 рік
282445,6
314993,2
299709,2

Загальна
вартість
(тис. грн)
897148,1

ВСЬОГО
Напрям 4.1. Інноваційний розвиток економіки, зокрема у сферах,
визначених смарт-спеціалізацією

4.1.1.
Підтримка інноваційних досліджень та технологій на стадіях «ідея –
дослідний зразок– виробництво».
1. Дослідження та розробки у сферах,
850,0
2750,0
2500,0
6100,0
визначених смарт – спеціалізацією
2.

4.1.2 .
Розвиток інноваційної інфраструктури
Створення інноваційно21572,6
16771,0
інвестиційних центрів з трансферу
сучасних агротехнологій

14110,1

52453,7

Напрям 4.2. Створення нових наукоємних виробництв та продуктів

4.2.1 Розвиток високотехнологічного виробництва продукції у сферах, визначених
смарт-спеціалізацією
3. Випуск
нових
видів 93650,0
95950,0
95750,0
285350,0
конкурентоспроможної продукції
4. Впровадження нових технологій у 166373,0
199522,2
187349,1
553244,4
розвиток виробництва та переробки
продукції

Напрям 4.3. Забезпечення потреби у висококваліфікованих кадрах для
розвитку інноваційних виробництв

4.3.1. Сприяння розвитку висококваліфікованого кадрового потенціалу у сферах
смарт-спеціалізації
5. Сприяння розвитку висококваліфіВ межах наявного фінансового ресурсу
кованого кадрового потенціалу у
сферах смарт-спеціалізації

* обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу

Напрям 4.1. Інноваційний розвиток у сферах, визначених смартспеціалізацією
Сучасний розвиток економіки потребує використання нових наукових
знань та інновацій. Смарт-спеціалізація дає можливість розблокувати
регіональний потенціал для структурних та технологічних змін, а також
промислової модернізації на інноваційних засадах.
Ефективна інноваційна діяльність не може відбуватися без активної
взаємодії між підприємствами та науково-дослідними установами, але на
сьогодні цей рівень взаємодії є недостатнім для якісних структурних
перетворень в економіці регіону. Зважаючи на основні проблеми, які
стримують розвиток науково-технологічного потенціалу трансформацій
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економіки регіону, основними напрямами спрямування спільних зусиль у
найближчій перспективі повинні стати: розвиток сучасної дослідницької бази
та інфраструктури передачі технологій при наукових установах та ВНЗ;
створення інфраструктури індустріальних парків та технопарків для науковців
та бізнесу; впровадження ефективного механізму взаємовигідного партнерства
потрійної спіралі “влада-бізнес-наука”; центри інновацій та трансферу
технологій; інноваційні центри; демонстраційно-експериментальні зони та
лабораторії, центри підвищення продуктивності та трансферу технологій,
прототипні лабораторії, інвестиційні (інноваційні) венчурні фонди;
небанківські
фінансово-кредитні
установи,
науково-впроваджувальні
підприємства; центри комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності;
розробка та реалізація Програми науково-технічного та інноваційного розвитку
області; створення інноваційних та креативних кластерів в регіоні.
Напрям 4.1. включає 2 технічні завдання.
Проєкти матимуть вплив на:
формування мережі об’єктів інноваційної інфраструктури для підтримки
інноваційної діяльності;
створення системи регіональної підтримки інноваційної діяльності з
фокусом на сектори смарт-спеціалізації;
активізацію співробітництва між наукою, освітою та бізнесом;
виведення регіональної продукції на міжнародні ринки;
створення нових робочих місць в результаті запровадження
смарт-спеціалізації в регіоні.
Індикатори реалізації:
кількість створених індустріальних парків, од.;
кількість створених промислових кластерів, од.;
внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за
рахунок коштів бюджету, з них коштів державного бюджету, млн грн.
Напрям 4.2. Створення нових наукоємних виробництв та продуктів
Наявність природних ресурсів, ринків збуту та інфраструктури зумовлює
характерну спеціалізацію промислового виробництва кожного регіону України.
У Миколаївській області у колі інноваційно-активних підприємств найбільш
представлені підприємства харчової промисловості, машинобудування,
енергетики та добувної промисловості.
Поліпшення умов для наукової та інноваційної діяльності сприятиме
виробництву нових (інноваційних) видів конкурентоспроможної продукції як
для вітчизняних, так і зарубіжних ринків, що призведе до збільшення обсягів
реалізації інноваційної продукції, в т. ч. на експорт, та сприятиме економічному
процвітанню області.
Напрям 4.2. включає 2 технічні завдання.
Проєкти цього напряму матимуть вплив на:
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активізацію інноваційної діяльності в регіоні, особливо в секторах смартспеціалізації;
зростання обсягів витрат на наукові дослідження та розробки; збільшення
обсягу внутрішніх і зовнішніх інвестицій в секторах смарт-спеціалізації;
впровадження нових технологій для модернізації економіки;
створення нових робочих місць в результаті запровадження смартспеціалізації в регіоні;
підвищення ролі наукових установ та освітніх закладів в інноваційному
розвитку регіону; активізація науково-технологічного співробітництва з
іншими регіонами.
Індикатори реалізації:
питома вага промислових підприємств, що займались інноваціями, за
видами економічної діяльності (напрями смарт-спеціалізації), у % до загальної
кількості обстежених промислових підприємств:
виробництво харчових продуктів, напоїв та ін.;
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування;
освоєно виробництво інноваційних видів продукції, од.;
впроваджено нових технологічних процесів, од.
Напрям 4.3. Забезпечення потреби у висококваліфікованих кадрах
для розвитку інноваційних виробництв
Кадровий потенціал є одним з ключових елементів інноваційного
розвитку, тому йому необхідно приділяти окрему увагу, особливо в контексті
впровадження смарт-спеціалізації.
Освіта є невід’ємним компонентом регіональної інноваційної політики.
Через фінансову та іміджеву непрестижність інноваційної діяльності стало
проблемою залучення молодих талановитих кадрів у наукову сферу.
Важливим є створення умов для самореалізації творчої людини,
починаючи зі школи, закладів професійно-технічної та вищої освіти, з
подальшою трансформацією в успішного інноватора, дослідника, підприємця
тощо.
Очікується, що поліпшення умов для роботи науковців та інноваторів в
області призведе до нарощення кадрового потенціалу, активізації
винахідницької діяльності в вищих навчальних закладах та міжнародного
науково-технічного співробітництва, що створить умови для впровадження
смарт-спеціалізації в області.
Напрям 4.3. включає 1 технічне завдання.
Проєкти матимуть вплив на:
зростання чисельності виконавців наукових досліджень і розробок;
збільшення рівня залученості студентської молоді до наукової та
інноваційної діяльності;
активізацію міжнародного наукового та інноваційного співробітництва;
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підвищення рейтингів вищих навчальних закладів в частині наукової та
інноваційної діяльності.
Індикатори реалізації:
кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і
розробок за окремими галузями (напрямами смарт-спеціалізації), на кінець
року, осіб:
технічні;
сільськогосподарські;
випущено фахівців із закладів вищої освіти за окремими напрямами
(напрямами смарт-спеціалізації) згідно з переліком галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
осіб:
механічна інженерія;
аграрні науки та продовольство;
випущено кваліфікованих робітників закладами професійної (професійнотехнічної) освіти за окремими напрямами (напрямами смарт-спеціалізації), осіб:
промисловість;
сільське господарство.
4. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку
за Програмою 1. «Стійке економічне зростання багатогалузевої
економіки»
Напрям 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств
реального сектору економіки, розвиток інфраструктури області
1. Номер технічного завдання

1.1.1.1.

2. Назва технічного завдання

Розвиток
автомобільних
доріг
загального
користування місцевого значення Миколаївської
області

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Розвиток транспортної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Розбудова мережі якісних автомобільних доріг
загального користування місцевого значення

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

1.1.1.
Розвиток
транзитного
транспортного потенціалу

та

логістично-
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5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізації проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Недостатність фінансування дорожньо-ремонтних
робіт порівняно з потребами.
Незадовільний стан автомобільних доріг загального
користування негативно впливає на транскордонну
ситуацію України, гальмує соціально-економічний
розвиток, зменшує туристичну привабливість, не
забезпечує безпечних умов руху автомобільними
дорогами області

7. Очікувані кількісні результати Відремонтовано майже 112,7 км автомобільних доріг
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Збережено існуючі мережі доріг загального
реалізації проєктів на
користування від руйнування.
виконання технічного завдання Створено умови доступності сільських територій до
обласних і районних центрів.
Забезпечено безперешкодне автомобільне та
транспортне сполучення
9. Основні
завдання

заходи

технічного Експлуатаційне утримання автомобільних доріг
загального
користування
місцевого
значення
(поточний
дрібний
ремонт
та
утримання
автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, у тому числі штучних споруд
(мостових
переходів,
автопавільйонів
тощо),
будівництво, реконструкція, капітальний та поточний
середній ремонт автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, виготовлення
проєктно-кошторисної документації на будівництво,
реконструкцію, капітальний та поточний середній
ремонт автомобільних доріг загального користування
місцевого значення та проведення державної
експертизи

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
-

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

589006,9

603245,0

608890,0

1801141,9

державний фонд регіонального
розвитку

12692,6

14309,7

8890,0

35892,3

інші джерела

576314,3

588935,3

600000,0

1765249,6

Місцевий бюджет:

35625,0

9890,0

6810,0

52325,0

обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громад

35625,0

Власні кошти

457,5

Інші джерела **

9890,0

6810,0

52325,0
457,5
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РАЗОМ
11. Інша
інформація
технічного завдання
(за потреби)

625089,4

613135,0

615700,0

1853924,4

щодо

1. Номер технічного завдання

1.1.1.2.

2. Назва технічного завдання

Проєктування, будівництво, утримання, ремонт,
реконструкція мостів, шляхопроводів
та інших
штучних споруд

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Розвиток транспортної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Розбудова мереж якісних автомобільних доріг
загального користування державного значення
відповідно до завдань, визначених Національною
транспортною стратегією України на період до
2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

1.1.1.
Розвиток
транзитного
транспортного потенціалу

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Аварійний стан мостових переходів та шляхопроводу
може призвести до закриття транспортних сполучень,
технічних аварій

та

логістично-

7. Очікувані кількісні результати Проведено:
від реалізації проєктів на
будівництво мостового переходу через річку
виконання технічного завдання Південний Буг в місті Миколаєві - 1;
капітальний ремонт Південнобузького мосту в
м. Миколаєві через річку Південний Буг - 1;
капітальний
ремонт
Інгульського
мосту
в
м. Миколаєві через річку Інгул - 1;
капітальний ремонт шляхопроводу у мкрн. Широка
Балка в м. Миколаєві - 1;
капітальний ремонт мосту через річку Інгулець в
районі с. Нововасилівка - 1
8. Очікувані якісні результати від Поліпшення умов транспортного сполучення у
реалізації проєктів на
південному регіоні України шляхом збільшення
виконання технічного завдання пропускної здатності автомобільної дороги М-14.
Підвищення ефективності перевезень між морськими
портами Одеської та Миколаївської областей України
та іншими країнами СНД і Євросоюзу.
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Відновлення пошкоджених елементів та їх захист від
впливу зовнішнього середовища споруд.
Виправлення конструктивних недоліків, зменшення
постійних навантажень та збільшення довговічності
мостових переходів.
Забезпечення безпечного проїзду міжобласного,
внутрішньо обласного та міського сполучення
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Капітальний ремонт Південнобузького мосту в
м. Миколаєві через річку Південний Буг.
Капітальний
ремонт
Інгульського
мосту
в
м. Миколаєві через річку Інгул.
Капітальний ремонт шляхопроводу у мкрн. Широка
Балка в м. Миколаєві.
Капітальний ремонт мосту через річку Інгулець в
районі с. Нововасилівка
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

131800,0

90300,0

85700,0

307800,0

державний фонд регіонального
розвитку

131800,0

90300,0

85700,0

307800,0

13180,0

9030,0

8570,0

30780,0

13180,0

9030,0

8570,0

30780,0

144980,0

99330,0

94270,0

338580,0

інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Обсяги фінансування будуть визначені державною та
обласною програмами

1. Номер технічного завдання

1.1.1.3.

2. Назва технічного завдання

Реконструкція, модернізація та відновлення роботи
КП «Миколаївський міжнародний аеропорт»

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток транспортної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Забезпечення розвитку мережі та модернізації
регіональних аеропортів, які функціонуватимуть в
єдиній
системі
з
великими
вітчизняними
аеропортами-хабами

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на

1.1.1. Розвиток транзитного
транспортного потенціалу

та

логістично-
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період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Основним напрямом діяльності аеропорту є надання
послуг з прийняття, відправлення та обслуговування
повітряних суден і пасажирів міжнародних та
внутрішніх рейсів. Більшість авіакомпаній має певні
вимоги до технічного стану обладнання та
відповідності його сучасним вимогам. Існуючі
радіотехнічні засоби аеродрому (засоби навігації та
засоби посадки) на цей час морально застарілі та
практично вичерпали свій ресурс експлуатації;
виготовлені понад 28 років тому, що негативно
позначається на безпеці польотів ПС та можливості
обслуговувати
сучасні
повітряні
судна.
Світлосигнальна
система
технічно
застаріла,
знаходиться у граничному для експлуатації стані,
виготовлена та почала експлуатуватись понад 30
років тому. Строк дії Посвідчення придатності
аеродромного
обладнання
до
експлуатації
закінчується 10.10.2020. З метою забезпечення
прийняття повітряних суден у будь-яких метеоумовах
вкрай
необхідно
встановлення
сучасної
світлосистеми вогнів високої інтенсивності та
відповідно приведення аеродрому за технічними
характеристиками ICAO до категорії I.
Наявний стан будівель, приміщень не відповідає
сучасним функціональним і естетичним вимогам.
Ремонт частини будівель є вимогами щодо
отримання/подовження сертифікатів аеродрому.
Підприємством заплановано проведення капітального
ремонту існуючого аеровокзального комплексу,
капітальний ремонт адміністративної будівлі.
Відновлення споруд служби аварійно-рятувального і
пожежного забезпечення, капітальний ремонт споруд
служб, які пов’язані із забезпеченням польотів ПС,
реконструкція та благоустрій привокзальної площі,
облаштування
напівавтоматичної
паркувальної
системи та інші роботи.
Без придбання обладнання та спеціальної техніки
для обслуговування пасажирів та повітряних суден
неможливе повноцінне функціонування такого
складного підприємства як аеропорт. Транспорт та
обладнання, яке є в наявності, в більшості
розраховані на прийом застарілих моделей літаків і
не відповідають сучасним вимогам цивільної авіації

7. Очікувані кількісні результати

Створено

28

нових робочих

місць,

збільшено
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від реалізації проєктів на
пасажиропотік за добу до 3420 осіб, збільшено
виконання технічного завдання кількість рейсів до 45
8. Очікувані якісні результати від Реалізація
проєкту
сприятиме
соціальнореалізації проєктів на
економічному розвитку місцевої територіальної
виконання технічного завдання громади
через
збільшення
пасажиропотоку,
вантажопотоку, збільшення привабливості регіону
для туристичної та бізнесової діяльності, а як
результат - додаткові бюджетні надходження.
Цей проєкт надасть комунальному підприємству
можливість подальшого розвитку й функціонування
на засадах самоокупності.
Проєкт вплине на розвиток місцевої комунальної
інфраструктури, місцевого підприємництва - це у
свою чергу сприятиме створенню нових робочих
місць, покращенню ринків праці в Миколаївській
області, збільшенню обсягів сплачених податків до
обласного та державного бюджету, поступовому
зростанню економіки та розвитку інфраструктури
області, а також повнішому задоволенню потреби
населення у високоякісних повітряних перевезеннях.
Реалізація проєкту надасть можливість поліпшити
місцеву політику у транспортній галузі, сприятиме
поліпшенню та посиленню взаємовідносини як з
іншими територіальними громадами, так і з
міжнародною спільнотою
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання*, тис. грн:

Реконструкція
та
технічне
переоснащення
радіотехнічних засобів посадки КП «Миколаївський
міжнародний аеропорт».
Реконструкція
системи
світлосигнального
обладнання аеродрому Миколаїв.
Подовження та розширення ШЗПС, реконструкція
існуючих та будівництво нових руліжних доріжок,
реконструкція та розширення перону, реконструкція
дренажної системи аеропорту.
Проведення реконструкції вантажного терміналу та
складської вантажної інфраструктури.
Капітальний ремонт та реконструкція будівель та
споруд КП «ММА».
Відновлення автопарку, придбання спеціальних
автотранспортних засобів, приладів та іншого
обладнання.
Встановлення
автоматизованої
системи
спостереження за погодою на аеродромі
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

95400,0

95400,0

95400,0

286200,0

державний фонд регіонального
розвитку

95400,0

95400,0

95400,0

286200,0

інші джерела
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Місцевий бюджет:

10600,0

9540,0

9540,0

29680,0

обласний бюджет

10600,0

9540,0

9540,0

29680,0

106000,0

104940,0

104940,0

315880,0

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.1.1.4.

2. Назва технічного завдання

Розвиток об’єктів портової інфраструктури:
елеваторів, перевантажувальних баз, мультимодальних логістичних центрів (інвестиційний проєкт)

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 9 за напрямом «Посилення інтегруючої ролі
агломерацій та великих міст» до оперативної цілі
«Стимулювання центрів економічного розвитку
(агломерації, міста)». Сприяння модернізації
інфраструктури великих міст та впровадженню
ефективного ресурсного менеджменту

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

1.1.1. Розвиток транзитного та логістичнотранспортного потенціалу

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Перенавантаження дорожнього покриття та діючих
мостів області, що потребує негайного ремонту.
Внаслідок інтенсивності руху транспортних засобів
погіршено
екологічний
стан
навколишнього
середовища.
Внаслідок перевантаження потоком транзитного
транспорту, який проходить через центральну частину
міста, виникають затори та погіршується транспортна
розв’язка на півдні Україні

7. Очікувані кількісні результати Створення мультимодального транспортновід реалізації проєктів на
логістичного центру.
виконання технічного завдання Створення причальної лінії протяжністю 220 м.
Обробка до 4 млн тонн зернових вантажів на рік
8. Очікувані якісні результати від Збільшення потужностей переробки вантажів.
реалізації проєктів на
Переорієнтація вантажних потоків
виконання технічного завдання
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9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Створення
мультимодального
транспортнологістичного центру.
Будівництво причалу № 8 у Миколаївському
морському порту.
Нове будівництво перевантажувального терміналу з
відвантаженням зернових та олійних культур на
річковий транспорт ТОВ СП «НІБУЛОН».
Нове
будівництво
вантажного
причалу
з
відвантаження сипучих матеріалів на річковий
транспорт та під’їзної дороги ТОВ СП «НІБУЛОН».
Реконструкція докового пірсу в допоміжний пірс на
суднобудівно-судноремонтному заводі в м. Миколаєві
(ТОВ СП «НІБУЛОН»).
Будівництво бази з накопичення сільгосппродукції та
відвантаження на морські судна через причал № 4
2021 рік

2022 рік

Державний бюджет:

2023 рік

Усього

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:

143030,0

927650,0

1800150,0

2870830,0

270,0

450,0

1350,0

2070,0

143300,0

928100,0

1803000,0

2874400,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.1.1.5.

2. Назва технічного завдання

Розширення мережі майданчиків та сухого порту для
відстою великовагових транспортних засобів із
об’єктами сервісу

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 9 за напрямом «Посилення інтегруючої ролі
агломерацій та великих міст» до оперативної цілі
«Стимулювання центрів економічного розвитку
(агломерації,
міста)».
Сприяння
модернізації
інфраструктури великих міст та впровадженню
ефективного ресурсного менеджменту

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,

1.1.1. Розвиток транзитного та логістичнотранспортного потенціалу
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якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Однією з причин дорожніх пригод є перевтома водіїв
вантажних транспортних засобів
на
рейсах
внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів.
Наявні на автомобільних дорогах державного
значення майданчики відпочинку для учасників
дорожнього руху призначені тільки для короткочасної
зупинки, не забезпечують належні умови відпочинку
водіїв і технологічного обслуговування автомобілів
під час аномальної погоди зимового та літнього
періодів, що призводить до скупчення транспортних
засобів на проїзних частинах доріг та не забезпечує
безпеку дорожнього руху

7. Очікувані кількісні результати Збудовано три
додаткових TIR-паркінгів на
від реалізації проєктів на
земельних ділянках, які межують із смугою
виконання технічного завдання відведення
автомобільних
доріг
загального
користування державного значення
8. Очікувані якісні результати від Підвищення безпеки руху та зменшення кількості
реалізації проєктів на
дорожніх транспортних пригод, пов’язаних з
виконання технічного завдання перевтомою водіїв. Покращення стану автомобільних
доріг та оптимізація витрат на ремонтно-будівельні
роботи через зменшення скупчення транспортних
засобів на проїзних частинах та узбіччях доріг
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:

Влаштування TIR-паркінгів на автомобільних дорогах
загального користування державного значення: М-14
Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), Н-11
Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг), Н-14
Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього
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11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Джерело фінансування будівництва буде визначене
під час розробки Державної програми будівництва
спеціалізованих сервісних майданчиків для стоянки
вантажних транспортних засобів

1. Номер технічного завдання

1.1.2.1.

2. Назва технічного завдання

Сприяння створенню та розбудові індустріальних
парків

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток креативних
індустрій» до оперативної цілі «Сприяння розвитку
підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу
у секторі малого та середнього підприємництва».
Сприяння розвитку регіональних систем інноваційної
інфраструктури (наукові та технопарки, технополіси
тощо)

4. Номер і назва завдання
1.1.2. Впровадження інвестиційних
Стратегії розвитку
пріоритетних галузях економіки
Миколаївської області на період
до 2027 року включно, якому
відповідає технічне завдання

проєктів

у

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область, південь України
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Сучасний розвиток економіки потребує використання
нових наукових знань та інновацій. Однак, рівень
інноваційної активності та її результати свідчать про
недостатню ефективність роботи наявних в області
об’єктів інноваційної інфраструктури, низький рівень
взаємодії та співробітництва між суб’єктами
інноваційної діяльності. Практично відсутні в області
інноваційні структури, які забезпечують надання
інноваторам спеціалізованих послуг з розробки,
просування, прототипування, впровадження інновацій
тощо.
Зважаючи на основні проблеми, які стримують
розвиток
науково-технологічного
потенціалу
трансформацій
економіки
регіону,
основними
напрямами спрямування спільних зусиль повинні
стати: розвиток сучасної дослідницької бази та
інфраструктури передачі технологій при наукових
установах та ВНЗ; створення інфраструктури бізнесінкубаторів, бізнес-акселераторів та технопарків.
Успішна реалізація технічного завдання вирішить дві
основні проблеми міста Миколаєва та Миколаївської
області:
недостатність фінансового ресурсу міста стримує
виконання програм та не дає можливості реалізувати
соціальні проєкти, яких потребує місто (практично не
передбачаються витрати на науково-дослідну і
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проєктно-конструкторську діяльність, проведення
експертиз,
підготовку
техніко-економічних
обґрунтувань, розробку бізнес-планів, архітектурнопланувальних рішень концептуального характеру);
відсутність
територій
спеціальних
режимів
економічної діяльності
7. Очікувані кількісні результати Створення не менше 3-х індустріальних парків в
від реалізації проєктів на
Миколаївській області. При абсолютному заповненні
виконання технічного завдання територій
індустріальних
парків
учасниками
прогнозується створення майже 2000 робочих місць,
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів
8. Очікувані якісні результати від Розміщення на території індустріальних парків
реалізації проєктів на виконання високотехнологічних
та
екологічно
безпечних
технічного завдання
підприємств,
залучення
новітніх
технологій
виробництва товарів та надання послуг, що дає
поштовх розвитку малого і середнього бізнесу в місті
Миколаєві та регіоні. Введено в експлуатацію нові
виробничі потужності. Освоєно нові технологічні
процеси. Ліквідовано безробіття. Розміщено унікальні
виробництва за рахунок впровадження нано-, IT- і
комп’ютерно-інтегрованих технологій. Значно зросли
доходи місцевого населення
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*

Розробка необхідної технічної та будівельнокошторисної документації, отримання технічних умов
та необхідних дозволів.
Формування (вибір) керуючої компанії та підписання
генеральної
угоди
з
ініціатором
створення
індустріального парку.
Передача земельної ділянки в оренду керуючій̆
компанії.
Підготовка фінансово-економічних документів для
залучення інвестицій, вибір джерел інвестування.
Проведення будівельних робіт на основі тендерних
процедур.
Роботи з облаштування території.
Здача об’єкта в експлуатацію та початок роботи
учасників
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

49760,0

90415,9

80844,9

221020,8

державний фонд регіонального
розвитку

49490,0

76915,9

80844,9

207250,8

інші джерела

270,0

13500,0

Місцевий бюджет:

6470,0

20554,8

19391,4

46416,2

6470,0

20554,8

19391,4

46416,2

13770,0

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
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Інші джерела **
РАЗОМ:

56230,0

15907,5

15907,5

31815,0

126878,2

116143,8

299252,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3.

4.

5.
6.

7.

1.1.2.2.
Розвиток енергокомплексу Миколаївської області, у
тому числі за рахунок збільшення частки
альтернативної енергетики
Номер і назва завдання з
Завдання 3 за напрямом «Розвиток інженерної
Державної стратегії
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
регіонального розвитку на
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
2021-2027 роки, якому
Впровадження
енергоефективних
заходів
та
відповідає технічне завдання
технологій у секторах транспорту, промисловості,
будівництва тощо
Номер і назва завдання Стратегії 1.1.2. Впровадження інвестиційних проєктів у
розвитку Миколаївської області пріоритетних галузях економіки
на період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
Територія, на яку матиме вплив Україна, Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
Опис проблеми, на вирішення Основою енергетичного комплексу області є
якої спрямовано технічне
Южноукраїнський енергокомплекс.
завдання
Протягом
наступного
десятиліття
закінчиться
понадпроєктний
строк
експлуатації
діючих
енергоблоків ВП «Южно-Українська АЕС». Внаслідок
цього прогнозується дефіцит електроенергії, для
покриття якого потрібне введення нових потужностей.
Будівництво енергоблоку №4 та добудова Ташлицької
ГАЕС дозволить частково нівелювати цей дефіцит.
Безперервне зростання цін на паливно-енергетичні
ресурси, запаси яких можуть бути вичерпані вже в
найближчій історичній перспективі, а також значне
забруднення навколишнього середовища викидами
при їх спалюванні, обумовлює необхідність більш
раціонального і економного їх витрачання, а також
переходу на використання альтернативних джерел
енергії, до числа яких належать вторинні
енергоресурси і поновлювані джерела енергії.
Використання поновлюваних видів енергії, зокрема
енергії сонця і вітру, набуло відчутні масштаби і
стійку тенденцію до зростання.
Очікувані кількісні результати Додатковий середньорічний відпуск електроенергії до
від реалізації проєктів на
7 900 млн кВт/год на рік.
виконання технічного завдання Значне зменшення шкідливих викидів від генерації
електроенергії та використання газу та мазуту, що
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імпортується в Україну.
Збільшення податкових відрахувань до бюджетів усіх
рівнів.
Зменшення відтоку високопрофесійних будівельномонтажних та інженерно-технічних кадрів як в регіоні
будівництва нових енергопотужностей, так і в цілому
по країні
8. Очікувані якісні результати від Розвиток атомної та альтернативної енергетики в
реалізації проєктів на виконання області
обумовить
інтенсифікацію
ряду
технічного завдання
загальнодержавних процесів:
стимулювання розвитку передових технологій;
забезпечення розвитку українських підприємств
різного профілю та призначення;
розвиток
будівельно-монтажного
комплексу
з
передовими технологіями будівництва;
розвиток кадрового потенціалу;
розвиток науково-технічного потенціалу, зокрема:
освіта, наукові бази, дослідні лабораторії та ін.
9. Основні заходи технічного
Спорудження енергоблоку № 4 Южно-Української
завдання
АЕС.
Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС.
Реконструкція системи технічного водопостачання,
робота блоків 1…3 на Ташлицькому водосховищі та
бризкальних басейнах Южно-Української АЕС.
Будівництво комплексу споруд для заповнення та
підживлення Ташлицького водосховища ЮжноУкраїнської АЕС.
Будівництво комплексу з переробки радіоактивних
відходів (КПТРВ).
Комплексне впровадження технологій альтернативної
енергетики з урахуванням екологічної складової,
тенденцій виснаження запасів тих чи інших ресурсів
для забезпечення сталого розвитку енергетичного
сектора, підвищення енергетичної ефективності,
поліпшення екологічної ситуації за рахунок
використання енергії сонця, вітру, біомаси
10. Обсяг фінансування технічного
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Усього
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
2 039 175,7 2 049 557,2 2 062 773,7 6 151 506,6
Інші джерела **
100 000,0
100 000,0
100 000,0
300 000,0
РАЗОМ:
2 139 175,7 2 149 557,2 2 162 773,7 6 451 506,6
11. Інша інформація щодо
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технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.1.3.1.

2. Назва технічного завдання

Будівництво, реконструкція, технічне та технологічне
оновлення тваринницьких, птахівничих комплексів і
заводів (цехів) з переробки продукції (інвестиційний
проєкт)

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Розвиток сільських
територій» до оперативної цілі «Збереження
навколишнього природного середовища та стале
використання природних ресурсів, посилення
можливостей розвитку територій, які потребують
державної підтримки (макро- та мікрорівень)».
Сприяння розвитку різних форм кооперації,
фермерства, забезпечення доступності ринків збуту
для
малих
та
середніх
виробників
сільськогосподарської продукції, інфраструктури для
зберігання
сільськогосподарської
продукції;
запровадження нових технологій та обладнання для
переробки сільськогосподарської сировини

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

1.1.3. Розвиток сільськогосподарського виробництва
та переробки сільськогосподарської продукції

5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область

Однією
з
основних
проблем
розвитку
високопродуктивного
сільськогосподарського
виробництва є
незадовільний
технічний стан
тваринницького
та
птахівничого
комплексів,
спричинений
недостатністю
фінансування
їх
реконструкції та модернізації.
Промисловий
вилов
риби
майже
повністю
припинений, на ринку рибних консервів домінує
продукція іноземного виробництва

7. Очікувані кількісні результати Збудовано 3 ферми з вирощування молодняка ВРХ та
від реалізації проєктів на
свиногодівельної,
реконструйовано
цілісний
виконання технічного завдання майновий комплекс молочно-товарної ферми (за
рахунок нового будівництва будівель і споруд),
приміщення для утримання птиці - 2.
Реконструкція
Очаківського
рибоконсервного
комбінату – 1.
Створено 120 нових робочих місць
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8. Очікувані якісні результати від Збільшення кількості виробництва м’ясомолочної
реалізації проєктів на
продукції, створено нові робочі місця.
виконання технічного завдання Відновлення промислового вилову риби з подальшою
переробкою та консервуванням риби, ракоподібних і
молюсків з Дніпро-Бузького лиману. Отримання
кінцевим споживачем якісної продукції за найнижчою
ціною
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*

Будівництво, реконструкція
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

200000,0

220000,0

420000,0

державний фонд регіонального
розвитку

200000,0

220000,0

420000,0

20000,0

22000,0

42000,0

20000,0

22000,0

42000,0

30000,0

170000,0

70000,0

270000,0

30000,0

390000,0

312000,0

732000,0

інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.1.3.2.

2. Назва технічного завдання

Розбудова інфраструктури овоче-, плодовосховищ та
цехів з переробки овочів і фруктів шляхом
замороження, сушіння (в`ялення), консервування та
інше (інвестиційний проєкт)

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Розвиток сільських
територій» до оперативної цілі «Збереження
навколишнього природного середовища та стале
використання
природних
ресурсів,
посилення
можливостей розвитку територій, які потребують
державної підтримки (макро- та мікрорівень)».
Сприяння розвитку
різних форм кооперації,
фермерства, забезпечення доступності ринків збуту
для
малих
та
середніх
виробників
сільськогосподарської продукції, інфраструктури для
зберігання
сільськогосподарської
продукції;
запровадження нових технологій та обладнання для
переробки сільськогосподарської сировини

4. Номер і назва завдання

1.1.3. Розвиток сільськогосподарського виробництва та
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Стратегії розвитку
переробки сільськогосподарської продукції
Миколаївської області на період
до 2027 року включно, якому
відповідає технічне завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Промислова
переробка
сільськогосподарської
продукції та виробництво продуктів харчування має
важливе значення для
сільськогосподарської
діяльності, а також зростання рівня зайнятості та
доходів сільського населення. Проблемою для
товаровиробників є низька конкурентоспроможність
сільськогосподарської продукції на організованому
аграрному ринку через недостатньо розвинуту
інфраструктуру первинної переробки, зберігання,
транспортування, логістики і маркетингу

7. Очікувані кількісні результати Установка лінії з сортування плодової продукції.
від реалізації проєктів на
Установка лінії з виробництва соків з м’якоттю (скляна
виконання технічного завдання тара) потужністю 80 тонн за сезон
8. Очікувані якісні результати від Поліпшення якості сортування плодової продукції,
реалізації проєктів на
збільшення обсягів її постачання до торгівельних
виконання технічного завдання мереж для задоволення потреб споживачів. Отримання
додаткових доходів, збільшення надходження до
бюджетів усіх рівнів.
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Розробка проєкту і підбір обладнання. Підвід
комунікацій в наявному приміщенні фруктосховища та
консервного цеху. Придбання і встановлення
обладнання, підключення комунікацій
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти

4400,0

4400,0

4400,0

4400,0

Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
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1. Номер технічного завдання

1.1.3.3.

2. Назва технічного завдання

Сприяння будівництву, реконструкції та модернізації
систем зрошення Миколаївщини

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток сільських
територій» до оперативної цілі «Збереження
навколишнього природного середовища та стале
використання
природних
ресурсів,
посилення
можливостей розвитку територій, які потребують
державної підтримки (макро- та мікрорівень)».
Стимулювання розвитку малого та середнього
підприємництва на сільських територіях, насамперед
віддалених та з низькою щільністю населення, шляхом
використання
фінансових,
методичних
та
організаційних інструментів, у тому числі із
забезпеченням доступного навчання підприємництву в
режимі он-лайн, оф-лайн та змішаному форматі
навчання, а також розширення мережі центрів
підтримки підприємництва “Дія. Бізнес” і надання,
зокрема
зазначеними
центрами,
фахових
спеціалізованих консультацій, відвідування освітніх та
консультативних подій, доступ до фінансування,
партнерських та інвестиційних ресурсів, поліпшення
комунікації між сільськими підприємцями та
місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування

4. Номер і назва завдання
1.1.3. Розвиток сільськогосподарського виробництва
Стратегії розвитку
та переробки сільськогосподарської продукції
Миколаївської області на період
до 2027 року включно, якому
відповідає технічне завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Сільськогосподарські угіддя області розташовані в
посушливій зоні
нестійкого зволоження, тому
найголовніша проблема на шляху становлення
високопродуктивного агропромислового виробництва
– це розширення площ штучного зрошення, що
позначається на результатах роботи сільського
господарства. Кожні 6-8 років із 10 оцінюються як сухі
та посушливі. За останні 10 років розширилась площа
сухої та дуже сухої зони, що ускладнює умови
розвитку сільського господарства в регіоні.
Будівництво однієї з найбільших в області
зрошувальних систем - Південно-Бузької розпочато
ще у 1968 році. За роки експлуатації облицювання
магістрального каналу, насосно-силове обладнання,
напірний трубопровід внаслідок їх зношеності
потребують проведення капітального ремонту,
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реконструкції та модернізації
7. Очікувані кількісні результати Реконструйовано 1 насосну станцію.
від реалізації проєктів на
Створено 885 нових робочих місць в
виконання технічного завдання сільгосппідприємствах.
Збережено існуючих 252 робочих місця управління
водного господарства.
Реконструйовано 1 напірний трубопровід.
Проведено 1 капітальний ремонт магістрального
каналу
8. Очікувані якісні результати від Дотримання технологічної та майнової цілісності
реалізації проєктів на
зрошувальних систем області.
виконання технічного завдання Збільшення
урожайності
сільгоспкультур
та
рентабельності зрошувального землеробства.
Збільшення
площ
водокористувачівсільгоспвиробників у 6 разів.
Надходження від послуг з подачі води на зрошення
прогнозно складатимуть 62,9 млн грн/рік.
Зменшення цін на овочі та фрукти в регіоні.
Приведення
у
відповідність
з
науковими
рекомендаціями структури посівних площ на
зрошуваних
землях
та
режимів
зрошення
сільськогосподарських культур
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:

Будівельні роботи з реконструкції головної насосної
станції Південно-Бузької зрошувальної системи,
реконструкція напірного трубопроводу, капітальний
ремонт магістрального каналу.
Створення інноваційно-інвестиційного полігону з
трансферу сучасних агротехнологій
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

7000,0

14000,0

17000,0

38000,0

7000,0

10000,0

17000,0

7000,0

7000,0

21000,0

700,0

1000,0

1700,0

державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела

7000,0

Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

700,0

1000,0

1700,0

14700,0

18000,0

39700,0

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:

7000,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.1.3.4.

2. Назва технічного завдання

Сприяння створенню та розвитку аглокластерів і
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сільськогосподарських кооперативів
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Розвиток сільських
територій» до оперативної цілі «Збереження
навколишнього природного середовища та стале
використання
природних
ресурсів,
посилення
можливостей розвитку територій, які потребують
державної підтримки (макро- та мікрорівень)».
Сприяння розвитку різних форм кооперації,
фермерства, забезпечення доступності ринків збуту
для
малих
та
середніх
виробників
сільськогосподарської продукції, інфраструктури для
зберігання
сільськогосподарської
продукції;
запровадження нових технологій та обладнання для
переробки сільськогосподарської сировини

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

1.1.3. Розвиток сільськогосподарського виробництва
та переробки сільськогосподарської продукції

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область, південь України
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Агрокластери - об’єднання підприємців задля
створення додаткової вигоди та просування спільних
інтересів. Сільське населення самостійно вирощує
сільгоспкультури (зернові, ягоди, фрукти, овочі).
Проводять таке виробництво за різними технологіями
з різною рентабельністю. Самостійне знаходження
ринків збуту має менший результат, ніж організована
торгівля.

7. Очікувані кількісні результати Створення до 50 нових робочих місць
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Простимульовано розвиток внутрішнього
реалізації проєктів на
споживчого та туристичного ринків, фермерської
виконання технічного завдання діяльності
9. Основні заходи технічного
завдання

Визначення напряму роботи, реєстрація, розроблення
статуту, створення неподільного фонду,
впровадження новітніх технологій

10. Обсяг фінансування технічного
2021 рік
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела

2022 рік

2023 рік

Усього
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Місцевий бюджет:

100,0

обласний бюджет

200,0

300,0

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

100,0

200,0

300,0

Власні кошти

100,0

100,0

200,0

Інші джерела **

500,0

1000,0

1500,0

РАЗОМ:

700,0

1300,0

2000,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.1.3.5.

2. Назва технічного завдання

Сприяння розвитку галузі бджільництва регіону

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Розвиток сільських
територій» до оперативної цілі «Збереження
навколишнього природного середовища та стале
використання
природних
ресурсів,
посилення
можливостей розвитку територій, які потребують
державної підтримки (макро- та мікрорівень)».
Сприяння розвитку різних форм кооперації,
фермерства, забезпечення доступності ринків збуту
для
малих
та
середніх
виробників
сільськогосподарської продукції, інфраструктури для
зберігання
сільськогосподарської
продукції;
запровадження нових технологій та обладнання для
переробки сільськогосподарської сировини

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

1.1.3. Розвиток сільськогосподарського виробництва
та переробки сільськогосподарської продукції

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область

Територія Миколаївської області має значний
потенціал у виробництві натуральної екологічної
продукції.
Наразі,
виробництвом
продукції
бджільництва займаються переважно фізичні особи
та фізичні особи – підприємці.
Проблемою є низька продуктивність пасік, зменшення
чисельності районованої популяції бджолосімей,
відсутність санітарно-ветеринарного нагляду та
реєстрації пасік

7. Очікувані кількісні результати Підвищено
врожайність
сільськогосподарських
від реалізації проєктів на
культур на 30-60% завдяки бджолозапиленню.
виконання технічного завдання Збільшено обсяги виробництва меду на 20 %
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8. Очікувані якісні результати від Створення спеціалізованих племінних пасік,
реалізації проєктів на
збільшення ефективності виробництва продукції
виконання технічного завдання бджільництва та її переробки з високою доданою
вартістю. Розвиток сільськогосподарських
кооперативів бджолярів та медоварів, розширення
сфери зайнятості місцевого населення
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:*

Створення спеціалізованих пасік, консультаційного
центру щодо технологій бджільництва та медоваріння.
Сприяння розширенню мережі племінних пасік та
інтенсифікації товарного виробництва продукції
бджільництва, створені сільгоспкооперативи
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Інші джерела **

1350,0

51000,0

550,0

52900,0

РАЗОМ:

1350,0

51000,0

550,0

52900,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Напрям 1.2. Розвиток міжнародного співробітництва
1. Номер технічного завдання

1.2.1.1.

2. Назва технічного завдання

Популяризація економічного потенціалу регіону за
кордоном

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Підтримка експорту» до
оперативної цілі «Сприяння розвитку підприємництва,
підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого
та середнього підприємництва». Забезпечення
поширення інформації для українських компаній та
надання їм практичної допомоги в пошуку нових
ринків збуту продукції

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне

1.2.1. Міжнародна промоція регіону
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завдання
5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область

На сучасному етапі розвитку світової економіки
міжнародна інтеграція відіграє важливу роль у
зближенні
країн,
регіонів
та
суб’єктів
господарювання. Для досягнення більш динамічного
економічного розвитку органи влади мають опиратись
не тільки на внутрішні, але також і на зовнішні
ресурси. В цих умовах однією із основних проблем є
відсутність в іноземних партнерів інформації про
економічний
та
інвестиційний
потенціал
Миколаївщини.
В сучасних умовах можливості бізнесу самостійно
шукати
партнерів
обмежені,
в першу чергу, нестачею фінансових ресурсів для
участі у промоційних заходах за кордоном.
Цю проблему можна вирішити проведенням
комплексу системних заходів, спрямованих на
просування економічних інтересів області за
кордоном, налагодження ділових контактів із
іноземними партнерами, інформаційну підтримку
суб’єктів господарювання.

7. Очікувані кількісні результати Організація 6 візитів делегацій регіону та презентацій
від реалізації проєктів на
області за кордоном.
виконання технічного завдання Укладання 1-2 нових (або актуалізація чинних) угод,
меморандумів
та
інших
документів
про
співробітництво з регіонами іноземних країн щороку.
Проведення 6 зустрічей з іноземними бізнесовими
колами.
Надання організаційного сприяння участі підприємств
області у 4-х міжнародних виставках за кордоном.
Виготовлення презентаційних матеріалів про область:
відеоролик, мультимедійна презентація, буклети (500
екз.), кейси експортних пропозицій (200 екз.) тощо
8. Очікувані якісні результати від Промоція
економічного,
експортного
та
реалізації проєктів на
інвестиційного потенціалу області для іноземних
виконання технічного завдання партнерів.
Активізація міжрегіонального співробітництва.
Сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів господарювання області та їх виходу на
зовнішні ринки
9. Основні заходи технічного
завдання

Презентації експортного потенціалу регіону за
кордоном.
Проведення зустрічей з представниками іноземних
ділових кіл.
Сприяння участі миколаївських підприємств у
міжнародних виставках за кордоном.
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Виготовлення презентаційних матеріалів про область
10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.2.2.1.

2. Назва технічного завдання

Розвиток зовнішньоекономічного співробітництва

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Підтримка експорту» до
оперативної цілі «Сприяння розвитку підприємництва,
підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого
та
середнього
підприємництва».
Сприяння
налагодженню ділових контактів та комерційних
зв’язків із суб’єктами малого та середнього
підприємництва зарубіжних країн та міжнародними
інституціями

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

1.2.2. Підтримка експорту

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область

Підприємства
Миколаївської
області
стають
активними
гравцями
світової
економіки
та
демонструють позитивну динаміку зростання. Проте
перед нашими підприємцями, які хочуть працювати на
європейському ринку, продовжує стояти завдання
активного пошуку можливостей для виходу на нього.
Серйозною перешкодою є нестача кваліфікованих
кадрів і досвіду роботи у сфері експорту на
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підприємствах та
інформації про торговельні
можливості за кордоном. За сучасних умов розвитку
міжнародної торгівлі знання та інформація – головний
капітал успішного бізнесу.
Цю проблему можна вирішити проведенням
комплексу системних та цілеспрямованих заходів,
направлених на інформаційно-сервісну підтримку
експортної діяльності підприємств регіону
7. Очікувані кількісні результати Вихід на міжнародні ринки регіональної продукції –
від реалізації проєктів на
10 представників щорічно.
виконання технічного завдання Залучення іноземних інвестицій – 1-2 проєкти
щорічно.
Підвищення
рівня
конкурентоспроможності
підприємств.
Створення нових малих та середніх підприємств.
Створення високотехнологічних робочих місць
8. Очікувані якісні результати від Активізація
співробітництва
підприємств
з
реалізації проєктів на
зацікавленими іноземними партнерами, залучення
виконання технічного завдання іноземного фінансування, шляхом участі учасників на
різних інвестиційних майданчиках, розширення
виробничого, інвестиційного та науково-технічного
співробітництва
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:*

Надання консультацій суб’єктам малого та середнього
підприємництва з питань експортної діяльності,
отримання державної підтримки, тощо.
Проведення круглих столів, семінарів, конференцій,
презентацій під час проведення бізнес місії.
Організація переговорів і зустрічей з діловими
партнерами відповідно до напрямів діяльності
компаній-учасниць.
Організація ділових місій за кордон, супровід в ході
візиту.
Підготовка підприємств до участі у міжнародних
виставках
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **

2260,0

2680,0

2700,0

7640,0
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РАЗОМ:

2260,0

2680,0

2700,0

7640,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Напрям 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та
середнього підприємництва
1. Номер технічного завдання

1.3.1.1.

2. Назва технічного завдання

Створення
умов
для
підтримки
розвитку
підприємства, зокрема за рахунок створення мережі
центрів розвитку підприємництва, бізнес-інкубаторів,
агенцій розвитку тощо

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток підприємництва»
до
оперативної
цілі
«Сприяння
розвитку
підприємництва,
підтримка
інтернаціоналізації
бізнесу
у
секторі
малого
та
середнього
підприємництва». Забезпечення створення об’єктів
інфраструктури підтримки малого та середнього
підприємництва
(бізнес-інкубаторів,
коворкінгцентрів, центрів підтримки бізнесу, стартап-центрів
тощо)

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

1.3.1. Розвиток інфраструктури підприємництва та
сприяння впровадженню ініціатив малого та
середнього бізнесу

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Підприємці зацікавлені у відкритті власної справи, в
більшості своїй не бачать весь ринок, а тільки
мікро-майданчик у своєму регіоні. Сама по собі
проблема розвитку малого бізнесу може вважатися,
без сумніву, ключовою проблемою розвитку
економіки взагалі. Бізнес-інкубатори
розвивають
малий бізнес, що відіграє значиму роль у формуванні
стабільної ринкової економіки. В регіоні необхідні
структури, що надають допомогу новим підприємцям
на етапі їх організації та становлення, а також
організують на певних умовах і на певний час
спеціально обладнані приміщення та інше майно
суб’єктам малого та середнього підприємництва, що
розпочинають свою діяльність з метою сприяння
набуття ними фінансової самостійності. Серйозною
перешкодою
також
залишається
нестача
кваліфікованих кадрів і досвіду роботи у сфері
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експорту на підприємствах та
інформації про
торговельні можливості за кордоном, відсутність
доступу до джерел інформації щодо питань експорту
товарів на ринок ЄС, тощо.
7. Очікувані кількісні результати Кількість випускників бізнес-інкубаторів – 40 осіб на
від реалізації проєктів на
рік, кількість нововідкритих фізичних осібвиконання технічного завдання підприємців - малих підприємств - 10 одиниць.
8. Очікувані якісні результати від Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, а
реалізації проєктів на
також вирішення соціальних проблем, у тому числі
виконання технічного завдання зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня
населення в регіоні.
Створення умов для самозайнятості населення,
розвиток внутрішнього споживчого ринку.
Активізація
співробітництва
із
зацікавленими
партнерами, участь на різних інвестиційних
майданчиках,
розширення
виробничого,
інвестиційного та науково-технічного співробітництва
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:*

Створення відкритого бізнес інкубатора, підготовка
кадрів, розробка та організація навчальних програм.
Проведення циклу навчальних семінарів «Методика
просування вітчизняних товарів на ринок ЄС».
Розробка власних проєктів. Сприяння у відкритті
власної справи на підставі захищеного проєкту
2021 рік

Державний бюджет:

2022 рік

2023 рік

Усього

250,0

9000,0

9250,0

250,0

9000,0

9250,0

600,0

1000,0

2050,0

державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:

450,0

в межах наявного фінансового ресурсу

обласний бюджет
бюджет громади

450,0

600,0

1000,0

2050,0

Власні кошти

220,0

220,0

220,0

660,0

Інші джерела **

3250,0

3250,0

РАЗОМ:

3920,0

4320,0

6500,0
10220,0

18460,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.3.1.2.

2. Назва технічного завдання

Фінансова підтримка суб’єктів малого та середнього
бізнесу
шляхом
компенсації
відшкодування
відсоткових ставок за кредитами
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3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 2 за напрямом «Розвиток підприємництва»
до
оперативної
цілі
«Сприяння
розвитку
підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу
у секторі малого та середнього підприємництва».
Стимулювання розвитку малого та середнього
підприємництва, сприяння створенню стабільного та
сприятливого середовища для започаткування і
ведення підприємницької діяльності

4. Номер і назва завдання
1.3.1. Розвиток інфраструктури підприємництва та
Стратегії розвитку
сприяння впровадженню ініціатив малого та
Миколаївської області на період середнього бізнесу
до 2027 року включно, якому
відповідає технічне завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Підприємництво є надзвичайно важливим для
забезпечення сталого економічного розвитку регіону і
виконує в економіці області важливі функції з
формування конкурентного середовища, створення
істотної конкуренції монопольним утворенням. Однак
тіньова економіка не тільки заважає розвитку чесного
підприємництва, а й приваблює до себе.
З метою скорочення безробіття та
протидії
негативним тенденціям в економіці, стимулювання
легального бізнесу, створення додаткових робочих
місць і пропонується програма компенсації відсотків
для малого та середнього бізнесу (МСБ)

7. Очікувані кількісні результати Кількість прийнятих на конкурс суб’єктів МСБ за рік
від реалізації проєктів на
– 40, суб’єкти МСБ, що перемогли, за рік – 30, в тому
виконання технічного завдання числі кількість виданих компенсацій за підсумком
трьох років – 13200,000 тис. гривень
8. Очікувані якісні результати від Розвиток підприємництва.
реалізації проєктів на
Створення нових робочих місць.
виконання технічного завдання Скорочення безробіття.
Видано компенсації на часткове
відсоткових ставок по кредитах
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

відшкодування

Проведення конкурсного відбору проєктів з
отримання часткового відшкодування відсоткових
ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і
середнього підприємництва на реалізацію проєктів.
Підготовка підприємств до участі у конкурсі (прийом
документів, консультування, надання технічної
допомоги)
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього
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Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

1. Номер технічного завдання

1.3.1.3

2. Назва технічного завдання

Створення
умов
для
підтримки
підприємництва Миколаївщини

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 2 за напрямом «Розвиток підприємництва»
до
оперативної
цілі
«Сприяння
розвитку
підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу
у секторі малого та середнього підприємництва».
Стимулювання розвитку малого та середнього
підприємництва, сприяння створенню стабільного та
сприятливого середовища для започаткування і
ведення підприємницької діяльності

розвитку

4. Номер і назва завдання
1.3.1. Розвиток інфраструктури підприємництва та
Стратегії розвитку
сприяння впровадженню ініціатив малого та середнього
Миколаївської області на період бізнесу
до 2027 року включно, якому
відповідає технічне завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення Матеріально-технічна база є вагомою складовою
якої
спрямовано
технічне потенціалу будь-якого суб'єкта господарювання.
завдання
Успішність функціонування суб’єкта господарювання,
його конкурентоспроможність, насамперед,
визначаються його матеріально-технічною базою.
7. Очікувані кількісні результати Кількість об’єктів малої приватизації спільної
від реалізації проєктів на власності територіальних громад сіл, селищ, міст
виконання технічного завдання Миколаївської області.
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8. Очікувані якісні результати від Приватизація майна спільної власності територіальних
реалізації проєктів на виконання громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
технічного завдання
дозволить створити сприятливі умови для ведення
бізнесу та забезпечить МСП матеріально-технічною
базою, що в свою чергу підвищить ефективність їх
діяльності.
9. Основні
завдання

заходи

технічного Програма проведення приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області на 2019-2021 роки

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша
інформація
технічного завдання
(за потреби)

щодо

Напрям 1.4. Розвиток туристичної та курортної індустрії
1. Номер технічного завдання

1.4.1.1.

2. Назва технічного завдання

Створення інституцій підтримки розвитку туризму та
популяризація туристичного потенціалу

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 16 за напрямом «Розвиток внутрішнього
туризму» до оперативної цілі «Формування єдиного
освітнього, інформаційного, культурного простору в
межах
всієї
території
України».
Сприяння
удосконаленню
інформаційної
інфраструктури
рекреаційних та туристичних послуг шляхом
утворення в регіонах центрів туристичної інформації
та популяризації туристичних продуктів

4. Номер і назва завдання
1.4.1. Створення
Стратегії розвитку
продуктів
Миколаївської області на період
до 2027 року включно, якому
відповідає технічне завдання

і

популяризація

туристичних
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5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Аналіз ситуації в туристичній сфері Миколаївщини
свідчить про наявність з одного боку значного
потенціалу для розвитку внутрішнього туризму, а з
іншого - недостатню динаміку зростання відповідного
туристичного потоку, що є стримуючим фактором для
економічного
розвитку
регіону.
Враховуючи
можливості, області необхідно створити комплекс
інформаційного ресурсу про туристичні продукти м.
Миколаєва та Миколаївської області для гостей та
жителів регіону.
Налагодження контактів та співробітництва в Україні
та закордоном, розповсюдження інформаційної
промоцій та матеріалів з метою просування
туристичного
продукту
Миколаївщини
на
внутрішньому та міжнародному туристичних ринках.
Сприяння суб'єктам індустрії туризму Миколаївської
області в просуванні туристичного продукту та
популяризації
в'їзного
туризму,
збільшення
туристичного потоку в райони Миколаївської області і
тривалості перебування на території Миколаївської
області, а також створення конкурентоспроможного
туристичного комплексу Миколаївської області

7. Очікувані кількісні результати Створено
туристичний інформаційний центр
від реалізації проєктів на
Миколаївської області, що забезпечить інтерес до
виконання технічного завдання туристичних об’єктів та на туристичні продукти
Миколаївської області як на території України, так і за
кордоном - 3 од.
8. Очікувані якісні результати від Підвищено якість інформаційного забезпечення і
реалізації проєктів на
обслуговування внутрішніх і в'їзних туристів, а також
виконання технічного завдання жителів Миколаївської області.
Збільшено прибуток суб'єктів туристичної індустрії
від сприяння ТІЦ у просуванні туристичних продуктів.
Збільшено в'їзний та внутрішній туристичний потік.
Популяризовано інформацію про туристичний
продукт Миколаївської області і просування його на
національному та міжнародному ринках.
Розвинуто індустрію туризму та дозвілля в
Миколаївській області.
Збільшено впізнаваність та туристичну привабливість
Миколаївської області.
Збільшено обсяг надходжень до бюджету від сплати
податків, зборів (обов'язкових платежів) суб'єктами
туристичної індустрії та індустрії дозвілля
9. Основні заходи технічного
завдання

Створення комунального підприємства «Центр
розвитку туризму Миколаївської області».
Створення туристичного інформаційного центру міста
Миколаєва.
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Формування штату працівників.
Розробка
і
створення
програмно-апаратного
комплексу
«НеоТІЦ»,
його
налагодження
і
впровадження на території області.
Підбір та оренда приміщення.
Придбання необхідних меблів, комп’ютерної та
офісної
техніки,
обладнання,
програмного
забезпечення.
Створення єдиної інформаційної бази даних про
туристичні
можливості
міста
Миколаєва
та
Миколаївської області, а також подальша її підтримка
та актуалізація.
Збір і систематизація інформації про об'єкти
туристичної інфраструктури та індустрії дозвілля
міста Миколаєва та Миколаївської області, створення
відповідної бази даних.
Розробка, підтримка та актуалізація бази об'єктів
туристичної інфраструктури та індустрії дозвілля
регіону.
Розробка, наповнення, оптимізація та просування
туристично-інформаційного порталу на трьох мовах
(російська, українська, англійська).
Проведення
рекламної
кампанії
туристичноінформаційних центрів
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

15000,0

14300,0

12280,0

41580,0

державний фонд регіонального
розвитку

15000,0

13300,0

11280,0

39580,0

1000,0

1000,0

2000,0

1330,0

1128,0

3958,0

інші джерела
Місцевий бюджет:

1500,0

обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

1500,0

1330,0

1128,0

3958,0

Власні кошти

450,0

400,0

480,0

1330,0

Інші джерела **

3550,0

1600,0

1420,0

6570,0

РАЗОМ:

20500,0

17630,0

15308,0

53438,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.4.1.2.

2. Назва технічного завдання

Туристичні магніти Миколаївщини

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії

Завдання 14 за напрямом «Розвиток внутрішнього
туризму» до оперативної цілі «Формування єдиного

68

регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

освітнього, інформаційного, культурного простору в
межах
всієї
території
України».
Сприяння
формуванню регіональних туристичних брендів та їх
просуванню всередині держави та на міжнародній
арені, у тому числі з використанням сучасних
цифрових та мережевих технологій

4. Номер і назва завдання
1.4.1. Створення
Стратегії розвитку
продуктів
Миколаївської області на період
до 2027 року включно, якому
відповідає технічне завдання

і

популяризація

туристичних

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Територія Миколаївської області має значний
потенціал розвитку туристичної галузі, проте цей
потенціал не є достатньо розвинутим. Одним із
ефективних методів вирішення цієї проблеми є
розвиток активного відпочинку (в історичному,
музичному середовищі, на природі тощо) шляхом
проведення масштабних фестивалів, які б збирали
туристів з усієї України, цікавили іноземних туристів
та дали поштовх для розвитку туристичної
інфраструктури

7. Очікувані кількісні результати Щорічне проведення 6 тематичних фестивалів: «Ultra
від реалізації проєктів на
Fest Tykhaty» (Ольшанська ТГ), Всеукраїнський
виконання технічного завдання фестиваль «PERFORMANCE JAZZ 2020», фестиваль
«ІВАНА КУПАЛА FEST» (Галицинівська ТГ),
фестиваль «Extreme Fest Energy» (скельний масив, р-н
м.Южноукраїнськ), Міжнародний фестиваль
«Mykolaiv FEST», Всеукраїнський фестиваль
національних культур «Дружба», створення річкового
круїзного туризму
8. Очікувані якісні результати від Створені нові туристичні маршрути.
реалізації проєктів на
Залучені туристи з різних регіонів України та іноземні.
виконання технічного завдання Створена туристична інфраструктура (кемпінги,
готелі, хостели, заклади харчування тощо).
Створено туристично-інформаційні центри та нові
робочі місця
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Зонування територій, підготовка та облаштування
місць проведення, обладнання
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

1000,0

10000,0

10000,0

21000,0

державний фонд регіонального

1000,0

10000,0

10000,0

21000,0
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розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:

1850,0

обласний бюджет

2400,0

2750,0

7000,0

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

1850,0

2400,0

2750,0

7000,0

Власні кошти

1020,0

1530,0

1690,0

4240,0

Інші джерела **

1350,0

18760,0

2370,0

22480,0

РАЗОМ:

5220,0

32690,0

16810,0

54720,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.4.1.3.

2. Назва технічного завдання

Підтримка розвитку сільського (зеленого) туризму

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 13 за напрямом «Розвиток внутрішнього
туризму» до оперативної цілі «Формування єдиного
освітнього, інформаційного, культурного простору в
межах
всієї
території
України».
Сприяння
формуванню та реалізації конкурентоспроможних
комплексних регіональних туристичних продуктів

4. Номер і назва завдання
1.4.1. Створення
Стратегії розвитку
продуктів
Миколаївської області на період
до 2027 року включно, якому
відповідає технічне завдання

і

популяризація

туристичних

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область має потужний туристичнорекреаційний потенціал, який не використовується в
повному обсязі. Це об’єкти природно-заповідного
фонду, можливості для організації рафтингу, каноїнгу,
скелелазіння та пішохідного туризму. Відсутність
інфраструктурного облаштування об’єктів історикокультурної
спадщини,
територій
природнозаповідного
та
державного
лісового
фондів
обмежують їх використання з туристичною метою.
Невідповідність стану інфраструктури та матеріальнотехнічної бази об’єктів туристичної інфраструктури
міжнародним вимогам призводить до сезонності
функціонування рекреаційно-курортних закладів.
Використання туристично-рекреаційного потенціалу в
сільській місцевості має стати одним з чинників
зниження рівня безробіття та розвитку малого
підприємництва
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7. Очікувані кількісні результати Створення 3 рекреаційно-інформаційних центрів,
від реалізації проєктів на
виготовлення та встановлення 50 інформаційних
виконання технічного завдання дорожніх знаків, 55 аншлагів та інформаційних щитів,
20 велодоріжок, 20 місць тимчасового відпочинку,
10 кемпінгів тощо
8. Очікувані якісні результати від Створення нових туристичних маршрутів.
реалізації проєктів на
Залучення туристів з різних регіонів України та
виконання технічного завдання іноземних.
Створення туристичної інфраструктури (кемпінги,
готелі, хостели, заклади харчування тощо).
Створення туристично-інформаційних центрів та
нових робочих місць
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Створення рекреаційно-інформаційного центру в
с. Мигія Первомайського району, с. Покровка
Очаківського району та у м. Нова Одеса; виготовлення
та встановлення інформаційних дорожніх знаків,
аншлагів та інформаційних щитів, створення
велодоріжок, місць тимчасового відпочинку,
кемпінгів. Розбудова туристичного маршруту вздовж
річки Кодима
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

8700,0

15307,8

14276,4

38284,2

державний фонд регіонального
розвитку

8700,0

15307,8

14276,4

38284,2

870,0

1530,8

1427,7

3828,5

інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

870,0

1530,8

1427,7

3828,5

Власні кошти

100,0

100,0

100,0

300,0

Інші джерела **

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

РАЗОМ:

11670,0

18938,6

17804,1

48412,7

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.4.2.1.

2. Назва технічного завдання

Розвиток туристичної інфраструктури та сфер послуг
вздовж туристичних маршрутів і шляхів активного
туризму

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому

Завдання 4 за напрямом «Розвиток внутрішнього
туризму» до оперативної цілі «Формування єдиного
освітнього, інформаційного, культурного простору в
межах всієї території України». Сприяння належному

71

відповідає технічне завдання

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

облаштуванню туристичних маршрутів та об’єктів
туристичних відвідувань, їх цифровізації, створенню
комфортних і безпечних умов для туристів
(відпочивальників)
1.4.2.
Розвиток
інфраструктури

туристичної

та

курортної

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область має потужний туристичнорекреаційний потенціал, який не використовується в
повному обсязі. В населених пунктах області не
здійснюється
інфраструктурне
облаштування
визначних об’єктів історико-культурної спадщини,
територій природно-заповідного та державного
лісового фондів для використання їх з туристичною
метою

7. Очікувані кількісні результати Сформовано регіональну мережу туристичновід реалізації проєктів на
екскурсійних маршрутів, розроблено і впроваджено
виконання технічного завдання механізм їх утримання - 1.
Розміщено
вздовж
основних
транспортних
магістралей інформаційних стендів, біл-бордів та
вказівників до туристично-інформаційних центрів,
об’єктів туристичної інфраструктури та природнозаповідного фонду - 50.
Створено нові об’єкти туристичної інфраструктури та
туристичного показу - 1.
Організовано під’їзди та стоянки поблизу об’єктів
історико-культурної спадщини, територій природнозаповідного та державного лісового фондів – 5
8. Очікувані якісні результати від Створені нові туристичні маршрути.
реалізації проєктів на
Залучено 1500 тис. туристів та відпочиваючих з
виконання технічного завдання різних регіонів України та іноземних країн
9. Основні заходи технічного
завдання

Створення туристичного комплексу «Римський табір
«Каструм» (с. Радсад Миколаївського району).
Створення туристичного веломаршруту вихідного дня
«ВелоСкіф» (Радсадівська ТГ).
Створення туристичного маршруту «Соляний шлях»
(Єланецький та Новоодеський райони).
Створення та обладнання велосипедних маршрутів
«Ровером по Гарду» та «ВелоТилігул».
Створення нових об’єктів туристичного показу.
Створення єдиної системи інформування туристів,
нових екскурсійних та велосипедних маршрутів (у
тому числі для дітей та людей з обмеженими
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фізичними можливостями).
Створення туристичної інфраструктури (стоянок,
оглядових майданчиків, місць відпочинку)
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

32000,0

262000,0

210000,0

504000,0

державний фонд регіонального
розвитку

30000,0

260000,0

210000,0

500000,0

інші джерела

2000,0

2000,0

Місцевий бюджет:

3000,0

26000,0

обласний бюджет

4000,0
21000,0

50000,0

в межах наявного фінансового ресурсу
3000,0

26000,0

21000,0

50000,0

Інші джерела **

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

РАЗОМ:

40000,0

293000,0

236000,0

569000,0

бюджет громади
Власні кошти

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

1.4.2.2.

2. Назва технічного завдання

Розбудова курортних та розвиток рекреаційнотуристичних територій області з використанням
природних лікувальних ресурсів

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 15 за напрямом «Розвиток внутрішнього
туризму» до оперативної цілі «Формування єдиного
освітнього, інформаційного, культурного простору в
межах всієї території України». Забезпечення
розвитку інфраструктури курортів та рекреаційних
територій шляхом удосконалення матеріальнотехнічної бази з використанням можливостей
кластерних
моделей,
державно-приватного
партнерства та соціального замовлення

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

1.4.2.
Розвиток
інфраструктури

туристичної

та

курортної

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне

Миколаївська область має потужний туристичнорекреаційний потенціал, а саме: 102 колективних
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завдання

засоби розміщення на 12620 місць, які головним
чином зосереджені в курортних зонах Березанського
та Очаківського районів; готелі та аналогічні засоби
розміщування – 22 одиниці (1468 місць), засоби
розміщування на період відпустки та іншого
тимчасового
проживання
(хостели,
будинки
відпочинку, пансіонати відпочинку, бази відпочинку,
туристські бази, гірські притулки) – 76 одиниць
(11026 місць), кемпінги та стоянки для житлових
автофургонів і причепів, інших засобів розміщування
(гуртожитки для приїжджих, інші місця для
тимчасового розміщування) – 4 одиниці (126 місць).
Для надання послуг туристичного розміщення та
обслуговування на світовому туристичному просторі
об’єкти туристичної інфраструктури присвоюють
категорії якості та рівні обслуговування.
Внаслідок відсутності підтвердженої категорійності
об`єкту туристичної інфраструктури порушуються
права споживачів у свідомому виборі закладу
розміщення, зменшується привабливість об`єктів для
туристів, туристичний напрям не розвивається.
Для заохочення іноземних туристів в області наявне
морське узбережжя для відпочинку та 3,5 млн м3
лікувальних грязей для оздоровлення. На сьогодні
залишається ряд проблем щодо створення курортнорекреаційного господарства на території Коблевської
ТГ, серед яких сезонність функціонування
рекреаційно-курортних закладів, невідповідність
стану інфраструктури та матеріально-технічної бази
об’єктів туристичної інфраструктури міжнародним
вимогам, невідповідність рівня якості надання
рекреаційно-туристичних
послуг
світовим
стандартам, низький рівень професійної підготовки
фахівців
туристично-рекреаційної
сфери
для
обслуговування іноземних відвідувачів, погіршення
технічного
стану
інженерно-транспортної
інфраструктури,
споруд
та
інших
об’єктів
комунальної власності громади, які впливають на
діяльність курортно-рекреаційного господарства
Коблевської ТГ, відсутність інвестицій у раціональне
використання лікувального природного потенціалу
Коблевської ТГ та розвиток курортно-рекреаційної
справи на її території

7. Очікувані кількісні результати Створення курортів місцевого значення, розроблення
від реалізації проєктів на
нових туристичних маршрутів, збільшення кількості
виконання технічного завдання туристів, що відвідують Миколаївську область –
до 1500000 туристів.
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8.. Очікувані якісні результати від Здійснено медико-біологічну оцінку якості та
реалізації проєктів на
цінності природних лікувальних ресурсів, визначено
виконання технічного завдання методи їх використання.
Забезпечено використання родовищ природних
ресурсів шляхом створення інфраструктури для їх
експлуатації та організації лікування людей,
удосконалення містобудівної документації населених
пунктів Коблеве, Рибаківка, Чорноморка, Очаків,
оновлення планів зонування територій і детальних
планів територій тощо
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Проведення робіт з оцінювання об`єктів туристичної
інфраструктури вимогам певних категорій (роботи
проводяться акредитованим
органом з оцінки
відповідності
Державного
підприємства
"Миколаївський
науково-виробничий
центр
стандартизації, метрології та сертифікації") та
розміщення інформації щодо об`єктів Миколаївської
області, які підтвердили певну категорію на
офіційних
вебсайтах.
Проведення
семінарів,
конференцій, туристичних виставок
та
інших
заходів, що сприятимуть популяризації об’єктів
туристичної інфраструктури Миколаївщини та
збільшенню туристичної привабливості регіону.
Створено курорти місцевого значення в межах
Коблевської, Чорноморської, Куцурубської та
Очакіської міської територіальних громад.
Створення агро-рекреаційного кластеру «Коблеве».
Здійснення гідротехнічних заходів в межах
Коблевської, Чорноморської, Куцурубської сільських
та Очакіської міської територіальних громад.
Вертикальне планування територій (оновлення
водопостачання та водовідведення, санітарне
очищення).
Оновлення
транспортної
логістики
та
телекомунікаційних мереж
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

36170,9

31170,9

31170,9

98512,7

державний фонд регіонального
розвитку

21170,9

16170,9

16170,9

53512,7

інші джерела

15000,0

15000,0

15000,0

45000,0

Місцевий бюджет:

2117,1

1617,1

1617,1

5351,3

обласний бюджет
бюджет громади

в межах наявного фінансового ресурсу
2117,1

1617,1

1617,1

5351,3
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Власні кошти
Інші джерела **

250250,0

300250,0

300250,0

850750,0

РАЗОМ:

288538,0

333038,0

333038,0

954614,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку
за Програмою 2. «Висока якість життя людини»
Напрям 2.1. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах
економіки, що змінюється
1. Номер технічного завдання

2.1.1.1.

2. Назва технічного завдання

Модернізація, реконструкція та розвиток освітнього
середовища в закладах освіти Миколаївської області

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Підвищення якості і
конкурентоспроможності вищої, фахової передвищої
та професійної (професійно-технічної) освіти» до
оперативної цілі «Розвиток людського капіталу».
Модернізація
сфери
вищої
освіти
шляхом
застосування новітніх технологій та інновацій

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.1. Якісна освіта для всіх

5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область

Через достатній строк експлуатації будівлі закладів
освіти
потребують
значних
капіталовкладень.
Капітальний ремонт будівель не здійснювався
протягом 20 років.
Найважливішою умовою якісної підготовки майбутніх
робітничих кадрів є оновлення та зміцнення
навчально-матеріальної бази закладу освіти. Гострою
проблемою є ресурсне і матеріально-технічне
забезпечення. На цей час у навчальних майстернях,
дільницях, лабораторіях, полігонах та навчальних
господарствах
використовується
обладнання,
устаткування, сільськогосподарська та інша техніка,
середньовідсотковий строк експлуатації яких складає
до 10 років – 4 %; від 10 до 20 років – 36%; понад 20
років – 60 %. Обмеженість бюджетних видатків
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зумовило практично її повне фізичне та моральне
старіння. Все це негативно впливає на якість
підготовки кадрів, знижує можливості професійної
самореалізації особистості
7. Очікувані кількісні результати Модернізовано та поповнено матеріально-технічну та
від реалізації проєктів на
навчально-методичну базу закладів до сучасних
виконання технічного завдання потреб, запроваджено інновації в освітньому
процесі - 6.
Забезпечено заклади сучасними навчальними
комп'ютерними комплексами та мультимедійними
засобами навчання, ліцензійними базовими та
спеціалізованими
системними
програмними
продуктами.
Створено у закладах належні умови для навчання
студентів
відповідно до сучасних санітарногігієнічних та технічних вимог – 31 заклад.
8. Очікувані якісні результати від Удосконалення та оновлення матеріально-технічного
реалізації проєктів на
оснащення закладів професійно-технічної освіти
виконання технічного завдання передбачає створення сучасних навчальних кабінетів,
майстерень, забезпечення необхідною навчальноматеріальною базою як з професійно-теоретичної, так
і професійно–практичної підготовки.
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Проведення капітальних ремонтів та реконструкції
закладів, оновлення засобів навчання
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

268000,0

192000,0

111000,0

571000,0

державний фонд регіонального
розвитку

241000,0

165000,0

102000,0

508000,0

інші джерела

27000,0

27000,0

9000,0

63000,0

Місцевий бюджет:

24100,0

16500,0

10200,0

50800,0

обласний бюджет
бюджет громади

в межах наявного фінансового ресурсу
24100,0

16500,0

10200,0

50800,0

292100,0

208500,0

121200,0

621800,0

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.1.1.2.

2. Назва технічного завдання

Оптимізація та формування мережі закладів
дошкільної,
загальної
середньої,
професійної
(професійно-технічної)
освіти
в
умовах
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реформування та децентралізації. Створення опорних
шкіл та мережі старшої профільної школи
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Розвиток загальної
середньої освіти» до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Сприяння оптимізації мережі
закладів освіти для поліпшення матеріальнотехнічної бази опорних закладів освіти з
використанням
засобів
картографування
та
цифровізації.
Завдання 1 за напрямом “Розвиток дошкільної та
позашкільної освіти” до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Сприяння органам місцевого
самоврядування в реалізації права дітей на здобуття
дошкільної та позашкільної освіти

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.1. Якісна освіта для всіх

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Серед найбільш актуальних проблем галузі освіти є:
недостатня кількість місць у дитячих садках міст
обласного значення та районних центрах;
необхідність поліпшення та розвитку матеріальнотехнічної бази закладів освіти;
необхідність вирішення питання використання та
збереження будівель, що вивільняються у зв’язку із
реорганізацією навчальних закладів;
підготовка закладами професійної (професійнотехнічної) освіти конкурентоспроможних фахівців
відповідно до потреб ринку праці, модернізація
матеріально-технічної бази зазначених вище закладів
освіти з впровадженням інноваційних технологій та
забезпечення сучасного якісного освітнього процесу;
недостатність
кадрових
військових
та
непідготовленість юнаків до строкової військової
служби

7. Очікувані кількісні результати Побудовано новий військовий ліцей та загальноосвітні
від реалізації проєктів на
навчальні заклади області - 1.
виконання технічного завдання Приведення будівель та приміщень закладів
обласного підпорядкування, в яких перебуває
4238 учнів та працівники закладів, у відповідність до
державних норм в частині створення умов для маломобільних груп населення.
Удосконалено та оновлено матеріально-технічне
оснащення закладів професійно-технічної освіти,
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поповнено матеріально-технічну та навчальнометодичну бази закладів, в тому числі створено
сучасні навчальні кабінети, майстерні, забезпечено
необхідною навчально-матеріальною базою як з
професійно-теоретичної,
так
і
професійно–
практичної підготовки 1674 учнів, педагогічних
працівників та майстрів виробничого навчання
закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Психологічна та фізична підготовка до служби та
навчання у військових закладах вищої освіти.
Створення навчально-практичних центрів на базі
закладів професійної (професійно-технічної) освіти
та центрів професійної досконалості на базі Вищого
професійного
училища
№ 21
м. Миколаєва,
Новоодеського професійного агарного ліцею,
Державного навчального закладу «Южноураїнський
професійний ліцей» - 6 закладів
8. Очікувані якісні результати від Підвищення якості надання освітніх послуг,
реалізації проєктів на
удосконалення та оновлення матеріально-технічного
виконання технічного завдання оснащення закладів, у тому числі професійнотехнічної освіти. Модернізація та поповнення
матеріально-технічної та навчально-методичної бази
закладів до сучасних потреб відповідно до вимог
інноваційного розвитку суспільства та економіки
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Реалізація державної політики в забезпеченні
належного регулювання основних засад нової
освітньої системи.
Підтримка розвитку сучасної системи освіти у
сільській місцевості.
Зміцнення
матеріально-технічної
бази
для
забезпечення сучасного якісного освітнього процесу.
Поліпшення санітарно-гігієнічних умов перебування
в закладах освіти.
Участь у розробленні та впроваджені державних
стандартів професійно-технічної освіти, створення
сучасних навчально-практичних центрів професійної
(професійно-технічної) освіти та центрів професійної
досконалості.
Формування
активної
громадянської
позиції
населення, сприяння захисту прав та інтересів учнів
та студентів, розвитку студентської наукової
діяльності.
Інші заходи, що стоять перед освітньою галуззю
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

245000,0

173000,0

111600,0

529600,0

державний фонд регіонального
розвитку

245000,0

173000,0

111600,0

529600,0

інші джерела
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Місцевий бюджет:
обласний бюджет

24500,0

17300,0

11160,0

52960,0

в межах наявного фінансового ресурсу
24500,0

17300,0

11160,0

52960,0

Інші джерела **

50000,0

50000,0

10000,0

110000,0

РАЗОМ:

319500,0

240300,0

132760,0

692560,0

бюджет громади
Власні кошти

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.1.1.3.

2. Назва технічного завдання

Інклюзивна освіта - рівний доступ до якісної освіти
дітям з особливими освітніми потребами

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Забезпечення освіти осіб з
особливими освітніми потребами» до оперативної
цілі «Розвиток людського капіталу». Створення у
закладах освіти інклюзивного та безпечного
освітнього середовища, універсального дизайну та
забезпечення розумного пристосування

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.1. Якісна освіта для всіх

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Інклюзивна освіта - перший крок до визнання
ціннісної значимості і поваги до особистості кожної
дитини,
прийняття
її
індивідуальності
й
неповторності,
забезпечення
її
подальшого
повноцінного та гідного життя в суспільстві.
Таке навчання має не лише гарантувати право дитини
з порушеннями психофізичного розвитку не бути
ізольованою від інших, а й забезпечити їй можливість
відвідувати ту школу, яку б вона відвідувала, коли б
була здоровою. Основний принцип інклюзивного
навчання — якомога менше зовнішньої і якнайбільше
внутрішньої диференціації. Інклюзивні навчальні
заклади можуть змінити ставлення до існуючих
відмінностей через спільне навчання усіх дітей,
створюючи таким чином основу для справедливого
та дискримінаційного суспільства, яке заохочує
людей жити разом у злагоді.
Останнім часом число дітей з інвалідністю
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збільшується, багато з них перебуває на
індивідуальному навчанні за відсутності умов у
закладах. Наразі переважна більшість закладів не
облаштована для людей з інвалідністю (в кращому
випадку є пандус, який відповідає будівельним
нормам)
7. Очікувані кількісні результати Створення нових інтерактивних інклюзивних
від реалізації проєктів на
осередків на території
області з відповідним
виконання технічного завдання збільшенням
кількості
висококваліфікованих
робочих місць: коригуючих педагогів, психологів,
інженерів та IT-фахівців - 1.
Допомога дітям з інвалідністю і тим, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку в
області.
Створення «Міжнародного кластеру інноваційної
інклюзії» - 1
8. Очікувані якісні результати від Забезпечення кожній дитині ранньої соціальної
реалізації проєктів на
адаптації, незалежно від наявності або відсутності
виконання технічного завдання особливостей розвитку та створення розвиненої
мережи інклюзивних інтерактивних осередків.
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*

Створення безбар’єрного простору та умов для
інклюзивного навчання. Створення спеціальних груп
та умов для дітей з особливими освітніми потребами
у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти.
Інші заходи, що стоять перед освітньою галуззю
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

51631,7

25344,2

23892,9

100868,8

державний фонд регіонального
розвитку

45331,7

20944,2

18392,9

84668,8

інші джерела

6300,0

4400,0

5500,0

16200,0

Місцевий бюджет:

4533,2

2094,4

1839,3

8466,9

обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

4533,2

2094,4

1839,3

8466,9

Власні кошти

870,0

1670,0

1370,0

3910,0

Інші джерела **

7630,0

9400,0

8530,0

25560,0

РАЗОМ:

64664,9

38508,6

35632,2

138805,7

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
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1. Номер технічного завдання

2.1.1.4.

2. Назва технічного завдання

Професійно-практична
підготовка
педагогічних
працівників та залучення фахівців для роботи в
сільській місцевості (у т.ч. молодих спеціалістів)

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 5 за напрямом «Підвищення якості і
конкурентоспроможності вищої, фахової передвищої
та професійної (професійно-технічної) освіти» до
оперативної цілі «Розвиток людського капіталу».
Забезпечення формування обсягів регіонального
замовлення на підготовку фахівців у закладах вищої
освіти з урахуванням прогнозу забезпечення потреб
регіонального ринку праці
Завдання 13 за напрямом «Розвиток сільських
територій» до оперативної цілі «Збереження
навколишнього природного середовища та стале
використання природних ресурсів, посилення
можливостей розвитку територій, які потребують
державної підтримки (макро- та мікрорівень)».
Запровадження програми підвищення кваліфікації
учителів (педагогічних працівників), фахівців у сфері
освіти відповідно до потреб сучасної освіти та
сучасних технологій здобуття освіти

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.1. Якісна освіта для всіх

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Проєкт спрямований на подолання негативних явищ
кадрової забезпеченості, підвищення престижності
робітничих
професій,
забезпечення
області
висококваліфікованими робітниками

7. Очікувані кількісні результати Випускники закладів загальної середньої освіти (до
від реалізації проєктів на
1000
осіб
щороку),
здобувачі
професійної
виконання технічного завдання (професійно-технічної) освіти, особи у віці від 15-35
років (до 300 осіб щороку), підготовка магістрів,
науковців та докторів наук області
8. Очікувані якісні результати від Вступ випускників закладів загальної середньої
реалізації проєктів на
освіти до закладів професійної (професійновиконання технічного завдання технічної) освіти та вищої освіти
9. Основні заходи технічного
завдання

Удосконалення та розробка інноваційних програм
підготовки фахівців, проведення стажування,
проміжних та підсумовуючих науково-практичних
конференцій.
Інші заходи, що стоять перед освітньою галуззю
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10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **

32000,0

32000,0

36000,0

100000,0

РАЗОМ:

32000,0

32000,0

36000,0

100000,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.1.2.1.

2. Назва технічного завдання

Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний
хаб»

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток підприємництва»
до
оперативної
цілі
«Сприяння
розвитку
підприємництва,
підтримка
інтернаціоналізації
бізнесу
у
секторі
малого
та
середнього
підприємництва». Забезпечення створення об’єктів
інфраструктури підтримки малого та середнього
підприємництва
(бізнес-інкубаторів,
коворкінгцентрів, центрів підтримки бізнесу, стартап-центрів
тощо)

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.2. Розвиток лідерських та підприємницьких
якостей жінок та чоловіків

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська, Херсонська, Одеська області
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Постійно зростаючий розрив між передовою світовою
наукою і вітчизняною практикою погіршує ситуацію з
економічним розвитком регіону. В умовах 4-ї
науково - технічної революції наші підприємці дійсно
ризикують залишитися за межами прогресу, і, як
наслідок, світової економіки.
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Системна та послідовна робота цього проєкту
дозволить професійно підійти до реалізації ланцюжка
«наука, знання, досвід - ідея – проєкт –
експериментальний зразок-залучення інвестора –
виробництво - продаж – дохід- податки».
Відродження індустріальної економіки сильної
України і відхід від аграрного вектору розвитку (в
якості сировинного придатку Європи) можливо тільки
на основі винаходів і впроваджень у масове
виробництво і продаж високотехнологічних,
інноваційних продуктів та послуг, орієнтованих на
світового споживача (експортна орієнтація). Реалізація
проєкту Інноваційний кластер «RInnoHUB» дає
можливість для сотні активних громадян, вчених,
винахідників, підприємців повноцінно реалізувати
свій творчий і креативний потенціал (від генерації ідеї
і до продажу готових товарів та послуг) для нашого
суспільства. Це однозначно призведе до розвитку не
тільки економічного, але й соціального, що в свою
чергу створить повноцінне громадянське суспільство
7. Очікувані кількісні результати Виведення на Українські та міжнародні конкурси
від реалізації проєктів на
стартапів – 10 проєктів щорічно.
виконання технічного завдання Виведення
на
міжнародні
краудфандингові
майданчики – 1-2 проєкти щорічно.
Залучення фінансування шляхом участі учасників на
різних інвестиційних майданчиках – 1-2 проєкти
щорічно.
Створення нових малих та середніх підприємств.
Створення високотехнологічних робочих місць
8. Очікувані якісні результати від Зростання кількості нових інноваційних підприємств з
реалізації проєктів на
високотехнологічними робочими місцями та високою
виконання технічного завдання доданою вартістю і продуктивністю, а також
модернізація вже діючих виробництв
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Проведення просвітницьких заходів, направлених на
залучення учасників в RInnoHUB.
Підтримка
неформального
об’єднання
усіх
зацікавлених в прогресі сторін (університети, наукові
центри, громадські організації, вчені, винахідники і
т.д.).
Створення тематичних та новинних передач на теми
інноваційної та креативної економіки на обласному
телебаченні, радіо та «Антикризовому каналі 2020».
Робота стартап-школи «RiStar» (бізнес-інкубатор та
бізнес-акселератор).
Робота коворкінг – центру та тактильної лабораторії
каталізації творчих здібностей та потенціалу
(Лабораторія-Т)
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього
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Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти

130,0

150,0

170,0

450,0

Інші джерела **

1070,0

1150,0

1230,0

3450,0

РАЗОМ:

1200,0

1300,0

1400,0

3900,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Проєкт стартував у 2018 році, має сталий розвиток,
авторитет та результати

1. Номер технічного завдання

2.1.2.2.

2. Назва технічного завдання

Проведення
регіональних
та
всеукраїнських
конкурсів
фахової
майстерності,
підтримка
талановитих учнів, студентів та молоді області

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Формування спроможного
та всебічно розвинутого молодого покоління» до
оперативної цілі «Розвиток людського капіталу».
Створення сприятливих умов для інтелектуального
самовдосконалення, самореалізації, творчого і
особистісного розвитку молоді

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.2. Розвиток лідерських та підприємницьких
якостей жінок та чоловіків

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Підтримка
обдарованої
молоді,
проведення
регіональних та всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності, в тому числі Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»

7. Очікувані кількісні результати Підняття рівня професійної кваліфікації здобувачів
від реалізації проєктів на
професійної (професійно-технічної) освіти та перед
виконання технічного завдання фахової вищої освіти
8. Очікувані якісні результати від Припинення трудової еміграції.
реалізації проєктів на
Підвищення рівня життя
виконання технічного завдання
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9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Проведення
регіональних
та
всеукраїнських
конкурсів фахової майстерності, в тому числі
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine»
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
в межах наявного фінансового ресурсу

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.1.2.3.

2. Назва технічного завдання

ІнноГенератор

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Розвиток креативних
індустрій» до оперативної цілі «Сприяння розвитку
підприємництва,
підтримка
інтернаціоналізації
бізнесу
у
секторі
малого
та
середнього
підприємництва». Запровадження новітніх освітніх
підходів та форматів з посиленою прикладною
орієнтацією, міждисциплінарним підходом, що
пов’язані з інтелектуально місткими, виробничими та
інноваційними видами підприємництва

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.2. Розвиток лідерських та підприємницьких
якостей жінок та чоловіків

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська, Херсонська, Одеська області

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

В умовах глобалізаційних та євроінтеграційних
процесів перед регіонами України постають завдання
щодо інтенсивного освоєння нових методів і прийомів
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господарювання,
застосування
інноваційних
механізмів та інструментів стимулювання соціальноекономічного розвитку територій, що позитивно
зарекомендували себе у світовій практиці.
Все це зумовлює необхідність пошуку інноваційних
підходів до формування нових ефективних стратегій
регіонального розвитку. Формування і використання
інноваційного потенціалу регіонального розвитку є
однією з умов ефективного вирішення соціальноекономічних проблем, оптимального використання
наявних на місцевому рівні ресурсів, використання
потенціалу внутрішнього ринку, активізації ініціатив
підприємництва і громадськості, запровадження
дієвих механізмів та інструментів стимулювання
розвитку регіонів.
На регіональному рівні інноваційні процеси є
територіально інтенсивними та визначають рівень
розвитку і характер економічного розвитку країни та
регіонів. Тому важливого значення набуває глибоке
вивчення можливостей використання інновацій як
засобу
економічного
розвитку,
забезпечення
державного регулювання і підтримки інноваційних
процесів, обґрунтування і прийняття правильної
стратегії досягнення поставленої мети, спосіб її
реалізації та фінансової підтримки.
Інституціональні структури регіонального рівня в
нашій країні перебувають у стадії становлення. Тому
на
цьому
етапі
необхідно
допомогти
їм
сконцентрувати та перенести їх увагу від проєктів з
соціальним напрямом на інноваційні проєкти сталого
розвитку.
Активно співпрацюючи з представниками ТГ на тему
проєктного менеджменту та суміжних тем, помітна
тенденція масового не сприйняття сучасних
інноваційних трендів, особливо тих, що стосуються
розвитку територій.
Як наслідок, абсолютна більшість проєктів розвитку,
які сьогодні готуються громадами, залишаються
незмінними та мають шаблонний характер, в якому
відсутня креативність, інноваційність, прагнення до
високих технологій та глобальної комунікації
7. Очікувані кількісні результати Поступова, але безповоротна зміна співвідношення
від реалізації проєктів на
поданих на державні та інші конкурси проєктів в бік
виконання технічного завдання інноваційних проєктів - досягнення пропорції 50 \ 50
(проєкти без і з інновацією).
Створення
майже
1000
інноваційних
високотехнологічних
робочих
місць
на
загальнодержавному рівні.
Створення соціальної групи активної частини
населення для неформального спілкування кількістю
до 15000 учасників
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8. Очікувані якісні результати від Підвищення рівня життя.
реалізації проєктів на
Припинення трудової еміграції.
виконання технічного завдання Позитивні зміни в структурі експорту від сировини до
високотехнологічної продукції.
Підвищення міжнародних рейтингів України
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Розробка основної версії науково-просвітницької
прикладної
багаторівневої
та
функціональної
програми різного рівня: вікові (дитяча, молодіжна,
основна, третій вік) та спеціалізовані (сільське
господарство, промисловість, ІТ, послуги) та
характеру: off-line/on-line.
Запуск пілоту Мережі у трьох областях (за підсумками
конкурсного відбору).
Відпрацьовано всі основні інтерактивні процеси:
навчання, консультування, конкурси, розробка
проєктів тощо, діє консультаційна платформа (з
використанням web-технологій).
Розповсюдження на території всієї України
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Власні кошти

280,0

650,0

950,0

1880,0

Інші джерела **

2470,0

7300,0

6850,0

16620,0

РАЗОМ:

2750,0

7950,0

7800,0

18500,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади

11. Інша інформація щодо
технічного завдання (за
потреби)

У тестовому режимі ІнноГенератор починає
працювати на території Миколаївської області з весни
2020 року.
Потенційні учасники реалізації проєкту: регіональний
фонд підтримки підприємництва в Миколаївській
області, регіональний центр підтримки бізнесу, НГО
«ГромадаNews», ТРК «ТакТV», Інноваційний кластер
RInnoHub, територіальні громади Миколаївської
області

1. Номер технічного завдання

2.1.3.1.

2. Назва технічного завдання

Виконання програми “Молодіжний працівник”
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3. Номер і назва завдання з
Державної
стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки,
якому
відповідає технічне завдання

Завдання 9 за напрямом «Формування спроможного
та всебічно розвинутого молодого покоління» до
оперативної цілі «Розвиток людського капіталу».
Сприяння здійсненню підготовки і підвищенню
кваліфікації фахівців у молодіжній сфері

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.3. Сприяння розвитку молодого покоління

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізації проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Необхідність підвищення професійного рівня
представників державних службовців та громадських
об’єднань, які працюють з молоддю

7. Очікувані кількісні результати Навчити 100 спеціалістів, які працюють з молоддю на
від реалізації проєктів на
Миколаївщині.
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Організація ефективної молодіжної роботи на
реалізації проєктів на
регіональному та місцевому рівнях із залученням
виконання технічного завдання активних представників, а саме:
лідерів та активістів громадських та благодійних
організацій, які працюють з молоддю;
державних службовців, відповідальних за реалізацію
молодіжної політики на місцевому та регіональному
рівні;
працівників організацій та установ, залучених до
роботи з молоддю, незалежно від відомчого
підпорядкування та форм власності
9. Основні
завдання

заходи

технічного

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
-

Проведення базових тренінгів
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

50,0

60,0

75,0

185,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громад

в межах наявного фінансового ресурсу
50,0

60,0

75,0

185,0

50,0

60,0

75,0

185,0

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ
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11. Інша
інформація
технічного завдання
(за потреби)

щодо

1. Номер технічного завдання

2.1.3.2.

2. Назва технічного завдання

Підтримка реалізації проєкту «Українська академія
лідерства»

3. Номер і назва завдання з
Державної
стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки,
якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3, 5, 6 за напрямом «Формування
спроможного та всебічно розвинутого молодого
покоління» до оперативної цілі «Розвиток людського
капіталу».
Сприяння розвитку громадянської освіти та
підвищення рівня соціальної інтеграції молоді,
формування її готовності та уміння діяти самостійно,
бути відповідальними за свої дії, адекватно
оцінювати і реагувати на процеси, що відбуваються в
державі та світі.
Сприяння залученню молоді до волонтерської
діяльності.
Сприяння
залученню
молоді
до
процесів
розроблення, ухвалення та впровадження рішень на
регіональному та місцевому рівні.

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.3. Сприяння розвитку молодого покоління

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Недостатній рівень розвитку неформальної освіти

7. Очікувані кількісні результати Створення 1000 «агентів змін» з числа молоді у
від реалізації проєктів на
Миколаївській області
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Збільшення кількості вмотивованої молоді області.
реалізації проєктів на
Розвиток критичного мислення, комунікабельності у
виконання технічного завдання молодого покоління
•

9. Основні заходи технічного
завдання

Заняття з практичної логіки, математики та
фінансового менеджменту.
Командотворення та вивчення основ управління
проєктами.
Розвиток глобального мислення.
Розвиток навичок емоційного інтелекту.
Популяризація волонтерського руху.
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Поглиблене вивчення української писемності (мови
та літератури).
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
-

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

2200,0

2200,0

2200,0

6600,0

2200,0

2200,0

2200,0

6600,0

2200,0

2200,0

2200,0

6600,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громад
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ

11. Інша
інформація
технічного завдання
(за потреби)

щодо

1. Номер технічного завдання

2.1.3.3.

2. Назва технічного завдання

Реалізація Національного проєкту мобільності молоді

3. Номер і назва завдання з
Державної
стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки,
якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3, 7 за напрямом «Формування
спроможного та всебічно розвинутого молодого
покоління» до оперативної цілі «Розвиток людського
капіталу».
Сприяння розвитку громадянської освіти та
підвищення рівня соціальної інтеграції молоді,
формування її готовності та уміння діяти самостійно,
бути відповідальними за свої дії, адекватно
оцінювати і реагувати на процеси, що відбуваються в
державі та світі.
Сприяння розвитку та підвищення спроможності
інститутів громадянського суспільства.

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.3. Сприяння розвитку молодого покоління

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням

91

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Мала обізнаність молоді щодо своїх можливостей.

7. Очікувані кількісні результати Зробити 8 молодіжних обмінів з іншими областями
від реалізації проєктів на
України.
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Створення умов, щоб молодь була соціально
реалізації проєктів на
активною та самостійною. Заохочення пізнавати
виконання технічного завдання різноманіття регіонів та розвивати організації
громадянського суспільства.
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
-

Дослідницькі мандрівки Україною молодіжним
активом Миколаївської області
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

50,0

60,0

75,0

185,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громад

50,0

60,0

75,0

185,0

50,0

60,0

75,0

185,0

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ
11. Інша
інформація
технічного завдання
(за потреби)

щодо

1. Номер технічного завдання

2.1.3.4.

2. Назва технічного завдання

Створення та розбудова
діяльності
молодіжних центрів Миколаївської області

3. Номер і назва завдання з
Державної
стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки,
якому
відповідає технічне завдання

Завдання 8 за напрямом «Формування спроможного
та всебічно розвинутого молодого покоління» до
оперативної цілі «Розвиток людського капіталу».
Сприяння розвитку молодіжних центрів та
забезпечення якості послуг, що ними надаються

4. Номер
і
назва
завдання 2.1.3. Сприяння розвитку молодого покоління
Стратегії
розвитку
Миколаївської
області
на
період до 2027 року включно,
якому
відповідає
технічне
завдання

мережі
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5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація
проєктів
за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення Сприяння розвитку молодіжних центрів
якої
спрямовано
технічне забезпечення якості послуг, що ними надаються.
завдання

та

7. Очікувані кількісні результати Створити 4 молодіжні центри у Миколаївській
від реалізації проєктів на області.
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Активний розвиток молоді в маленьких містах,
реалізації
проєктів
на селищах та селах.
виконання технічного завдання
9. Основні
завдання

заходи

технічного Проєктування та побудова мережі
центрів Миколаївської області

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
-

молодіжних

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громад
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ

11. Інша
інформація
технічного завдання
(за потреби)

щодо

1. Номер технічного завдання

2.1.3.5.

2. Назва технічного завдання

Забезпечення функціонування молодіжних центрів

3. Номер і назва завдання з
Державної
стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки,
якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4, 8 за напрямом «Формування
спроможного та всебічно розвинутого молодого
покоління» до оперативної цілі «Розвиток людського
капіталу».
Сприяння популяризації та утвердженню здорового
способу життя молоді, організації її змістовного
дозвілля, протидії поширенню у молодіжному
середовищі соціально небезпечних захворювань,
бережливого
ставлення
до
навколишнього
природного середовища.
Сприяння розвитку молодіжних центрів та
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забезпечення якості послуг, що ними надаються.
4.. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.1.3. Сприяння розвитку молодого покоління

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Сприяння розвитку молодіжних центрів та
забезпечення якості послуг, що ними надаються

7. Очікувані кількісні результати Налагодження координації діяльності молодіжних
від реалізації проєктів на
центрів
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Створення умов для змістовного проведення
реалізації проєктів на
дозвілля, навчання й самореалізації молодих людей
виконання технічного завдання
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
-

Забезпечення методичними матеріалами.
Навчальні поїздки і молодіжні центри інших
областей.
Пошук механізмів підтримки і розвитку молодіжних
центрів
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

200,0

200,0

200,0

600,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громад

200,0

200,0

200,0

600,0

200,0

200,0

200,0

600,0

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ
11. Інша
інформація
технічного завдання
(за потреби)

щодо

Напрям 2.2. Збільшення тривалості життя людини
1. Номер технічного завдання

2.2.1.1.
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2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на

Забезпечення та створення умов для надання
якісних медичних послуг, в тому числі шляхом
розвитку телемедицини
Завдання 3 за напрямом «Формування доступної та
спроможної мережі закладів для надання якісних
медичних послуг» до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Забезпечення розбудови
спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх
форм власності.
Завдання 4 за напрямом «Формування доступної та
спроможної мережі закладів для надання якісних
медичних послуг» до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Забезпечення розбудови
телемедичної мережі для надання медичної
допомоги пацієнтам у важкодоступних умовах
2.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної
(спеціалізованої)
та
третинної
(високоспеціалізованої) медицини

Миколаївська область
Основними проблемами розвитку сфери охорони
здоров’я є низький рівень оснащення медичних
закладів сучасним функціонально - діагностичним,
фізіотерапевтичним та іншим спеціалізованим
обладнанням, потреба в оновленні операційних,
лабораторій, кабінетів, блоків тощо, що забезпечує
можливість надання населенню області
високоякісної медичної допомоги на сучасному
рівні.
Діагностика і лікування захворювань потребує
комплексного підходу, що не завжди можливо
здійснити для пацієнтів, які проживають у
віддаленій місцевості. Впровадження телемедичних
технологій дозволить надати доступ всім
мешканцям області до якісної медичної допомоги.
Зростання кількості відвідувань пацієнтів потребує
підвищення ефективності та продуктивності
діяльності медичної установи. Для поліпшення
взаємодії в роботі фахівців, підвищення доступності
та якості рівня надання медичної допомоги
населенню необхідне впровадження в медичних
закладах сучасних інформаційних технологій.
На сьогодні в області відсутній заклад охорони
здоров’я, який системно займається питаннями
громадського здоров’я.
Зменшення:
показника смертності хворих на злоякісні
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виконання технічного завдання новоутворення, що потребують променевого
лікування, на 3-5%, кількості ускладнень від
променевого лікування - на 30%;
показника рівня гостроти зору після катарактальної
хірургії не нижче 80%, запобігання сліпоти при
патології заднього відрізку ока у 85-90% випадків;
розвитку інших захворювань;
променевого навантаження на пацієнта та персонал.
Збільшення:
показника флюорографічних обстежень населення на 5%;
показника проведення обов’язкових медичних
профілактичних оглядів - на 3-7%;
проведення скринінгу серед населення на ВІЛ/СНІД
та туберкульоз - на 15%.
Реалізація заходів з імунопрофілактики (рівень
охоплення вакцинацією населення області: дітей –
97-98%, ревакцинація дорослих – 84%)
8. Очікувані якісні результати від Модернізація
матеріально-технічної
бази
реалізації проєктів на
лікувальних закладів; підвищення ефективності
виконання технічного завдання лікування хворих та рівня життя.
Позбавлення сімейних лікарів від великої кількості
роботи з документацією, звільнивши їх час для
основної діяльності – надання медичної допомоги
населенню.
9. Основні заходи технічного
Придбання та інсталяція обладнання:
завдання
для проведення променевої терапії (також
створення спеціалізованого блоку, підготовка
лікарів для роботи);
для сучасної офтальмологічної допомоги;
для проведення сучасної діагностики захворювань;
для введення в практику нових методик оперативних
втручань з мінімальним пошкодженням тканин,
зменшенням крововтрат;
для розширення спектру медичних послуг воїнам
АТО та ветеранам війни;
для організації єдиного приймального відділення та
відділення невідкладної допомоги в обласній
дитячій клінічній лікарні;
для впровадження телемедицини при оснащенні
спроможної мережі первинної медичної допомоги та
центральних та міських районних лікарень;
для створення єдиного інформаційного простору в
системі первинної медицини.
Створення центру громадського здоров’я, який
займається питаннями імунізації населення області,
боротьби з соціально значущими захворюваннями,
протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу, наркоманії.
10. Обсяг фінансування технічного
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Усього
завдання, тис. грн: *
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Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

5507,0

89978,1

25662,0

121147,1

2007,0

89978,1

25662,0

117647,1
3500,0

3500,0
7553,0

6778,9

4000,0

18331,9

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

7553,0

6778,9

4000,0

18331,9

Власні кошти

400,0

300,0

50,0

750,0

Інші джерела**

7043,0

1748,0

1730,6

10521,6

РАЗОМ:

20503,0

98805,0

31442,6

150750,6

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3.

4.

5.
6.

7.
8.

2.2.1.2.
Профілактика та забезпечення раннього виявлення
захворювань серед населення
Номер і назва завдання з
Завдання 3 за напрямом «Формування доступної та
Державної стратегії
спроможної мережі закладів для надання якісних
регіонального розвитку на
медичних послуг» до оперативної цілі «Розвиток
2021-2027 роки, якому
людського капіталу». Забезпечення розбудови
відповідає технічне завдання
спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх
форм власності
Номер і назва завдання Стратегії 2.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної
розвитку Миколаївської області (спеціалізованої)
та
третинної
на період до 2027 року включно, (високоспеціалізованої) медицини
якому відповідає технічне
завдання
Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
Опис проблеми, на вирішення
Середня тривалість життя в Україні на 7-10 років
якої спрямовано технічне
менше, ніж у країнах з розвинутою економікою.
завдання
Головна причина смертності в Україні – серцевосудинні захворювання - майже 67% випадків (у
західних країнах майже 30% випадків). Щорічно від
цих хвороб помирає понад 400 тисяч українців.
Сучасна стратегія превенції смертності, у тому числі
кардіоваскулярної, полягає у ранньому виявленні
чинників розвитку хвороби.
Очікувані кількісні результати Збільшення кількості проведених обстежень,
від реалізації проєктів на
виявлення захворювань на ранній стадії.
виконання технічного завдання Зниження інвалідизації та смертності населення.
Очікувані якісні результати від Поліпшення якості життя населення, профілактика
реалізації проєктів на виконання захворюваності від найбільш розповсюджених
технічного завдання
хвороб
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9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Проведення обстежень осіб різної статі та віку, які
мешкають на території Миколаївської області, з
подальшим визначенням факторів ризику розвитку
захворювань.
Оснащення
лікарень
Миколаївської
області
обладнанням для ранньої діагностики захворювань
серед населення.
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

2700,0
2700,0
в межах наявного фінансового ресурсу
2700,0
2700,0
570,0
200,0
200,0
970,0
6000,0
6000,0
9270,0
200,0
200,0
9670,0

1. Номер технічного завдання

2.2.1.3.

2. Назва технічного завдання

Розвиток мережі та вдосконалення матеріальнотехнічної бази екстреної (швидкої) медичної
допомоги

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Формування доступної та
спроможної мережі закладів для надання якісних
медичних послуг» до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Забезпечення розбудови
спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх
форм власності

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)
медицини

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6

Понад половини транспортних засобів автопарку
екстреної (швидкої) медичної допомоги
експлуатуються понад 10 років та не відповідають
національному стандарту

Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання
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7. Очікувані кількісні результати Придбання автомобілів екстреної (швидкої) медичної
від реалізації проєктів на
допомоги тип С у кількості 37 одиниць, тип В –
виконання технічного завдання 35 одиниць
8. Очікувані якісні результати від Гарантоване забезпечення своєчасного якісного
реалізації проєктів на
надання екстреної медичної допомоги населенню усієї
виконання технічного завдання області та скорочення часу прибуття бригад на місце
події
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:*

Придбання автомобілів екстреної (швидкої) медичної
допомоги типу С і В
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

30000,0

30000,0

50000,0

110000,0

інші джерела

30000,0

30000,0

50000,0

110000,0

Місцевий бюджет

14500,0

14500,0

20000,0

49000,0

Державний бюджет::
державний фонд регіонального
розвитку

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти

в межах наявного фінансового ресурсу
14500,0

14500,0

20000,0

49000,0

500,0

500,0

500,0

1500,0

45000,0

45000,0

70500,0

160500,0

Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Доведення загальної кількості автомобілів ЕМД
відповідно до нормативу – Наказ МОЗ від 29.08.2008
№ 500 (загальна кількість бригад не менш ніж 1,0 на
10 тис. міського населення та 0,75 бригади на
10 тис. сільського населення)

1. Номер технічного завдання

2.2.1.4.

2. Назва технічного завдання

Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний
ремонт закладів охорони здоров’я Миколаївської
області

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Формування доступної та
спроможної мережі закладів для надання якісних
медичних послуг» до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Забезпечення розбудови
спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх
форм власності

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої)
медицини
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5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Переважна більшість приміщень закладів охорони
здоров’я області збудовані у минулому сторіччі та не
відповідають національному стандарту і сучасним
вимогам, які виставляються в світовій медицині

7. Очікувані кількісні результати Збудовано 2 об’єкти закладів охорони здоров’я.
від реалізації проєктів на
Проведено 10 капітальних ремонтів об’єктів закладів
виконання технічного завдання охорони здоров’я.
Проведено 4 реконструкції закладів охорони здоров’я
8. Очікувані якісні результати від Покращення
умов
перебування
пацієнтів
в
реалізації проєктів на
стаціонарах, підвищення якості надання медичної
виконання технічного завдання допомоги населенню усієї області, підвищення
показників якості життя та здоров’я мешканців.
Поліпшення умов праці медичного та обслуговуючого
персоналу.
Зменшення споживання теплової енергії, економія
внаслідок проведення заходів з енергозбереження
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Нове будівництво будівель закладів охорони здоров’я.
Капітальний ремонт будівель закладів охорони
здоров’я.
Реконструкція будівель закладів охорони здоров’я.
Реставрація будівель закладів охорони здоров’я.
Нове
будівництво
прибудови
ліфта
для
транспортування важкохворих.
Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів
лікарні
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

186000,0

94210,8

62329,8

342540,6

державний фонд регіонального
розвитку

186000,0

94210,8

62329,8

342540,6

18600,0

9421,1

6232,9

34254,0

інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади

в межах наявного фінансового ресурсу
18600,0

9421,1

6232,9

34254,0

204600,0

103631,9

68562,7

376794,6

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
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1. Номер технічного завдання

2.2.1.5

2. Назва технічного завдання

Розвиток паліативної допомоги

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Формування доступної та
спроможної мережі закладів для надання якісних
медичних послуг» до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Забезпечення розбудови
спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх
форм власності

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої)
медицини

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Основною з проблем розвитку сфери паліативної
допомоги є низький рівень оснащення відповідних
медичних закладів спеціалізованим обладнанням,
потреба в його оновленні.

7. Очікувані кількісні результати Створення відділення паліативної допомоги з виїзною
від реалізації проєктів на
бригадою
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Забезпечення активної допомоги, яка дозволить
реалізації проєктів на
покращити якість життя пацієнта з захворюваннями,
виконання технічного завдання що обмежують або загрожують життю
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Оснащення відділення паліативної допомоги сучасним
обладнанням та автомобілем для виїзної бригади
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

250,0

250,0

250,0

750,0

державний фонд регіонального
розвитку

250,0

250,0

250,0

750,0

інші джерела
Місцевий бюджет
обласний бюджет

В межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти

31,7

31,7

31,7

95,1

Інші джерела **

300,0

300,0

300,0

900,0

РАЗОМ:

581,7

581,7

581,7

1745,1

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)
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1. Номер технічного завдання

2.2.1.6.

2. Назва технічного завдання

Поліпшення кадрового забезпечення галузі охорони
здоров’я, в тому числі в сільській місцевості із
залученням молодих спеціалістів

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Формування доступної та
спроможної мережі закладів для надання якісних
медичних послуг» до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Забезпечення розбудови
спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх
форм власності.
Завдання 8 за напрямом «Розвиток сільських
територій» до оперативної цілі «Збереження
навколишнього природного середовища та стале
використання природних ресурсів, посилення
можливостей розвитку територій, які потребують
державної підтримки (макро- та мікрорівень)».
Забезпечення належного матеріально-технічного
оснащення закладів охорони здоров’я, зокрема
службовим житлом та службовим автотранспортом,
широкосмуговим доступом до Інтернету та сучасними
технічними і інформаційно-програмними засобами
для функціонування електронної системи охорони
здоров’я

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.1. Розвиток системи первинної, вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високо-спеціалізованої)
медицини

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

У галузі охорони здоров’я працюють 18,9 тис. осіб, з
них – 3176 лікарів та 7197 молодших спеціалістів з
медичною освітою. Дефіцит фізичних осіб лікарів є
на всіх
рівнях надання медичної допомоги. У
розрахунку на 10 тисяч населення забезпеченість
лікарями становить 28,4, молодшими спеціалістами –
64,3. За станом на 31.12.2019 укомплектованість
посад лікарів, які надають первинну медичну
допомогу, становить 69,6%.
Майже
третина
лікарів
–
пенсійного
та
передпенсійного віку. Існуючі заклади охорони
здоров’я можуть надавати медичну допомогу
переважно тільки першого та другого рівнів.

7. Очікувані кількісні результати Доведення
укомплектованості посад лікарів та
від реалізації проєктів на
молодших
спеціалістів
до
нормативно
виконання технічного завдання обґрунтованих.
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Збільшення лікарського потенціалу міста та області.
8. Очікувані якісні результати від Залучення фахівців з вищою та базовою медичною
реалізації проєктів на
освітою до роботи в закладах охорони здоров’я
виконання технічного завдання області, особливо в сільській місцевості.
Підвищення рівня надання медичної допомоги
населенню (другого, третього рівня).
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Реконструкція
існуючих
будівель
лікувальнопрофілактичних закладів під квартири для медичних
працівників, придбання службового житла, створення
резерву
житла
в
кожній
адміністративнотериторіальній одиниці.
Виплата додаткових доплат молодим спеціалістам.
Надання регіонального замовлення на підготовку
лікарів.
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

35000,0

33000,0

15000,0

83000,0

35000,0

33000,0

15000,0

83000,0

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

40000,0

38000,0

20000,0

98000,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.2.2.1.

2. Назва технічного завдання

Розвиток спортивної інфраструктури

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Формування здорової нації
та створення належних умов для розвитку системи
закладів фізичної культури і спорту, в тому числі для
осіб з інвалідністю» до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Забезпечення розвитку фізичної
культури та спорту на рівні територіальних громад,
зокрема шляхом розширення мережі закладів фізичної
культури і спорту.
Завдання 4 за напрямом «Формування здорової нації
та створення належних умов для розвитку системи
закладів фізичної культури і спорту, в тому числі для
осіб з інвалідністю» до оперативної цілі «Розвиток
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людського
капіталу».
Сприяння
створенню
спортивної інфраструктури для занять фізичною
культурою і спортом
4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.2. Сприяння здоровому способу життя

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Переважна більшість спортивних об’єктів та
спортивно-тренувальних
комплексів
області
перебуває у незадовільному стані та не забезпечує
сучасних умов для зайняття спортом і фізичною
культурою, що в свою чергу позначається на стані
здоров’я населення.
Це зумовлює необхідність будівництва нових та
проведення капітального ремонту, реконструкції і
оснащення існуючих спортивних об’єктів області

7. Очікувані кількісні результати Збудовано, реконструйовано, здійснено капітальний
від реалізації проєктів на
ремонт не менше 8 об’єктів спортивної
виконання технічного
інфраструктури
завдання
8. Очікувані якісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Створено належні умови для регулярного зайняття
різними видами спорту та фізичної активності

9. Основні заходи технічного
завдання

Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція
спортивних майданчиків, стадіонів, спортивних залів,
фізкультурно-оздоровчих
комплексів
тощо,
придбання обладнання, необхідного для їх
повноцінного функціонування

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

220000,0

180000,0

100000,0

500000,0

державний фонд регіонального
розвитку

220000,0

180000,0

100000,0

500000,0

22000,0

18000,0

10000,0

50000,0

22000,0

18000,0

10000,0

50000,0

інші джерела
Місцевий бюджет
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
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РАЗОМ:

242000,0

198000,0

110000,0

550000,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання
7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання

2.2.3.1
Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція,
модернізація установ системи соціального захисту
Завдання 5 за напрямом «Розвиток соціальної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Забезпечення
доступності
та
пристосованості
приміщень закладів соціального захисту, освіти,
охорони здоров’я, культури та інших закладів для всіх
категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю
2.2.3. Соціальна реабілітація та соціальна допомога

Миколаївська область

Більшість закладів
соціального
обслуговування
області перебуває у незадовільному стані, відсутня
належна матеріально-технічна база
Збудовано кущовий центр
реабілітації пільгової
категорії населення, здійснено капітальний ремонт
2 закладів соціального обслуговування.
Придбано спецавтотехніку для перевезення осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю
8. Очікувані якісні результати від Покращено умови проживання та перебування людей
реалізації проєктів на
похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до
виконання технічного завдання самообслуговування
і
потребують
постійного
стороннього догляду, оптимізовано матеріальнотехнічну базу територіального центру соціального
обслуговування
9. Основні заходи технічного
Будівництво, капітальний ремонт та покращення
завдання
матеріально-технічної бази закладів соціального
обслуговування
10. Обсяг фінансування технічного
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Усього
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
1180,3
16758,0
2385,0
20323,3
державний фонд регіонального
15408,0
15408,0
розвитку
інші джерела
1180,3
1350,0
2385,0
4915,3
Місцевий бюджет:
2397,3
2928,3
1331,3
6656,9
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обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

2397,3

2928,3

1331,3

6656,9

9596,4
13174,0

9596,4
29282,7

9596,4
13312,7

28789,2
55769,4

1. Номер технічного завдання

2.2.3.2.

2. Назва технічного завдання

Розвиток мережі «Ветеранських просторів»
та
створення мобільного офісу (ветераномобіль) для
надання послуг учасникам бойових дій

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Посилення соціальної
захищеності ветеранів війни та членів їх сімей у
територіальних громадах за місцем їх постійного
проживання (перебування)» до оперативної цілі
«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території
України».
Забезпечення
виконання
програм
перекваліфікації та професійного розвитку ветеранів
війни та членів їх сімей, удосконалення соціальної
сфери, житлового будівництва, у тому числі
виконання програм будівництва та надання житла
ветеранам війни та членам їх сімей

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.3. Соціальна реабілітація та соціальна допомога

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Учасники АТО-ООС є специфічним контингентом,
який потребує адаптації, соціалізації та відновлення,
і можуть бути виділені в групу особливої соціальної
значимості, оскільки приблизно 70% з них - особи
працездатного віку. Дослідження проблематики
ветеранів, головним чином говорять про те, що
внаслідок бойових травм є особливості порушень
психоемоційного здоров’я учасників бойових дій,
проблеми адаптації та соціалізації, труднощі
інтеграції в суспільство.

7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання

Відкриття в 15 населених пунктах області
«Ветеранських просторів» (Центрів підтримки
ветеранів), охоплення не менш 30 тис. представників
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цільової аудиторії, створення Центру розвитку
потенціалу ветерана, мобільного офісу надання
послуг учасникам бойових дій, охоплення за рік не
менш ніж 5000 осіб.
8. Очікувані якісні результати від Своєчасна підтримка ветеранів, яка є запорукою
реалізації проєктів на
зниження агресивних настроїв серед учасників
виконання технічного завдання бойових дій, вирішення проблеми лікування та
реабілітації від залежностей ветеранів війни.
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Закупівля переобладнаного мікроавтобуса, набір та
навчання постійної команди для надання послуг,
ремонт приміщень для Центру розвитку потенціалу
ветерана, формування технічної бази Центру
2021 рік

2022 рік

Державний бюджет:

20000,0

10000,0

30000,0

державний фонд регіонального
розвитку

11000,0

5000,0

16000,0

інші джерела

9000,0

5000,0

14000,0

Місцевий бюджет

5000,0

2000,0

7000,0

обласний бюджет

2023 рік

Усього

в межах наявного фінансового ресурсу
5000,0

2000,0

7000,0

Інші джерела **

3000,0

5000,0

8000,0

РАЗОМ:

28000,0

17000,0

45000,0

бюджет громади
Власні кошти

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1.

Номер технічного завдання

2.2.3.3.

2. Назва технічного завдання

Розвиток або відкриття власної справи внутрішньо
переміщеними особами

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 7 за напрямом «Інтеграція внутрішньо
переміщених осіб у територіальні громади їх
постійного перебування» до оперативної цілі
«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території
України». Стимулювання розвитку малого та
середнього бізнесу серед внутрішньо переміщених
осіб

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне

2.2.3. Соціальна реабілітація та соціальна допомога
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завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Сприяння у відкритті та розвитку власної справи,
соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб

7. Очікувані кількісні результати Створення понад 30 нових робочих місць для
від реалізації проєктів на
внутрішньо переміщених осіб.
виконання технічного завдання Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб.
Сприяння розвитку малого підприємництва
(створення ФОП).
Наповнення бюджету
8. Очікувані якісні результати від Проєкт спрямовано на створення нових робочих
реалізації проєктів на
місць для внутрішньо переміщених осіб
виконання технічного завдання
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Проведення конкурсу та навчання веденню власної
справи із залученням бюджетних коштів для надання
одноразової допомоги для відкриття власної справи
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

В межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.2.3.4.

2. Назва технічного завдання

Розвиток або відкриття власної справи учасниками
антитерористичної операції

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 5 за напрямом «Посилення соціальної
захищеності ветеранів війни та членів їх сімей у
територіальних громадах за місцем їх постійного
проживання (перебування)» до оперативної цілі
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«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території
України». Стимулювання розвитку підприємницької
ініціативи серед ветеранів війни та членів їх сімей.
4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.3. Соціальна реабілітація та соціальна допомога

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Сприяння у відкритті та розвитку власної справи,
соціальна підтримка демобілізованих учасників
бойових дій в зоні проведення АТО/ООС

7. Очікувані кількісні результати Створення понад 30 нових робочих місць для
від реалізації проєктів на
учасників бойових дій в зоні проведення АТО/ООС.
виконання технічного завдання Соціальна адаптація демобілізованих учасників
бойових дій в зоні проведення АТО/ООС.
Сприяння розвитку малого підприємництва
(створення ФОП).
Наповнення бюджету
8. Очікувані якісні результати від Проєкт спрямовано на створення нових робочих
реалізації проєктів на
місць для ветеранів АТО/ООС та членів їх родин,
виконання технічного завдання також
вирішення питання соціальної адаптації
демобілізованих учасників бойових дій в зоні
проведення АТО/ООС
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Проведення конкурсу та навчання веденню власної
справи із залученням бюджетних коштів для надання
одноразової допомоги для відкриття власної справи
учасникам антитерористичної операції.
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **

В межах наявного фінансового ресурсу
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РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.2.3.5.

2. Назва технічного завдання

Створення та розвиток мережі спеціалізованих
послуг для осіб, які постраждали від домашнього
насильства

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 9 за напрямом «Розвиток інфраструктури
безпеки» до оперативної цілі
«Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Створення необхідних резервів сил та засобів, у тому
числі матеріальних та фінансових резервів для
реагування на кризові та надзвичайні ситуації і
загрози.
Завдання 5 до оперативної цілі «Забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та
протидія домашньому насильству та дискримінації».
Здійснення заходів щодо протидії та запобігання
домашньому насильству та насильству за ознакою
статі шляхом координації зусиль усіх заінтересованих
сторін на національному, регіональному та місцевому
рівні

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.3. Соціальна реабілітація та соціальна допомога

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Комплексний підхід до вирішення проблеми надання
спеціалізованої послуг особам, які постраждали від
домашнього насильства та гендерно зумовленого
насильства

7. Очікувані кількісні результати Проєкт спрямовано на створення та розвиток мережі
від реалізації проєктів на
спеціалізованих послуг для осіб, які постраждали від
виконання технічного завдання домашнього насильства (функціонування мобільних
бригад, притулків для постраждалих осіб, центрів
денного перебування, гарячих ліній тощо)
8. Очікувані якісні результати від Надання тимчасового притулку та соціально реалізації проєктів на
психологічної допомоги особам, що постраждали від
виконання технічного завдання домашнього насильства
9. Основні заходи технічного
завдання

Визначення адміністративно-територіальної одиниці
для місця розташування приміщень закладів.
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Визначення приміщення закладу.
Розрахунок для облаштування закладів
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

В межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

В межах наявного фінансового ресурсу

Власні кошти
Інші джерела **

1000,0

РАЗОМ:

1000,0

1000,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.2.3.6.

2. Назва технічного завдання

Забезпечення житлом громадян та членів їх сімей, які
потребують поліпшення житлових умов та
перебувають на квартирному обліку, в тому числі
ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб,
багатодітних сімей, осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи тощо

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4, 5 за напрямом «Інтеграція внутрішньо
переміщених осіб у територіальні громади їх
постійного перебування» до оперативної цілі
«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території
України». Забезпечення створення житлового фонду
соціального призначення і фонду житла для
тимчасового проживання для забезпечення житлом
внутрішньо переміщених осіб. Сприяння розвитку
місцевих житлових програм, зокрема запровадженню
кредитно-фінансових механізмів для забезпечення
внутрішньо переміщених осіб постійним та
доступним
житлом
з
пільговими
умовами
фінансування будівництва та придбання житла;
забезпечення можливостей для проживання у
сільській місцевості внутрішньо переміщених осіб.
Завдання 1, 3 за напрямом «Посилення соціальної
захищеності ветеранів війни та членів їх сімей у
територіальних громадах за місцем їх постійного
проживання (перебування)» до оперативної цілі
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«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території
України».
Забезпечення
виконання
програм
перекваліфікації та професійного розвитку ветеранів
війни та членів їх сімей, удосконалення соціальної
сфери, житлового будівництва, у тому числі
виконання програм будівництва та надання житла
ветеранам війни та членам їх сімей. Сприяння
запровадженню кредитно-фінансових механізмів для
забезпечення ветеранів війни та членів їх сімей
постійним та доступним житлом з пільговими
умовами фінансування будівництва та придбання
житла.
4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.3. Соціальна реабілітація та соціальна допомога

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Придбання житла для деяких категорій громадян на
умовах співфінансування

7. Очікувані кількісні результати Придбання житла для осіб, які потребують
від реалізації проєктів на
поліпшення житлових умов та перебувають на
виконання технічного завдання квартирному обліку
8. Очікувані якісні результати від Проєкт спрямовано на реалізацію конституційного
реалізації проєктів на
права громадян на отримання житла, поліпшення
виконання технічного завдання житлових умов осіб, які потребують поліпшення
житлових умов та перебувають на квартирному
обліку
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:

Розгляд
пропозицій
від
органів
місцевого
самоврядування щодо придбання житла учасникам
АТО/ООС на співфінансування.
Підбір об’єктів для придбання на первинному та
вторинному ринку житлової нерухомості.
Внесення рекомендацій щодо їх придбання
головному розпоряднику коштів.
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього
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обласний бюджет

В межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

В межах наявного фінансового ресурсу

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.2.3.7.

2. Назва технічного завдання

Оздоровлення та відпочинок дітей

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Розвиток соціальної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Формування системи надання соціальних послуг
відповідно до потреб населення шляхом модернізації
існуючих і запровадження нових видів соціальних
послуг з урахуванням гендерних особливостей,
зокрема забезпечення розвитку якісних і доступних
послуг з догляду, у тому числі доглядової
інфраструктури

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.3. Соціальна реабілітація та соціальна допомога

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Забезпечення оздоровлення та відпочинку для дітей,
які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки

7. Очікувані кількісні результати Забезпечення оздоровлення та відпочинку не менше
від реалізації проєктів на
1000 дітей щороку
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Оздоровлення та відпочинок дітей .
реалізації проєктів на
Організація активних форм відпочинку дітей в
виконання технічного завдання канікулярний період (туристичні походи, подорожі
видатними місцями Миколаївщини), дозвілля дітей, у
тому числі з національно-патріотичного виховання
9. Основні заходи технічного
завдання

Визначення
відповідного
контингенту
для
оздоровлення.
Проведення тендеру на придбання послуг з
оздоровлення дітей.
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Розподіл путівок.
Контроль за якістю надання послуг з оздоровлення та
відпочинку
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

В межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

В межах наявного фінансового ресурсу

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.2.3.8.

2. Назва технічного завдання

Оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку,
санаторно-курортних закладах окремих пільгових
категорій

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Посилення соціальної
захищеності ветеранів війни та членів їх сімей у
територіальних громадах за місцем їх постійного
проживання (перебування)» до оперативної цілі
«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території
України».
Забезпечення
виконання
програм
перекваліфікації та професійного розвитку ветеранів
війни та членів їх сімей, удосконалення соціальної
сфери, житлового будівництва, у тому числі
виконання програм будівництва та надання житла
ветеранам війни та членам їх сімей.

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.3. Соціальна реабілітація та соціальна допомога

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
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6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Забезпечення оздоровлення та відпочинку окремих
пільгових категорій

7. Очікувані кількісні результати Оздоровлення не менше 1000 осіб зазначених
від реалізації проєктів на
категорій щороку
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Оздоровлення та відпочинок учасників бойових дій та
реалізації проєктів на
членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни та
виконання технічного завдання членів їх сімей, учасників Революції Гідності та членів
їх сімей;
членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,
тощо
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Визначення
відповідного
контингенту
для
оздоровлення.
Проведення тендеру на закупівлю послуг з
оздоровлення та відпочинку окремих пільгових
категорій.
Розподіл путівок.
Контроль за якістю надання послуг з оздоровлення та
відпочинку
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

В межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

В межах наявного фінансового ресурсу

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.2.4.1.

2. Назва технічного завдання

Запобігання поширенню на території Миколаївської
області та ліквідації гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому

Завдання 3 за напрямом «Формування доступної та
спроможної мережі закладів для надання якісних
медичних послуг» до оперативної цілі «Розвиток
людського капіталу». Забезпечення розбудови

115

відповідає технічне завдання

спроможної мережі надавачів медичних послуг всіх
форм власності.
Завдання 1 за напрямом «Модернізація та розвиток
системи екстреної медичної допомоги» до оперативної
цілі «Розвиток людського капіталу». Забезпечення
надання
ефективної
першої
допомоги
та
удосконалення підходів до реагування на надзвичайні
ситуації, що передбачає запровадження системи
підготовки фахівців служб екстреної медичної
допомоги, визначення механізмів оперативного
залучення їх до надання першої допомоги у разі
настання нещасного випадку або надзвичайної
ситуації.

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.2.4. Запобігання виникненню
ускладнень на території області

епідеміологічних

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Поширення на території Миколаївської області
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, впливає на
рівень та на якість життя населення, призводить до
негативних наслідків в економіці області

7. Очікувані кількісні результати Перепрофілювання не менше 30 % ліжкового фонду
від реалізації проєктів на
стаціонарних відділень закладів охорони здоров’я для
виконання технічного завдання госпіталізації хворих на грип, ГРВІ та COVID-19.
Оснащення щонайменше 80 % ліжкового фонду
матеріально - технічним обладнанням для постачання
кисню (централізованого або кисневі концентратори)
в палати.
Своєчасне виявлення інфікованих, недопущення
поширення COVID-19 на території області.
Забезпечення наявності запасу противірусних
препаратів, дезінфікуючих засобів та засобів
індивідуального захисту в аптечній мережі на
території області.
8. Очікувані якісні результати від Забезпечення виконання чинного законодавства та
реалізації проєктів на
мінімізація
ризику
внутрішньо-лікарняного
виконання технічного завдання інфікування.
Соціальна захищеність медичних та інших
працівників.
Дотримання
вимог
чинного
законодавства в сфері оплати праці.
Дотримання безпечних умов для здобувачів освіти,
педагогічних працівників та інших працівників
закладів освіти з урахуванням епідемічної ситуації в
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регіоні.
Попередження та недопущення поширення інфекції.
Дотримання санітарних вимог.
Забезпечення безперебійної роботи підприємств
сектору економіки, наповнення бюджету.
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Забезпечення госпіталізації осіб, які підлягають
визначенню випадку захворювання на COVID-19, до
спеціалізованих шпиталів.
Забезпечення
закладів
охорони
здоров’я
матеріальними ресурсами в період активного
розповсюдження захворювання на грип, ГРВІ, у
тому числі COVID-19, в тому числі запасом
противірусних та протимікробних препаратів,
дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального
захисту медичних працівників.
Своєчасне надання медичної допомоги населенню на
дому та в амбулаторних умовах у період пікових
навантажень на систему охорони здоров’я шляхом
створення відповідних мобільних бригад.
Інформування населення, із залученням засобів
масової інформації, про заходи профілактики грипу
COVID-19, про важкість та переваги його
вакцинопрофілактики.
Забезпечення проведення лабораторних досліджень
на COVID-19 методами ІФА, ПЛР – тестування
згідно з чинним законодавством.
Забезпечення
безперервного
навчання
та
попередження захворюваності серед учасників
освітнього процесу.
Підвищення рівня поінформованості населення щодо
заходів
із
запобігання
поширенню
гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

У межах наявного фінансового ресурсу
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Напрям 2.3. Забезпечення населення якісними послугами
1. Номер технічного завдання

2.3.1.1.

2. Назва технічного завдання

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
артезіанських
свердловин,
очисних
споруд,
інженерних
мереж
водопостачання
та
водовідведення

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури
та
цифрова
трансформація
регіонів». Забезпечення запровадження комплексу
заходів з розвитку, санації та ревіталізації систем
централізованого
водопостачання
та
централізованого водовідведення, забезпечення
доступності якісних послуг у цій сфері, зокрема
шляхом будівництва нових систем з використанням
новітніх технологій, реконструкції існуючих з
урахуванням потреб територіальних громад

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.1. Розвиток системи питного водопостачання та
водовідведення

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Водопостачання
населення
м.
Миколаєва,
м. Первомайська, м. Баштанки, м. Южноукраїнська,
м. Новий Буг здійснюється із поверхневих джерел
водопостачання. Споживачі
м. Вознесенська,
м. Очакова, м. Нова Одеса, м. Снігурівка, районних
центрів та сільських населених пунктів - з підземних
водозаборів.
Для водопостачання населення використовуються
545 водопроводів та окремих водопровідних мереж,
загальною протяжністю 7136 км, з яких до категорії
ветхих відноситься 1949 км, що складає 27%,
1092 водопровідних
насосних
станцій,
995 артезіанських свердловин.
В області налічується 44 населених пункти
забезпечених
системою
водовідведення,
101 каналізаційна
насосна
станція,
загальна
протяжність каналізаційних мереж 1677,9 км, з яких
у ветхому та аварійному стані - 396,8 км (23,5 %).
Порівняльний аналіз технічного стану наявної
кількості
водопровідно-каналізаційних
мереж
свідчить, що обсяги
фінансування нового
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будівництва, реконструкції та капітального ремонту
діючих мереж відстають від темпів нормативного
зношення і на сьогодні не відповідають повною
мірою завданням з розвитку.
Будівництва, реконструкції, капітального ремонту
артсвердловин, очисних споруд, інженерних мереж
водопостачання та водовідведення потребують
міські населені пункти (м. Миколаїв, м. Вознесенськ,
м Очаків, м. Первомайськ, м. Баштанка, м. Нова
Одеса, м. Снігурівка, м. Новий Буг, смт Єланець, смт
Криве Озеро) та сільські населені пункти, в яких
вода подається переважно з підземних вод
7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання

Реконструкція
очисних
споруд
каналізації
м. Первомайськ – для потреб 64,2 тис осіб.
Модернізація
систем
водопостачання
та
водовідведення Баштанської ТГ – для потреб 22, 4
тис. осіб.
Будівництво
мереж
водопостачання
у
мкрн. Варварівка, м. Миколаїв – для потреб
20 тис. осіб.
Будівництво водонапірної башти в с. Володимирівка,
розрахованої на 2,2 тис. осіб.
Будівництво водопровідної мережі в с. Воєводське,
розрахованої на 1,2 тис. осіб.
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
артсвердловин, очисних споруд, інженерних мереж
водопостачання та водовідведення загальною
протяжністю 400 км

8. Очікувані якісні результати від
реалізації проєктів на
виконання технічного завдання

Забезпечення населення якісною питною водою,
підвищення надійності систем водопостачання та
водовідведення, зменшення непродуктивних втрат
води у водопровідних мережах.
Забезпечення надійного і сталого функціонування та
розвитку
систем
водопровідно-каналізаційного
господарства населених пунктів області

9. Основні заходи технічного
завдання

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
артезіанських
свердловин,
очисних
споруд,
інженерних
мереж
водопостачання
та
водовідведення в населених пунктах області

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

160000,0

160000,0

160000,0

480000,0

державний фонд регіонального
розвитку

101000,0

85000,0

70000,0

256000,0

інші джерела

59000,0

75000,0

90000,0

224000,0

Місцевий бюджет:

10100,0

8500,0

7000,0

25600,0

обласний бюджет
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бюджет громади

10100,0

8500,0

7000,0

25600,0

Власні кошти

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

175100,0

173500,0

172000,0

520600,0

Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

1. Номер технічного завдання

2.3.1.2.

2. Назва технічного завдання

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
колективних установок доочищення питної води

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Забезпечення запровадження комплексу заходів з
розвитку,
санації
та
ревіталізації
систем
централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, забезпечення доступності якісних
послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва
нових систем з використанням новітніх технологій,
реконструкції існуючих з урахуванням потреб
територіальних громад

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.1. Розвиток системи питного водопостачання та
водовідведення

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

У відповідності до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» питна вода призначена для
споживання людиною, повинна відповідати таким
гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному
та радіаційному відношенні, мати сприятливі
органолептичні властивості та нешкідливий хімічний
склад.
Актуальною проблемою залишається водопостачання
якісною водою населення області. Вода, яка
постачається, не завжди відповідає діючим
стандартам і санітарним нормативним вимогам до
питної води і потребує доочищення шляхом
впровадження колективних установок доочищення
питної води в населених пунктах області та інсталяції
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локальних установок доочищення питної води в
установах та закладах
7. Очікувані кількісні результати Збудовано, реконструйовано, проведено капітальний
від реалізації проєктів на
ремонт колективних установок доочищення питної
виконання технічного завдання води
8. Очікувані якісні результати від Забезпечення
функціонування
та
розвитку
реалізації проєктів на
колективних установок доочищення питної води в
виконання технічного завдання населених пунктах області.
Підвищення рівня доступу населення до якісної
питної води в населених пунктах області
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
колективних установок доочищення питної води в
місцях масового перебування людей, в установах та
закладах соціальної сфери
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

інші джерела

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

Місцевий бюджет:

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

Інші джерела **

500,0

500,0

500,0

1500,0

РАЗОМ:

3000,0

3000,0

3000,0

9000,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.3.1.3.

2. Назва технічного завдання

Оновлення рухомого складу спеціалізованої техніки
та обладнання

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Забезпечення запровадження комплексу заходів з
розвитку,
санації
та
ревіталізації
систем
централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, забезпечення доступності якісних
послуг у цій сфері, зокрема шляхом будівництва
нових систем з використанням новітніх технологій,
реконструкції існуючих з урахуванням потреб
територіальних громад
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4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.1. Розвиток системи питного водопостачання та
водовідведення

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Експлуатаційні та технічні показники роботи систем
водопровідно-каналізаційного господарства населених
пунктів області не відповідають сучасним вимогам з
розвитку і потребують впровадження ефективних
технологій та заміни застарілого обладнання,
оновлення рухомого складу спеціалізованої техніки,
що потребує значних фінансових витрат, які не
можливо здiйснити лише за рахунок надхoджень за
наданi пoслуги. Зазначені заходи можливо виконати за
рахунок консолідації коштів бюджетів всіх рівнів

7. Очікувані кількісні результати Оновлено рухомий склад спеціалізованої техніки та
від реалізації проєктів на
обладнання
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Забезпечення технічного переоснащення підприємств
реалізації проєктів на
водопровідно-каналізаційного господарства,
виконання технічного завдання створення умов з оперативної ліквідації можливих
аварій, забезпечення потреб населення у привізній
воді.
Зменшення непродуктивних втрат води.
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Оновлення рухомого складу спеціалізованої техніки та
обладнання, впровадження ефективних технологій.
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

16000,0

16000,0

16000,0

48000,0

інші джерела

16000,0

16000,0

16000,0

48000,0

Місцевий бюджет:

4000,0

4000,0

4000,0

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

12000,0

20000,0

20000,0

20000,0

60000,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
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(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.3.2.1.

2. Назва технічного завдання

Стимулювання
заходів
підвищення
енергоефективності
та
енергозбереження
в
комунальній теплоенергетиці та на об'єктах
енергетики

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом “Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння створенню моделі «енергоефективна
громада»,
спрямованої
на
першочергове
впорядкування об’єктів комунальної власності з
поступовим переходом до об’єктів житлового фонду,
що надасть можливість ефективного використання
бюджетів територіальних громад.
Завдання 3 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Впровадження
енергоефективних
заходів
та
технологій у секторах транспорту, промисловості,
будівництва тощо

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.2. Підвищення енергоефективності у комунальній
сфері та житловому фонді

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Експлуатаційні та технічні пoказники рoботи систем
теплопостачання, електропостачання, газопостачання
області не відповідають сучасним вимогам та
потребують
модернізації,
замiни
застарілого
oбладнання
та
впровадження
новітніх
енергоефективних технологій, що пoтребує значних
фінансових витрат, якi не можливо здійснити лише за
рахунoк надхoджень за наданi пoслуги. На виконання
цих заходів необхідно залучення консолідованих
коштів бюджетів всіх рівнів

7. Очікувані кількісні результати Забезпечення технічного переоснащення підприємств
від реалізації проєктів на
комунальної теплоенергетики, енергопостачання з
виконання технічного завдання метою забезпечення населення якісними послугами з
постачання теплової енергії, електропостачання,
газопостачання
8. Очікувані якісні результати від Забезпечення надійної й безперебійної експлуатації
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реалізації проєктів на
теплових мереж, енергетичного устаткування та
виконання технічного завдання споруд та зниження непродуктивних втрат
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
систем
теплопостачання,
газопостачання,
електропостачання з впровадженням новітнього
технологічного обладнання та технологій
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

інші джерела

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

Місцевий бюджет:

20000,0

20000,0

20000,0

60000,0

бюджет громади

20000,0

20000,0

20000,0

60000,0

Власні кошти

100000,0

100000,0

100000,0

300000,0

Інші джерела **

50000,0

50000,0

50000,0

150000,0

РАЗОМ:

180000,0

180000,0

180000,0

540000,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку

обласний бюджет

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.3.2.2.

2. Назва технічного завдання

Реалізація проєктів
бюджетній сфері

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1, 2 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння створенню моделі «енергоефективна
громада»,
спрямованої
на
першочергове
впорядкування об’єктів комунальної власності з
поступовим переходом до об’єктів житлового фонду,
що надасть можливість ефективного використання
бюджетів територіальних громад.
Створення умов для впровадження систем
енергетичного менеджменту чи енергетичного
моніторингу органів місцевого самоврядування та
систем енергоменеджменту громадських будівель

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.2. Підвищення енергоефективності у комунальній
сфері та житловому фонді

з

енергоефективності

в
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5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Проблема високого рівня енергоспоживання та
необхідність підвищення енергоефективності в
бюджетній сфері є актуальною для області.
Актуальність проблеми енергозбереження для
будівель бюджетних організацій, з одного боку,
обумовлена соціальною значимістю цих об'єктів, з
іншого боку, марнотратне споживання енергії та
відсутність системного підходу до реалізації
енергозберігаючих заходів є одними з основних
причин дефіциту бюджетів усіх рівнів. Зважаючи на
те, що останнім часом нові об’єкти бюджетної сфери в
експлуатацію майже не вводяться, основні резерви
енергозбереження знаходяться у сфері вдосконалення
енергоспоживання раніше побудованих будівель
бюджетних установ

7. Очікувані кількісні результати Реалізовано проєктів
від реалізації проєктів на
бюджетній сфері
виконання технічного завдання

з

енергоефективності

в

8. Очікувані якісні результати від Підвищення ефективності використання паливнореалізації проєктів на
енергетичних ресурсів.
виконання технічного завдання Зменшення енергоспоживання в установах і закладах
бюджетної сфери
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Впровадження
новітніх
енергоефективних
та
енергоощадних технологій; утеплення фасадів
бюджетних установ області; модернізація систем
опалення;
оснащення
засобами
регулювання
енергоспоживання; створення системи об'єктивного
контролю за ефективністю використання енергоносіїв
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

25000,0

25000,0

25000,0

75000,0

інші джерела

25000,0

25000,0

25000,0

75000,0

Місцевий бюджет:

25000,0

25000,0

25000,0

75000,0

25000,0

25000,0

25000,0

75000,0

50000,0

50000,0

50000,0

150000,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)
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1. Номер технічного завдання

2.3.2.3.

2. Назва технічного завдання

Підтримка проєктів з енергоефективності у
житловому фонді, в тому числі за рахунок часткового
відшкодування
кредитів
на
заходи
з
енергозбереження, які залучені ОСББ, ЖБК

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1, 8, 11 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння створенню моделі «енергоефективна
громада»,
спрямованої
на
першочергове
впорядкування об’єктів комунальної власності з
поступовим переходом до об’єктів житлового фонду,
що надасть можливість ефективного використання
бюджетів територіальних громад.
Забезпечення підвищення рівня поінформованості
населення про реформу житлово-комунального
господарства, про права та обов’язки споживачів,
відносини з виконавцями послуг.
Створення
умов
щодо
розвитку
системи
самоорганізації споживачів житлово-комунальних
послуг об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, впровадження в Україні пілотних проєктів
на основі успішних світових практик господарювання
у сфері житлово-комунального господарства та
термомодернізації будівель житлового фонду, в тому
числі тенденцій переходу до будівель з близьким до
нульового рівнем споживання енергії

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.2. Підвищення енергоефективності у комунальній
сфері та житловому фонді

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Стрімкий ріст цін на енергоносії змушує населення
вирішувати
питання
енергозбереження
та
енергоефективності житлових будинків. На сьогодні
понад 60% від загального обсягу споживання
природного газу в області споживається населенням. З
метою економного споживання енергоресурсів у
житлових будинках актуальним стало впровадження
енергозберігаючих заходів: утеплення стін будинків,
підлоги, горищ та дахів; заміна та встановлення
сучасних енергозберігаючих вікон, вхідних дверей у
місцях
загального
користування.
Враховуючи
невисокий
рівень
доходів
та
низьку
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платоспроможність населення, впровадження заходів
неможливо без підтримки держави та органів
місцевого самоврядування
7. Очікувані кількісні результати Проведено комплексні або часткові капітальні
від реалізації проєктів на
ремонти багатоквартирних житлових будинків ОСББ,
виконання технічного завдання ЖБК із впровадженням енергоефективних та
енергозберігаючих технологій
8. Очікувані якісні результати від Забезпечення енергозбереження та підвищення
реалізації проєктів на
енергоефективності житлового фонду ОСББ, ЖБК,
виконання технічного завдання покращення
умов
проживання
мешканців
багатоквартирного житлового фонду області
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Стимулювання
мешканців
багатоквартирних
житлових будинків ОСББ, ЖБК до впровадження
енергозберігаючих та енергоефективних заходів у
будівлях шляхом часткового відшкодування кредитів
на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому
фонді ОСББ, ЖБК.
Залучення коштів співвласників багатоквартирного
житлового фонду на впровадження енергозберігаючих
та енергоефективних заходів у житлових будинках на
умовах співфінансування.
Залучення кредитних ресурсів та інших джерел
фінансування на впровадження енергозберігаючих та
енергоефективних заходів у житлових будинках
ОСББ, ЖБК.
Поліпшення якості управління багатоквартирним
житловим фондом області шляхом створення нових
форм управління житловим фондом.
Стовідсоткове
оснащення
багатоквартирних
житлових будинків області загальнобудинковими
приладами обліку споживання теплової енергії,
водопостачання, газопостачання
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

інші джерела

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

Місцевий бюджет:

23000,0

23000,0

23000,0

69000,0

бюджет громади

23000,0

23000,0

23000,0

69000,0

Власні кошти

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

30000,0

30000,0

30000,0

90000,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку

обласний бюджет

Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
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технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.3.2.4.

2. Назва технічного завдання

Реконструкція тепломагістралі ПрАТ «Миколаївська
ТЕЦ» на ділянці від ТК-15 до ТК-24 по
вул. Московська в м. Миколаєві

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 7 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Запровадження
довгострокового
планування
ефективних
систем
централізованого
теплопостачання міст у рамках розроблення та
затвердження схем теплопостачання

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.2. Підвищення енергоефективності у комунальній
сфері та житловому фонді

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Попередження аварійних ремонтів.
Подовження
експлуатаційного
тепломагістралі на ділянці

строку

7. Очікувані кількісні результати Проведено
реконструкцію
тепломагістралі
від реалізації проєктів на
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на ділянці від ТК-15 до
виконання технічного завдання ТК-24 по вул. Московська в м. Миколаєві
8. Очікувані якісні результати від Поліпшення
функціонування
тепломагістралі,
реалізації проєктів на
можливість безаварійної експлуатації системи
виконання технічного завдання протягом 30-40 років, зменшення теплових втрат під
час транспортування теплоносія та витрат на
обслуговування відповідної ділянки тепломагістралі
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:

Розкопка та демонтаж старого трубопроводу.
Монтаж нового трубопроводу.
Відновлення надземних шляхів.
Інші заходи.
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

30473,1

22495,0

14972,5

67940,6

3386,0

2499,5

1663,6

7549,1

державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
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обласний бюджет
бюджет громади

3386,0

2499,5

1663,6

7549,1

33859,1

24994,5

16636,1

75489,7

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.3.3.1.

2. Назва технічного завдання

Розширення
мережі
центрів
адміністративних
послуг
із
електронних технологій

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1, 2 за напрямом «Розвиток інфраструктури
надання адміністративних послуг» до оперативної цілі
«Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація
регіонів». Забезпечення розбудови мережі центрів
надання адміністративних послуг і надання
відповідної
підтримки
органам
місцевого
самоврядування для створення таких центрів, їх
утримання, надання якісних послуг. Забезпечення
проведення реінжинірингу публічних послуг

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.3. Підвищення рівня комфорту середовища
проживання

з
надання
використанням

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Проблеми, що перешкоджають створенню умов для
доступу громадян до адміністративних послуг у
центрах надання адміністративних послуг, зокрема з
використанням технологій електронного урядування,
носять комплексний міжвідомчий характер і не
можуть бути вирішені на рівні окремих органів
влади.
Створення умов для доступу громадян до
адміністративних послуг потребує розширення
мережі центрів надання адміністративних послуг
шляхом відкриття центрів надання адміністративних
послуг при територіальних громадах. Потребують
модернізації
вже
діючі
центри
надання
адміністративних послуг.
Для забезпечення доступності адміністративних
послуг є необхідність у відкритті територіальних
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підрозділів центрів надання адміністративних послуг
7. Очікувані кількісні результати Після реалізації проєкту буде досягнуто такі основні
від реалізації проєктів на
результати: введено в експлуатацію 1 міськрайонний
виконання технічного завдання центр надання адміністративних послуг, обладнано
робочі місця для працівників ЦНАПу, збільшено
кількість наданих адміністративних послуг у 2 рази
та зменшено на 15 % строк надання адміністративної
послуги
8. Очікувані якісні результати від Поліпшено
доступність
та
якість
надання
реалізації проєктів на
адміністративних послуг та можливість забезпечення
виконання технічного завдання прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері
надання адміністративних послуг
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Розбудова мережі центрів надання адміністративних
послуг,
їх
будівництво,
реконструкція
та
модернізація.
Підключення центрів надання адміністративних
послуг до Інтернету та встановлення Wi-Fi
обладнання.
Підготовка ТЕО, розробка та ведення в дію
мобільних додатків та сервісів для Порталу
адміністративних послуг Миколаївської області.
Створення та впровадження системи міжвідомчого
електронного документообігу, комплексної системи
захисту інформації та автоматизованої системи
керування
чергою
для
суб’єктів
надання
адміністративних послуг, що не працюють через
центри надання адміністративних послуг.
Створення спеціальних робочих місць для доступу до
інформаційно-телекомунікаційних систем на базі
бібліотек комунальної форми власності.
Сприяння розвитку каналів доступу до електронних
послуг
шляхом
створення
спеціальних
автоматизованих пунктів доступу до електронних
послуг у центрах надання адміністративних послуг,
бібліотеках, банках або мобільних додатках тощо.
Популяризація електронних послуг із залученням
засобів масової інформації, громадських організацій,
шляхом підготовки відповідних відеороликів,
інформаційних матеріалів тощо
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

8900,0

7300,0

5900,0

22100,0

державний фонд регіонального
розвитку

8900,0

7300,0

5900,0

22100,0

890,0

730,0

590,0

2210,0

інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
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бюджет громади

890,0

730,0

590,0

2210,0

9790,0

8030,0

6490,0

24310,0

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.3.3.2.

2. Назва технічного завдання

Створення умов для отримання власного житла за
підтримки Миколаївського регіонального управління
державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний
фонд
сприяння
молодіжному
житловому будівництву»

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 5 за напрямом «Інтеграція внутрішньо
переміщених осіб у територіальні громади їх
постійного перебування» до оперативної цілі
«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території
України». Сприяння розвитку місцевих житлових
програм,
зокрема
запровадженню
кредитнофінансових механізмів для забезпечення внутрішньо
переміщених осіб постійним та доступним житлом з
пільговими умовами фінансування будівництва та
придбання житла. Забезпечення можливостей для
проживання у сільській місцевості внутрішньо
переміщених осіб

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.3. Підвищення рівня комфорту середовища
проживання

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Міграція за кордон молоді, молодих фахівців,
працівників будівельної галузі
створює кризову
ситуацію як в будівельній галузі, так і в інших галузях
економіки (дефіцит кадрів).
Житлова проблема молоді, учасників АТО та
переселенців є визначальним негативним фактором,
що змушує молодих спеціалістів залишати Україну.
Одна з пріоритетних причин виїзду за кордон на
постійне місце проживання – відсутність можливості
вирішити житлове питання
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7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Поліпшено економічну, демографічну та соціальну
ситуацію, що склалась в Миколаївській області та в
Україні в цілому.
Забезпечено
громадян
Миколаївської
області
доступним житлом через державні житлові програми.
Вирішено житлове питання учасників АТО і
внутрішньо переміщених осіб.
Поліпшено житлові умови громадян шляхом надання
пільгових довгострокових кредитів.
Зупинено відтік з України людського та трудового
потенціалу.
Вирішено ряд соціально-економічних проблем.
Залучено для роботи в сільську місцевість фахівців
галузі охорони здоров’я та освіти, у т.ч. молодих
спеціалістів, вирішено їх житлові проблеми шляхом
надання пільгових кредитів та державної підтримки

8. Очікувані якісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Вирішення проблеми відтоку молоді та забезпечення
житлом громадян, які потребують поліпшення
житлових умов

9. Основні заходи технічного
завдання

Інформування жителів Миколаївської області щодо
можливих шляхів вирішення житлового питання.
Популяризація
проєкту
серед
населення
Миколаївської
області
шляхом
висвітлення
інформації у засобах масової інформації.
Створення умов для отримання власного житла
молодими спеціалістами, які отримали направлення
на роботу, насамперед у сільській місцевості.
Залучення будівельних підприємств для реалізації
проєкту

10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

11000,0

12000,0

13000,0

36000,0

інші джерела

11000,0

12000,0

13000,0

36000,0

Місцевий бюджет:

48300,0

53500,0

57000,0

158800,0

Державний бюджет:
державний фонд
регіонального розвитку

обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет м. Миколаєва

48300,0

53500,0

57000,0

158800,0

Власні кошти

10900,0

13000,0

17000,0

40900,0

Інші джерела **

26000,0

29000,0

31000,0

86000,0

РАЗОМ:

96200,0

107500,0

118000,0

321700,0

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)
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1. Номер технічного завдання

2.3.3.3.

2. Назва технічного завдання

Розвиток системи зовнішнього освітлення та об’єктів
благоустрою населених пунктів

3. Номер і назва завдання з
Державної
стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки,
якому
відповідає технічне завдання

Завдання 9 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Забезпечення надання державної і муніципальної
фінансової підтримки модернізації об’єктів житловокомунального господарства, зокрема із застосуванням
механізму енергосервісу, планування та реалізація
проєктів підвищення енергоефективності громадських
будівель

4. Номер і назва завдання
2.3.3. Підвищення
Стратегії розвитку
проживання
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

рівня

комфорту

середовища

5. Територія, на яку матиме Миколаївська область
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення Рівень освітлення автомобільних доріг комунальної
якої спрямовано технічне власності області не відповідає сучасним вимогам щодо
завдання
безпеки дорожнього руху та комфортним умовам
пересування транспортних засобів у нічний час, що
потребує значних фінансових витрат, які не можливо
здійснити лише за рахунок надходжень за наданi
пoслуги. Зазначені заходи можливо виконати за
рахунок консолідації коштів бюджетів всіх рівнів.
7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання
технічного
завдання

Стовідсотково реконструйовано лінії вуличного
освітлення.
Встановлено світлодіодні світильники на вулицях та
провулках

8. Очікувані якісні результати від
реалізації
проєктів
на
виконання
технічного
завдання

Підвищення і досягнення
стовідсоткового рівня
впровадження зовнішнього освітлення в населених
пунктах,
підвищення
рівня
впровадження
енергозберігаючих джерел освітлення

9. Основні заходи
завдання

технічного Впровадження
енергозберігаючих
світильників,
сучасних приладів диференційного обліку електричної
енергії,
будівництво,
реконструкція
мереж
зовнішнього освітлення

10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:*
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0
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інші джерела

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

Місцевий бюджет:

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

45000,0

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.3.4.1.

2. Назва технічного завдання

Відшкодування з місцевих бюджетів та державного
бюджету (у разі включення видатків до державного
бюджету на відповідний рік) різниці в тарифах з
постачання теплової енергії та централізованого
водопостачання
і
водовідведення
населенню,
бюджетним установам

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 до оперативної цілі «Побудова системи
ефективного публічного інвестування на всіх рівнях
врядування». Удосконалення механізму фінансової
підтримки розвитку регіонів та територіальних
громад

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.4. Досягнення позитивних результатів фінансовогосподарської діяльності підприємств комунального
господарства

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Через стримування зростання тарифів і несвоєчасний
їх перегляд з боку НКРЕКП та органів місцевого
самоврядування для теплопостачальних підприємств
та
підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства за станом на 01.04.2020 по
підприємствах
комунального
господарства
непогашеною залишається заборгованість з різниці в
тарифах у сумі - 681,4 млн грн, в тому числі:
по підприємствах теплоенергетики (ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»,
ПрАТ «Миколаївська
ТЕЦ»,
КП «Теплопостачання
та
водо-каналізаційне
господарство» м. Южноукраїнськ) – 385,4 млн грн;
по підприємствах водопровідно-каналізаційного
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господарства (МКП «Миколаївводоканал»,
КП «Водо-постачання м. Вознесенська»,
ТОВ «Біологічні споруди», КП «Теплопостачання та
водо-каналізаційне господарство» м. Южноукраїнськ,
КП «Водопровідні мережі» м. Новий Буг,
КП «Веселинівський водоканал»,
ЄСКП «Єланецьводопостач», КП «Первомайський
міський водоканал») - 296,0 млн грн.
Невідшкодована різниця в тарифах негативно впливає
на фінансовий стан підприємств комунального
господарства області, розрахунки підприємств за
спожиті енергоносії, виникнення заборгованості із
заробітної плати.
Зокрема, за станом на 01.04.2020 заборгованість за
спожитий природний газ на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» становить 233,5 млн грн,
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» - 123,1 млн гривень.
Заборгованість за спожиту електричну енергію на
ОКП «Миколаївоблтеполоенерго» - 19,5 млн грн,
МКП «Миколаївводоканал» - 10,3 млн гривень.
Заборгованість за покупні ресурси КП «ТВКГ» перед
ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК
«Енергоатом» - 165,6 млн гривень
7. Очікувані кількісні результати Погашення заборгованості за надані послуги через
від реалізації проєктів на
відшкодування різниці між фактичною вартістю
виконання технічного завдання послуг
з
постачання
теплової
енергії
та
централізованого водопостачання і водовідведення та
встановленими тарифами
8. Очікувані якісні результати від Стабілізація фінансового стану та створення належних
реалізації проєктів на
умов для провадження господарської діяльності у
виконання технічного завдання сфері
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення,
погашення
заборгованості
підприємств за енергоносії.
Стабільне забезпечення населення, інших споживачів
якісними комунальними послугами.
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела

Затвердження протоколами Територіальних комісій,
робочих груп з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах сум непогашеної різниці в тарифах.
Передбачення видатків в місцевих бюджетах на
погашення різниці в тарифах.
Висвітлення результатів виконання проєкту через
офіційні вебсайти органів місцевого самоврядування
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього
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Місцевий бюджет:

30000,0

30000,0

30000,0

90000,0

30000,0

30000,0

30000,0

90000,0

30000,0

30000,0

30000,0

90000,0

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.3.4.2.

2. Назва технічного завдання

Забезпечення системного спрямування видатків
місцевих бюджетів на утримання і розвиток житловокомунального господарства, фінансову підтримку
підприємств
комунального
господарства
для
реалізації заходів з енергомодернізації та оновлення
основних фондів, забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати, погашення заборгованості за
енергоносії, по кредитах та за покупні послуги інших
суб’єктів господарювання

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 9 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Забезпечення надання державної і муніципальної
фінансової підтримки модернізації об’єктів житловокомунального
господарства,
зокрема
із
застосуванням механізму енергосервісу, планування
та
реалізація
проєктів
підвищення
енергоефективності громадських будівель

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.3.4. Досягнення позитивних результатів фінансовогосподарської діяльності підприємств комунального
господарства

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Через стримування зростання тарифів і несвоєчасний
їх перегляд з боку НКРЕКП та органів місцевого
самоврядування для теплопостачальних підприємств
та підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства за станом на 01.04.2020 по
підприємствах комунального господарства
непогашеною залишається заборгованість з різниці в
тарифах у сумі - 681,4 млн грн, в тому числі:
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по підприємствах теплоенергетики (ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»,
КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне
господарство» м. Южноукраїнськ) – 385,4 млн грн;
по підприємствах водопровідно-каналізаційного
господарства (МКП «Миколаївводоканал»,
КП «Водопостачання м. Вознесенська», ТОВ «Біологічні споруди», КП «Теплопостачання та водоканалізаційне господарство» м. Южноукраїнськ,
КП «Водопровідні мережі» м. Новий Буг,
КП «Веселинівський водоканал», ЄСКП «Єланецьводопостач», КП «Первомайський міський
водоканал») - 296,0 млн гривень.
Невідшкодована різниця в тарифах негативно
впливає на фінансовий стан підприємств
комунального господарства області, розрахунки
підприємств за спожиті енергоносії, виникнення
заборгованості із заробітної плати.
Зокрема, за станом на 01.04.2020 заборгованість за
спожитий природний газ на ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» становить 233,5 млн грн,
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» - 123,1 млн гривень.
Заборгованість за спожиту електричну енергію на
ОКП «Миколаївоблтеполоенерго» - 19,5 млн грн,
МКП «Миколаївводоканал» - 10,3 млн гривень.
Заборгованість за покупні ресурси КП «ТВКГ» перед
ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» - 165,6 млн гривень
7. Очікувані кількісні результати Передбачення на постійній основі в місцевих
від реалізації проєктів на бюджетах фінансової допомоги підприємствам
виконання технічного завдання комунального господарства області у вигляді внесків
до статутного капіталу.
Надання фінансової підтримки підприємствам
комунального господарства області, засновниками
яких є органи місцевого самоврядування на
оновлення основних фондів, придбання сучасного
обладнання, забезпечення сплати за енергоносії,
погашення заборгованості із виплати заробітної
плати та податків усіх рівнів, по кредитах
8. Очікувані якісні результати від Стабільна
фінансово-господарська
діяльність
реалізації
проєктів
на підприємств житлово-комунального господарства
виконання технічного завдання області, соціальна трудова стабільність, безперебійне
надання житлово-комунальних послуг належної
якості.
9. Основні
завдання

заходи

технічного Проведення
аналізу
фінансово-господарської
діяльності
підприємств
житлово-комунального
господарства, за результатами якого прийняття
рішень щодо необхідності передбачення в місцевих
бюджетах фінансової підтримки за відповідними
напрямами.
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Висвітлення результатів виконання проєкту через
офіційні вебсайти органів місцевого самоврядування
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

85000,0

85000,0

85000,0

255000,0

85000,0

85000,0

85000,0

255000,0

85000,0

85000,0

85000,0

255000,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша
інформація
технічного завдання
(за потреби)

щодо

Напрям 2.4. Розвиток культурного і духовного середовища
1. Номер технічного завдання

2.4.1.1.

2. Назва технічного завдання

Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів
Миколаївської області

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток соціальної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння створенню функціонально та організаційно
нових
моделей
закладів
культури
(центрів
культурних послуг, центрів творчості, креативних
хабів) для забезпечення діяльності митців,
театрально-видовищних
закладів
культури,
незалежних театрів, музичних та художніх
колективів, ансамблів.
Завдання 8 за напрямом «Розвиток креативних
індустрій» до оперативної цілі «Сприяння розвитку
підприємництва,
підтримка
інтернаціоналізації
бізнесу
у
секторі
малого
та
середнього
підприємництва».
Сприяння
посиленню
спроможності закладів культури до міжсекторної
взаємодії, зокрема з операторами креативних
індустрій, створення нових культурних продуктів та
диверсифікації доходів

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку

2.4.1. Розвиток культурно-мистецьких закладів та
створення умов для творчого самовираження
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Миколаївської області на період
до 2027 року включно, якому
відповідає технічне завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Проблема дозвілля молоді, повноцінного культурного
розвитку жителів громади, утримання населення від
переїзду
до
інших
місцевостей
викликала
необхідність
проведення
реконструкцій
та
капітальних ремонтів закладів культури та мистецтв.
Впровадження запланованого проєкту дозволить
задовольнити культурно-освітні потреби населення
(молоді, учнів, дошкільнят, пенсіонерів та ін.), а
також надасть можливість для організованого
відпочинку всіх категорій населення, створить
оптимальні
умови
для
розвитку
творчих
можливостей, просвітницької діяльності, спілкування,
обміну досвідом

7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання

Проведено
реконструкцію
(ремонт)
закладів
культури - 6.
Поліпшено матеріально-технічну базу закладів
культури.
Поліпшено функціонування гуртків народної та
художньої творчості.
Збільшено культурних ініціатив жителів громади.

8. Очікувані якісні результати від Створення комфортних умов для організації дозвілля
реалізації проєктів на виконання населення, для функціонування гуртків народної та
технічного завдання
художньої творчості, повноцінного культурного
розвитку громад області
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*
Державний бюджет:
державний фонд регіонального

Будівництво, реконструкція, капітальні ремонти
приміщень та будівель культурно-мистецького
призначення.
Впровадження
енергозберігаючих
заходів
(термосанація, заміна вікон, дверей, встановлення
енергозберігаючих котлів).
Реконструкція та ремонт систем (опалення,
водопостачання та водовідведення, електрики та ін.).
Матеріально-технічне
забезпечення
будівель
культури та мистецтв.
Будівництво зовнішнього освітлення.
Зовнішній благоустрій територій
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

26200,0
26200,0

105009,0
105009,0

202700,0
202700,0

333909,0
333909,0
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розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

2620,0

23221,9

44811,3

70653,2

2620,0

23221,9

44811,3

70653,2

28820,0

128230,9

247511,3

404562,2

2.4.1.2.
Розвиток бібліотек Миколаївської області з якісно
новим рівнем послуг
Завдання 6 за напрямом «Розвиток соціальної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури
та
цифрова
трансформація
регіонів». Розроблення варіантів архітектурних
проєктів бібліотечних будівель, а також забезпечення
бібліотек необхідним обладнанням, комп’ютерною
технікою, програмними засобами, доступом до
Інтернету швидкістю 100 Мбіт/с, щорічне оновлення
бібліотечних фондів
2.4.1. Розвиток культурно-мистецьких закладів та
створення умов для творчого самовираження

Миколаївська область
Бібліотеки є базовим елементом культурної,
наукової, освітньої, інформаційної інфраструктури,
що є важливим для розвитку інформаційної та
мовної культури
суспільства, патріотичного,
правового та екологічного виховання, формування
стійкого інтересу до вивчення та розуміння
національної історії та культури.
Одними з проблем бібліотечного розвитку є:
незадовільне технічне, інноваційне і матеріальне
забезпечення бібліотек, яке не відповідає сучасним
вимогам обслуговування користувачів і збереження
бібліотечних фондів, зокрема цінних та рідкісних
видань;
обмеженість доступу користувачів до бібліотечних
колекцій за сучасними потребами;
низькі
темпи
впровадження
інформаційних
технологій у бібліотеках, що ускладнює або
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унеможливлює виконання виробничих процесів та
обслуговування користувачів на сучасному рівні
7. Очікувані кількісні результати Створено
Регіональний
центр
збереження
від реалізації проєктів на
краєзнавчих
періодичних
видань,
архівних
виконання технічного завдання документів з автоматизованими робочими місцями
для користувачів, у тому числі з доступом у режимі
онлайн.
Створено електронні копії (страховий фонд) на фонд
збереження краєзнавчих періодичних видань та на
найбільш цінні документні масиви інших партнерів,
які будуть задіяні у співпраці.
Створено мультикультурний центр на базі
Миколаївської обласної універсальної наукової
бібліотеки для творчого розвитку різних цільових
груп.
Розширено спектр безкоштовних послуг культурномистецького напряму для громади.
Створено пересувну дитячу бібліотеку.
Проведено культурно-дозвільні заходи щодо
опанування навичок інформаційної культури,
користування бібліотекою для дітей, які позбавлені
батьківського піклування, дітей, які виховуються в
школах-інтернатах різного напряму, в тому числі
спеціалізованих.
Проведено
заходи
національно-патріотичного
виховання для дітей та підлітків у бібліотеках
області.
Створено бібліотечний інклюзивно-ресурсний центр
8. Очікувані якісні результати від Підвищення рівня бібліотечного обслуговування
реалізації проєктів на
жителів Миколаївської області.
виконання технічного завдання Поліпшення
інформаційно-культурної
інфраструктури області.
Підвищення культурного рівня мешканців області.
Створення ефективної системи національнопатріотичного виховання дітей та підлітків та
системи взаємодії з громадськими організаціями
патріотичного спрямування на базі бібліотек.
Розширення можливостей для творчого розвитку
громади, створення культурно-мистецьких проєктів,
презентації творчості молодих митців.
Створення для людей з обмеженими фізичними
можливостями умов для адаптації, підвищення їхньої
конкурентоздатності на ринку праці та інтеграції в
культурний простір місцевої громади через надання
у бібліотеці безбар’єрного доступу до самоосвіти,
знань та інформації
9. Основні заходи технічного
Проведено
організаційні,
матеріально-технічні,
завдання
фінансові заходи зі створення та початку роботи
Регіонального центру збереження краєзнавчих
періодичних видань, архівних документів.
Проведено
організаційні,
матеріально-технічні,
фінансові заходи зі створення та початку роботи
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мультикультурного центру на базі Миколаївської
обласної універсальної наукової бібліотеки.
Проведено заходи зі створення мобільної системи
обслуговування дитячого населення, що проживає у
сільській місцевості Миколаївської області.
Проведено заходи для незахищених дітей,
вихованців шкіл-інтернатів: літературне свято книги
в школах-інтернатах Миколаївської області (3 заходи
на рік); цикл заходів «Літні розваги» в школахінтернатах та оздоровчому таборі «Орлятко» (6
заходів на рік); цикл заходів «Бібліотечні пригоди»
(3 заходи на рік); заходи до Дня Святого Миколая,
новорічних свят (6 заходи на рік).

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет::

Проведено
організаційні,
матеріально-технічні,
фінансові заходи зі створення та початку роботи
бібліотечного інклюзивно-ресурсного центру «Точка
доступу: бібліотека»
2021 рік

державний фонд регіонального
розвитку

2022 рік

2023 рік

Усього

9272,0

833,0

10105,0

9272,0

833,0

10105,0

інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади

2700,0

2700,0

в межах наявного фінансового ресурсу
2700,0

2700,0

Власні кошти

570,0

230,0

230,0

1030,0

Інші джерела**

6122,3

135,0

121,0

6378,3

9392,3

9637,0

1184,0

20213,3

РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

2.4.1.3.
Популяризація та розвиток традиційної культури,
запровадження нових моделей діяльності закладів
культури
Завдання 4 за напрямом «Розвиток соціальної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння створенню функціонально та організаційно
нових моделей закладів культури (центрів культурних
послуг, центрів творчості, креативних хабів) для
забезпечення
діяльності
митців,
театральновидовищних закладів культури, незалежних театрів,
музичних та художніх колективів, ансамблів.
Завдання 8 за напрямом «Розвиток креативних
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індустрій» до оперативної цілі «Сприяння розвитку
підприємництва,
підтримка
інтернаціоналізації
бізнесу
у
секторі
малого
та
середнього
підприємництва».
Сприяння
посиленню
спроможності закладів культури до міжсекторної
взаємодії, зокрема з операторами креативних
індустрій, створення нових культурних продуктів та
диверсифікації доходів
4. Номер і назва завдання Стратегії 2.4.1. Розвиток культурно-мистецьких закладів та
розвитку Миколаївської області створення умов для творчого самовираження
на період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область

7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від
реалізації проєктів на виконання
технічного завдання

Проведено Всеукраїнський фестиваль малих форм
театрального мистецтва «Діалог»

9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:

Традиційна культура українців є маркером
національної ідентичності. Сучасне українське
суспільство в більшості є урбанізованим, що
спричиняє проблеми розвитку традиційної культури
як складової культурної самобутності українців.
Сучасними формами адаптації традиційної культури
можуть бути фольклорні фестивалі, ярмарки
народного мистецтва, історико-патріотичні заходи

Збереження та популяризація української культури,
розвитку театрального мистецтва та акторської
майстерності, сприяння інтеграції українського
національного мистецтва у світовий культурний
простір, розширення творчих культурних зв’язків,
обміну
професійним
досвідом,
заохочення
драматургів, акторів, режисерів, які створюють
театральні вистави малих форм, привернення уваги
цільової аудиторії до специфіки створення та
виконання малих форм театрального мистецтва.
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення
Всеукраїнського
фестивалю
малих
форм
театрального мистецтва «Діалог»
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу
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бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела**

100,0

200,0

300,0

РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

100,0

200,0

300,0

1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання

2.4.2.1.
Створення умов для збереження культурної
спадщини
3. Номер і назва завдання з
Завдання 3 за напрямом «Збереження культурної
Державної стратегії
спадщини та захист традиційного характеру
регіонального розвитку на
середовища» до оперативної цілі «Формування
2021-2027 роки, якому
єдиного освітнього, інформаційного, культурного
відповідає технічне завдання
простору в межах всієї території України».
Забезпечення виконання програм у сфері підтримки
культурної спадщини
4. Номер і назва завдання Стратегії 2.4.2. Збереження і розвиток історико-культурної та
розвитку Миколаївської області духовної спадщини, етнічної, культурної та мовної
на період до 2027 року включно, самобутності національних меншин
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від
реалізації проєктів на виконання
технічного завдання
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального

Миколаївська область
Культурна спадщина як фундамент національної
культури, включаючи пам’ятки історії, архітектури,
археології, садово-паркового мистецтва та ін.,
потребує ретельного збереження та відновлення.
Основною проблемою є аварійний стан будівель
культурної спадщини, обмежена доступність території
архітектурної пам’ятки для маломобільних груп
населення та ін.
Реставровано 5 об’єктів культурної спадщини

Збереження пам’яток архітектури.
Забезпечення
безперебійної
роботи
закладів,
створення сприятливих умов для відвідувачів
Реставрація будівель культурної спадщини.
Реставрація та ремонт внутрішніх приміщень.
Благоустрій територій
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

57315,5

20450,0

21300,0

99065,5
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розвитку
інші джерела

57315,5

20450,0

21300,0

99065,5

Місцевий бюджет:

5731,5

2045,0

2130,0

9906,5

обласний бюджет
бюджет громади

в межах наявного фінансового ресурсу
5731,5

2045,0

2130,0

9906,5

63047,0

22495,0

23430,0

108972,0

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.4.2.2.

2. Назва технічного завдання

Розвиток
виховання

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Формування української
громадянської ідентичності населення на основі
суспільно-державних
(національних)
цінностей
шляхом
розвитку
загальнодержавної
системи
національно-патріотичного виховання» до оперативної
цілі
«Формування
єдиного
освітнього,
інформаційного, культурного простору в межах всієї
території України». Сприяння розвитку національнопатріотичного виховання населення на рівні регіонів,
територіальних громад, зокрема шляхом створення та
розширення мережі центрів національно-патріотичного
виховання

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.4.2. Збереження і розвиток історико-культурної та
духовної спадщини, етнічної, культурної та мовної
самобутності національних меншин

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Невелика кількість об’єктів та місць для розвитку
національно-патріотичної свідомості.
Низький рівень національно - патріотичного виховання
в системі освіти, велика залежність дітей від гаджетів
та розваг, невміння зосереджуватись, ворожа
пропаганда та інше призводять до низького рівня
громадянської свідомості серед юнаків та дівчат
шкільного віку.

системи

національно-патріотичного

7. Очікувані кількісні результати Створено мережу закладів та об’єктів військово -

145

від реалізації проєктів на
історичного туризму.
виконання технічного завдання Створено
Південний
центр
національно патріотичного виховання дітей та молоді
8. Очікувані якісні результати від Створення
сприятливих
умов
для
розвитку
реалізації проєктів на
національно-патріотичного виховання молоді
виконання технічного завдання
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:*

Створення та розвиток мережі закладів та об’єктів
військово - історичного туризму включно з музеєм
АТО/ООС та історичним ландшафтним парком.
Реалізація проєкту “Козацька чайка”, направленого на
відродження героїчної козацької спадщини як частини
туристичної інфраструктури.
Реєстрація
Південного центру національно патріотичного виховання дітей та молоді як
юридичної особи. Проведення капітального ремонту,
реконструкції дитячого оздоровчого центру
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

10000,0

5000,0

5000,0

20000,0

10000,0

5000,0

5000,0

20000,0

Інші джерела **

90000,0

10000,0

10000,0

110000,0

РАЗОМ:

100000,0

15000,0

15000,0

130000,0

Державний бюджет::
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.4.2.3.

2. Назва технічного завдання

Увічнення пам’яті учасників АТО/ООС, жертв воєн та
політичних репресій

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Формування української
громадянської ідентичності населення на основі
суспільно-державних (національних) цінностей шляхом
розвитку загальнодержавної системи національнопатріотичного виховання» до оперативної цілі
«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території України».
Сприяння
розвитку
національно-патріотичного
виховання населення на рівні регіонів, територіальних
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громад, зокрема шляхом створення та розширення
мережі центрів національно-патріотичного виховання
4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.4.2. Збереження і розвиток історико-культурної та
духовної спадщини, етнічної, культурної та мовної
самобутності національних меншин

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Завдання спрямовано на формування національнопатріотичної свідомості у населення, патріотичну
консолідацію громадськості шляхом вшанування
учасників АТО/ООС, формування, а також донесення
до широкого загалу інформації про героїв сьогодення,
які ціною своїх життів забезпечують неподільність
нашої держави, виборюють для країни мир, цілісність
та єдність

7. Очікувані кількісні результати Підготовка біографічних нарисів (3), підготовка до
від реалізації проєктів на
видання суспільно-важливих книг (1), наповнення
виконання технічного завдання сайту-меморіалу інформаційними матеріалами (не
менше 100)
8. Очікувані якісні результати від Формування національно-патріотичної
реалізації проєктів на
жителів області
виконання технічного завдання
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

свідомості

Забезпечення діяльності обласного Центру пошукових
досліджень та редакційно видавничої діяльності.
Донесення до широкого загалу інформації щодо
учасників АТО/ООС, жертв воєн та політичних
репресій шляхом видання книг, публікацій у
друкованих ЗМІ, наповнення сайту-меморіалу
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:

у межах наявного фінансового ресурсу
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11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

2.4.3.1.

2. Назва технічного завдання

Створення умов для розвитку інформаційної,
видавничої сфер, залучення інститутів громадянського
суспільства до прийняття державних рішень

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Створення єдиного мовноінформаційного простору» до оперативної цілі
«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території України».
Забезпечення проведення комплексу регіональних
заходів, спрямованих на підтримку і популяризацію
державної мови

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

2.4.3. Формування
культурного простору

єдиного

інформаційного

і

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Розвиток інформаційної та видавничої сфер має
особливе значення для становлення демократичного
інформаційного суспільства. В умовах сьогодення
актуальним питання розвитку територій постає, у тому
числі, питання розвитку єдиного інформаційного
простору, формування у представників громадянського
суспільства стійкого інтересу до співпраці з
інститутами влади та залучення до прийняття
управлінських рішень.
Відповідно до чинного законодавства органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, здійснюючи
свою діяльність на принципах відкритості і прозорості,
активно співпрацюють із засобами масової інформації.
Засоби масової інформації області є основним
джерелом інформування громадськості про діяльність
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, про важливі питання суспільнополітичного і соціально-економічного розвитку
держави та області

7. Очікувані кількісні результати Видано щороку 2 книг місцевих авторів.
від реалізації проєктів на
Розміщено у ЗМІ понад 200 актуальних інформаційних
виконання технічного завдання матеріалів
8. Очікувані якісні результати від Реалізація завдань сприятиме налагодженню системної
реалізації проєктів на
комунікації «суспільство - влада», задоволенню
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виконання технічного завдання інформаційних потреб усіх соціальних груп населення
незалежно від віку, статі, статусу, рівня освіти,
релігійних, етнокультурних уподобань та інших
особливостей, розширенню випуску місцевої книжкової
продукції,
зокрема,
краєзнавчого,
освітнього,
патріотично-громадянського спрямування тощо
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Видання щороку двох книг місцевих авторів, підготовка
та розміщення у ЗМІ понад 200 актуальних
інформаційних матеріалів про реалізацію в область
державної політики з соціально-економічних та
суспільно-політичних питань
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

у межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку
за Програмою 3. «Збереження та розвиток територій»
Напрям 3.1. Підсилення регіональної згуртованості та просторовий
розвиток
1. Номер технічного завдання

3.1.1.1.

2. Назва технічного завдання

Посилення
можливостей
ГромадаNews

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Підтримка програм
міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами
України» до оперативної цілі «Формування єдиного
освітнього, інформаційного, культурного простору в
межах всієї території України». Створення умов для
стимулювання регіонів та територіальних громад до
співробітництва
та
реалізації
спільних

розвитку

територій
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міжрегіональних проєктів
4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.1.1. Підтримка співробітництва
громад

територіальних

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область (з подальшим розширенням на
реалізація проєктів за
всю територію України)
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Сталий та гармонійний розвиток місцевих громад
можливо забезпечити шляхом розроблення і
впровадження дієвого механізму, який врегулює та
визначить основні засади планування та розвитку
територіальних громад. Це допоможе знайти
максимально ефективні шляхи використання як
внутрішнього, так і зовнішнього ресурсного
потенціалу,
що
сприятиме
поліпшенню
інвестиційного клімату і стане потужним стимулом
для розвитку територіальної громади. Переважна
більшість місцевих громад знаходиться у певній
штучній інформаційній ізоляції.
Це призводить до того, що більшість з них змушена
повторювати типові помилки інших та заново
знаходити засоби їх вирішення, замість того, щоб
скористатися досвідом, що вже набули ті, хто мав
аналогічні проблеми раніше.
Створення спеціалізованого Інтернет – ресурсу (webпорталу) та розгалуженої кореспондентської мережі
територіальних громад Миколаївської області, якою
передбачається:
оперативна
інформаційна,
аналітична, економічна, методична комунікація між
членами та керівниками громад і відповідними
фахівцями, дозволять підвищити рівень практичної
обізнаності та освіти жителів громад Миколаївської
області

7. Очікувані кількісні результати Охоплено методичною, юридичною та аналітичною
від реалізації проєктів на
інформацією
52
територіальних
громади
виконання технічного завдання Миколаївської області
8. Очікувані якісні результати від Створено єдину вебплатформу та вебпортал з
реалізації проєктів на
постійно оновлюваною методичною, юридичною та
виконання технічного завдання інформаційною базою для Інтерактивної комунікації
громад Миколаївської області.
Створено розгалужену кореспондентську мережу в
громадах Миколаївської області.
Створено медіа - контент для територіальних громад
Миколаївської області
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9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*

Придбання та налаштування обладнання для
розміщення вебпорталу.
Розробка технічного завдання, пошук виконавців
робіт зі створення та подальшого супроводження
вебпорталу.
Розробка рубрик, розділів та первинне наповнення
вебпорталу.
Проведення дистанційного навчання та консультацій
для органів місцевого самоврядування та жителів
громад Миколаївської області з актуальних для них
тем та питань.
Заснування та налагодження кореспондентської
мережі
в
громадах
області.
Налагодження
інформаційної комунікації між територіальними
громадами.
Проведення освітницьких заходів щодо залучення до
розгалуженої кореспондентської мережі жителів
громад Миколаївської області.
Створення постійних телепередач хронометражем від
3 до 10 хвилин на тиждень, циклової телепередачі
«Юридичний лікнеп для територіальних громад»,
хронометражем 20 хвилин раз на місяць
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Власні кошти

90,0

180,0

250,0

520,0

Інші джерела **

810,0

1920,0

1450,0

4180,0

РАЗОМ:

900,0

2100,0

1700,0

4700,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1.

Номер технічного завдання

3.1.1.2.

2.

Назва технічного завдання

Підтримка індивідуального житлового будівництва на
селі

3.

Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на

Завдання 4 за напрямом «Підтримка програм
міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами
України» до оперативної цілі «Формування єдиного
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2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

освітнього, інформаційного, культурного простору в
межах всієї території України». Створення умов для
стимулювання регіонів та територіальних громад до
співробітництва
та
реалізації
спільних
міжрегіональних проєктів.
Завдання 9 за напрямом «Розвиток сільських
територій» до оперативної цілі «Збереження
навколишнього природного середовища та стале
використання природних ресурсів, посилення
можливостей розвитку територій, які потребують
державної підтримки (макро- та мікрорівень)».
Створення умов для стимулювання переселення на
сільські території жителів міст, що планують
розпочати провадження підприємницької діяльності

4.

Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.1.1. Підтримка співробітництва територіальних
громад

5.

Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6.

Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Реалізація державної політики України у галузі
житлового будівництва.
Збільшення обсягів індивідуального житлового
будівництва на селі.
Поліпшення житлових і соціально-побутових умов
сільських мешканців області.
Підвищення рівня інженерного облаштування села.
Збільшення зайнятості сільського населення та
випуску сільськогосподарської продукції.
Перерозподіл трудових ресурсів та закріплення
кадрів і, насамперед, молоді у сільській місцевості.
Створення нових робочих місць та підвищення рівня
зайнятості населення

7.

Очікувані кількісні
результати від реалізації
проєктів на виконання
технічного завдання

Поліпшення житлових умов для 127 родин.
Збудовано та реконструйовано понад 12 житлових
будинків, придбано готового житла - понад
91 житловий
будинок,
проведено
заходи
з
енергозбереження у понад 24 житлових будинках.
Введено в експлуатацію понад 7,0 тис. м2 житла

8.

Очікувані якісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Забезпечення доступним житлом громадян,
потребують поліпшення житлових умов

9.

Основні заходи технічного
завдання

У результаті реалізації Програми передбачається
щорічне
збільшення
обсягів
кредитування,
розширення
території
охоплення
пільговим

які
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кредитуванням та кола позичальників за рахунок
доступу до кредитних ресурсів громадян, які постійно
проживають або переселяються на постійне місце
проживання у сільську місцевість
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*
Державний бюджет:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
(постанова КМУ від
05.10.1998 №1597)
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:

5000,0

5000,0

5000,0

15000,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

3.1.1.3.

2. Назва технічного завдання

Створення умов для
територіальних громад

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Підтримка програм
міжрегіональної кооперації та обмінів між регіонами
України» до оперативної цілі до оперативної цілі
«Формування єдиного освітнього, інформаційного,
культурного простору в межах всієї території
України». Створення умов для стимулювання регіонів
та територіальних громад до співробітництва та
реалізації спільних міжрегіональних проєктів

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.1.1. Підтримка
громад

розвитку

співробітництва

співробітництва

територіальних

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення

Кількість

громад,

які

використовують

механізм
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якої спрямовано технічне
завдання

міжмуніципального співробітництва, є невеликою.
Причинами
цього
може
бути
недостатня
інформованість про можливості співробітництва,
недостатнє розуміння процедури укладення договорів,
неналагоджена комунікація між громадами.

7. Очікувані кількісні результати Реалізація
великих
інфраструктурних
проєктів
від реалізації проєктів на
(будівництво заводу комплексного сортування та
виконання технічного завдання переробки твердих побутових відходів).
Співпраця громад у сфері надання соціальних та
адміністративних послуг
8. Очікувані якісні результати від Реалізація проєктів завдань сприятиме: налагодженню
реалізації проєктів на
комунікації між громадами;
виконання технічного завдання реалізації великих інфраструктурних проєктів; економії
коштів місцевих бюджетів, зменшення виробничих
витрат та збільшення власних ресурсів громад;
зростання кількості отримувачів послуг вищої якості за
меншою ціною;
формування позитивного іміджу серед кредиторів, що
дасть можливість залучати зовнішнє фінансування як
від держави, так і від приватних партнерів;
розширенню
співробітництва
з
міжнародними
організаціями, у т.ч. донорськими
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Введення пріоритету «Співробітництво територіальних
громад» в обласні конкурсні програми розвитку громад
(зокрема, внесення змін до Положення про порядок
проведення щорічного обласного конкурсу проєктів та
програм
розвитку
місцевого
самоврядування,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.06.2012
№ 12, щодо виведення спільних проєктів в окрему
пріоритетну категорію).
Популяризація співробітництва між територіальними
громадами,
розміщення
інформаційних
та
роз’яснювальних матеріалів у ЗМІ, проведення
організаційних заходів на тему співробітництва громад
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

у межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади

у межах наявного фінансового ресурсу

Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
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11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

3.1.1.4.

2. Назва технічного завдання

Створення та організація діяльності Агенції
регіонального розвитку Миколаївської області

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 2 за напрямом «Підвищення спроможності
агенцій регіонального розвитку та інших інституцій
місцевого розвитку» до оперативної цілі «Розбудова
потенціалу
суб’єктів
державної
регіональної
політики».
Сприяння формуванню системи гарантованого та
збалансованого фінансування діяльності агенцій
регіонального розвитку за рахунок співфінансування
засновників, залучення агенцій до підготовки та
виконання програм і проєктів регіонального розвитку,
добровільних внесків бізнесу та міжнародних
організацій, надходжень від надання платних послуг,
інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.1.1. Підтримка
громад

співробітництва

територіальних

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

З метою ефективного використання можливостей і
ресурсів для розвитку області необхідно поєднати
зусилля державної, регіональної, місцевої влади,
громадськості та приватного сектору. Регіональними
інституціями, здатними це зробити якнайкраще, є
агенції регіонального розвитку.
Мета
проєкту
–
підвищення
інституційної
спроможності громад області в сфері розробки та
впровадження програм та проєктів місцевого розвитку
шляхом створення та організації діяльності обласної
комунальної
установи
«Агенція
регіонального
розвитку» (АРР)

7. Очікувані кількісні результати Забезпечено доступ 52 територіальних громад області
від реалізації проєктів на
до консультативних послуг та підтримки в сфері
виконання технічного завдання регіонального розвитку
8. Очікувані якісні результати від Створено
та
налагоджено
роботу
Агенції
реалізації проєктів на
регіонального розвитку та мережі локального
виконання технічного завдання розвитку, що охоплює усі територіальні громади
області.
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Надано сприяння всеохоплюючому регіональному
розвитку області та її окремих територій шляхом
залучення інвестиційних та додаткових ресурсів, а
також здійснення комплексу заходів, направлених на
поліпшення іміджу області та розвиток бізнессередовища
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

1. Проведення обговорення концептуальних засад
створення Агенції регіонального розвитку серед
потенційних співзасновників.
2. Рішення обласної ради та облдержадміністрації
щодо участі в заснуванні установи та надання згоди на
фінансування витрат на її роботу.
3. Проведення установчих зборів засновників, на яких
підписується договір про співробітництво між
засновниками та установчий акт.
4. Обирання виконавчого органу.
5. Визначення організацій та установ, представники
яких будуть входити до Наглядової ради.
6. Формування першого складу Наглядової ради.
7. Засновники визначаються з майном та коштами, які
будуть передані для роботи установи
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела (державні цільові
програми)
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1.

Номер технічного завдання

3.1.2.1.

2.

Назва технічного завдання

Створення
інтегрованої
системи
ведення
містобудівного кадастру Миколаївської області

3.

Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому

Завдання 1 за напрямом «Посилення інтегруючої ролі
агломерацій та великих міст» до оперативної цілі
«Стимулювання центрів економічного розвитку
(агломерації, міста)». Створення законодавчої основи
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відповідає технічне завдання

функціонування
та
розвитку
агломерацій,
забезпечення збалансованого просторового розвитку
територій, що входять до їх складу.
Завдання 4 до оперативної цілі «Формування
горизонтальної
та
вертикальної
координації
державних секторальних політик та державної
регіональної політики». Створення взаємопов’язаної
системи планування просторового розвитку держави
на основі оновленої Генеральної схеми планування
території України та містобудівної документації
регіонального і місцевого рівня

4.

Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.2.1. Вдосконалення просторового планування та
розробка містобудівної документації

5.

Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6.

Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Містобудівний кадастр – державна система зберігання
та використання геопросторових даних про територію,
адміністративно-територіальні одиниці, екологічні,
інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси
будівельних норм, державні стандарти і правила для
задоволення інформаційних потреб у плануванні
територій та будівництві, формування галузевої
складової державних геоінформаційних ресурсів

7.

Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Створено інтегровану систему ведення містобудівного
кадастру Миколаївської області

8.

Очікувані якісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Удосконалення систем планування території громад
для забезпечення публічними послугами, що
надаються населенню та юридичним особам
місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування з урахуванням принципів
максимальної доступності послуг для споживачів.
Створення сприятливих умов для залучення інвестицій
у соціально-економічний розвиток області

9.

Основні заходи технічного
завдання

Проведення заходів зі створення інтегрованої системи
ведення містобудівного кадастру Миколаївської
області.
Забезпечення служби містобудівного кадастру
технічними
та
програмними
засобами,
кваліфікованими фахівцями в області ІТ технологій

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього
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Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання
4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання
7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від
реалізації проєктів на
виконання технічного завдання
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

3.1.2.2.
Просторове планування у новому адміністративнотериторіальному поділі
Завдання 1 за напрямом «Посилення інтегруючої ролі
агломерацій та великих міст» до оперативної цілі
«Стимулювання центрів економічного розвитку
(агломерації, міста)». Створення законодавчої основи
функціонування та розвитку агломерацій, забезпечення
збалансованого просторового розвитку територій, що
входять до їх складу
3.1.2. Вдосконалення просторового планування та
розробка містобудівної документації

Миколаївська область
Розвиток адміністративних територій можливий за
умови цільового використання територій на основі
містобудівної документації
Розроблено містобудівну документацію для 6 сіл
Кам᾽яномостівської ТГ
Розроблені плани є основою для вирішення питань
раціонального використання територій, проєктування
нового будівництва, залучення інвестицій
Розроблення генеральних планів, планів зонування,
іншої містобудівної документації
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього
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Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку (постанова КМУ від
05.10.1998 № 1597)
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

3000,0
3000,0

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0

100,0

100,0

300,0

1100,0

1100,0

1100,0

3300,0

Напрям 3.2. Збереження навколишнього природного середовища
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

3.2.1.1.
Утримання та матеріально-технічне забезпечення
діяльності регіональних ландшафтних парків області
Завдання 3 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних
територій,
збереження
та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної
цілі
«Збереження
навколишнього
природного середовища та стале використання
природних ресурсів, посилення можливостей розвитку
територій, які потребують державної підтримки (макрота
мікрорівень)».
Здійснення
заходів
щодо
забезпечення
збереження,
відновлення
та
збалансованого
використання
природоохоронних
територій
3.2.1. Збереження особливо цінних природних
територій та біорізноманіття

Миколаївська область

Діяльність регіональних ландшафтних парків області
сприяє
збереженню
природних
комплексів,
підвищенню інформованості місцевого населення та
туристичної привабливості
7. Очікувані кількісні результати Стабільна діяльність регіональних ландшафтних парків
від реалізації проєктів на
("Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса",
виконання технічного завдання "Тилігульський", "Приінгульський").
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8.

9.
10.

11.

Придбано 2 одиниці автотранспорту та протипожежну
техніку
Очікувані якісні результати від Забезпечення статутної діяльності регіональних
реалізації проєктів на
ландшафтних парків Миколаївської області.
виконання технічного завдання Придбання для регіональних ландшафтних парків
автотранспорту та протипожежної техніки
Основні заходи технічного
Утримання та матеріально-технічне забезпечення
завдання
діяльності регіональних ландшафтних парків області.
Придбання автотранспорту та протипожежної техніки
Обсяг фінансування технічного
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Усього
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет (обласний
цільовий фонд охорони
в межах наявного фінансового ресурсу
навколишнього природного
середовища)
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

1.
2.

Номер технічного завдання
Назва технічного завдання

3.

Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

4.

Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.2.1.2.
Розвиток та збереження природно-заповідного фонду
Миколаївської області
Завдання 3 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних
територій,
збереження
та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної
цілі
«Збереження
навколишнього
природного середовища та стале використання
природних ресурсів, посилення можливостей розвитку
територій, які потребують державної підтримки
(макро- та мікрорівень)». Здійснення заходів щодо
забезпечення
збереження,
відновлення
та
збалансованого використання природоохоронних
територій
3.2.1. Збереження особливо цінних природних
територій та біорізноманіття
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5.
6.

7.

8.

9.

Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням
Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область

Високий рівень господарського освоєння території
області ускладнює збільшення площі природнозаповідного фонду.
Обмежена кількість земель, що можуть бути включені
до складу природно-заповідного фонду області та
відповідають необхідним для заповідання критеріям на
території Миколаївщини.
На території
Миколаївської області створено
141 об’єкт природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ),
з них національні природні парки: «Білобережжя
Святослава» (Очаківський район), «Бузький Гард»
(Первомайський,
Арбузинський,
Доманівський,
Вознесенський, Братський райони); регіональні
ландшафтні парки: «Кінбурнська коса», «Гранітностепове
Побужжя»,
«Тилігульський»,
«Приінгульський».
Виникає потреба у збереженні та розвитку об’єктів
ПЗФ.
Очікувані кількісні результати Збудовано
1
еколого-освітній
візит-центр
від реалізації проєктів на
національного природного парку «Бузький Гард»
виконання технічного
в с. Богданівка Доманівського району Миколаївської
завдання
області.
Створено 1 експозицію для еколого-освітнього візитцентру національного природного парку «Бузький
Гард» в с. Богданівка Доманівського району
Миколаївської області.
Реконструйовано 1 екологічну стежку «Трикратський
ліс».
Створено 1 рекреаційно-туристичну зону у межах
Первомайського району.
Збудовано 1 пішохідний міст через р. Південний Буг
Очікувані якісні результати від Зростання туристичної привабливості об’єктів
реалізації проєктів на
природно-заповідного фонду.
виконання технічного
Збереження екосистем заповідних територій.
завдання
Збільшення рекреаційної діяльності регіону.
Популяризація туристичного потенціалу області.
Забезпечення організації постійних і тимчасових
експозицій, проведення занять з дітьми, читання
лекцій,
екскурсій,
отримання
кваліфікованої
консультацій з приводу основних природних та
історичних пам’яток, придбання буклетів, сувенірів та
ін.
Основні заходи технічного
Будівництво
еколого-освітнього
візит-центру
завдання
національного природного парку «Бузький Гард» в
с. Богданівка Доманівського району Миколаївської
області.
Створення експозицій для еколого-освітнього візитцентру національного природного парку «Бузький
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Гард» в с. Богданівка Доманівського району
Миколаївської області.
Реконструкція екологічної стежки «Трикратський
ліс».
Створення рекреаційно-туристичної зони у межах
Первомайського району
Будівництво
пішохідних
мостів
через
р. Південний Буг
10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет (обласний
цільовий фонд охорони
навколишнього природного
середовища)
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела**
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

14029,8

14829,8

6676,6

35536,2

9250,0

9250,0

5100,0

23600,0

4779,8
925,0

5579,8
925,0

1576,6
510,0

11936,2
2360,0

в межах наявного фінансового ресурсу
925,0

925,0

510,0

2360,0

2500
17454,8

2500
18254,8

2500
9686,6

7500,0
45396,2

1. Номер технічного завдання

3.2.1.3.

2. Назва технічного завдання

Створення територій та об’єктів
заповідного фонду місцевого значення

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1, 3 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних
територій,
збереження
та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної цілі «Збереження навколишнього
природного середовища та стале використання
природних
ресурсів,
посилення
можливостей
розвитку територій, які потребують державної
підтримки (макро- та мікрорівень)». Збільшення
площі територій та об’єктів природно-заповідного
фонду місцевого та загальнодержавного значення.
Здійснення заходів щодо забезпечення збереження,
відновлення
та
збалансованого
використання
природоохоронних територій

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку

3.2.1. Збереження особливо
територій та біорізноманіття

цінних

природно-

природних
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Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Відсоток заповідності Миколаївської області - 3,14 %,
що майже вдвічі менше середнього показника по
Україні. Створення територій та об’єктів природнозаповідного фонду дозволить збільшити відсоток
заповідності області, забезпечить збереження видів
флори та фауни, занесених до Червоної книги
України та формування екологічної мережі

7. Очікувані кількісні результати Створено майже 5000 тис га територій та об’єктів
від реалізації проєктів на
ПЗФ.
виконання технічного завдання Встановлено межі 20 територій та об’єктів природнозаповідного фонду
8. Очікувані якісні результати від Збільшення кількості територій та об’єктів природнореалізації проєктів на
заповідного фонду області забезпечить підвищення
виконання технічного завдання туристичного та рекреаційного потенціалу області,
розвиток екологічної мережі області.
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Розроблення проєктів створення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення.
Оголошення
природних
територій
об’єктами
природно-заповідного фонду
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет (обласний
цільовий фонд охорони
навколишнього природного
середовища)
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела**
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

в межах наявного фінансового ресурсу
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1. Номер технічного завдання

3.2.1.4.

2. Назва технічного завдання

Збереження та відновлення видової різноманітності
флори та фауни Миколаївської області

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних
територій,
збереження
та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної
цілі
«Збереження
навколишнього
природного середовища та стале використання
природних ресурсів, посилення можливостей розвитку
територій, які потребують державної підтримки (макрота мікрорівень)». Здійснення заходів щодо забезпечення
збереження,
відновлення
та
збалансованого
використання природоохоронних територій

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.2.1. Збереження особливо
територій та біорізноманіття

цінних

природних

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Вплив забруднення навколишнього природного
середовища вражає тварин та рослини, відбуваються
генетичні перетворення, які викликають спадкові зміни,
та вимирання.
Забруднювачі атмосфери взаємодіють з природними
елементами біосфери і природними процесами,
відбувається перенесення забруднюючих речовин з
повітря через рослини і воду в організм тварин.
Внаслідок цього постає питання про збереження
біологічного різноманіття, в тому числі популяції
рідкісних та зникаючих видів флори, фауни, грибів та
лишайників, занесених до Червоної книги України, у
тому числі підвищення рівня екологічної свідомості
громадян

7. Очікувані кількісні результати Створено базу даних рідкісних та зникаючих видів
від реалізації проєктів на
флори, фауни, грибів та лишайників, занесених до
виконання технічного завдання Червоної книги України.
Облаштовано інформаційними щитами (аншлагами) та
охоронними знаками 20 територій та об’єктів природнозаповідного фонду
8. Очікувані якісні результати від Забезпечення збереження біорізноманіття в межах
реалізації проєктів на
Миколаївської області.
виконання технічного завдання Сприяння збереженню природних комплексів.
Підвищення рівня екологічної свідомості громадян

164

9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Дослідження та картування популяцій видів флори,
фауни, лишайників та грибів, занесених до Червоної
книги України, визначення основних загроз та
розробка заходів із збереження, створення відповідної
бази даних.
Встановлення на межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду охоронних знаків та
інформаційних знаків (аншлагів) на туристичних
маршрутах,
екологічних
стежках
та
місцях
відвідування об’єктів природно-заповідного фонду.
Друк еколого-освітніх матеріалів
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет (обласний
цільовий фонд охорони
навколишнього природного
середовища)

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

3.2.1.5.

2. Назва технічного завдання

Екологічний моніторинг та інформування населення
про стан довкілля

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 7, 8 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних
територій,
збереження
та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної
цілі
«Збереження
навколишнього
природного середовища та стале використання
природних ресурсів, посилення можливостей розвитку
територій, які потребують державної підтримки (макрота мікрорівень)».
Забезпечення розвитку та удосконалення державної
системи моніторингу навколишнього природного
середовища,
створення
центрів
моніторингу
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навколишнього природного середовища.
Забезпечення
розвитку
екологічної
освіти,
просвітницької діяльності з метою формування
культури споживання та поваги до навколишнього
природного
середовища,
підвищення
рівня
поінформованості суспільства щодо значення, переваг
та інструментів сталого споживання та виробництва,
стану і цінностей біорізноманіття та заходів, які
необхідно здійснити для його збереження
4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.2.1. Збереження особливо
територій та біорізноманіття

цінних

природних

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Унаслідок діяльності людини в атмосферу потрапляє
значна кількість забруднюючих речовин, зокрема під
час спалювання різних видів палива (для опалення,
виробництва електроенергії, під час експлуатації
транспортних засобів) та роботи промислових
підприємств.
Особливо актуальною ця проблема є для індустріальних
областей, в тому числі і для Миколаївської, хоча
область і не увійшла в перелік регіонів з високим
забрудненням атмосфери, що зумовлено відсутністю
підприємств хімічної та вугільної промисловості.
З метою забезпечення проведення систематичних
спостережень, збирання та збереження даних про стан
атмосферного повітря виникає питання удосконалення
системи моніторингу за атмосферним повітрям на
території Миколаївської області

7. Очікувані кількісні результати Впроваджено автоматизовану систему моніторингу
від реалізації проєктів на
атмосферного повітря на території Миколаївської
виконання технічного завдання області (здійснено обладнання стаціонарних постів
спостереження
за
станом
атмосферного
повітря/придбано мобільні станції екологічного
моніторингу).
Встановлено
датчики
індикативної
системи
моніторингу
атмосферного
повітря
вздовж
транспортних магістралей
8. Очікувані якісні результати від Контроль за станом атмосферного повітря в області
реалізації проєктів на
дозволить розробити заходи, для його покращення,
виконання технічного завдання забезпечуючи тим самим конституційне право громадян
на безпечне навколишнє природне середовище
9 Основні заходи технічного
завдання

Встановлення автоматизованих систем моніторингу
атмосферного повітря на території Миколаївської
області, у тому числі стаціонарних постів
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спостереження, з виведенням отриманих даних до
відкритих джерел.
Розгортання у населених пунктах, які розташовані
вздовж транспортних магістралей Миколаївщини,
датчиків
індикативної
системи
моніторингу
атмосферного повітря для отримання інформації про
рівні забруднюючих речовин та надання інформації в
онлайн режимі та на європейській карті моніторингу
атмосферного повітря eco-city.org.ua
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела (державні цільові
програми)
Місцевий бюджет:
обласний бюджет (обласний
цільовий фонд охорони
навколишнього природного
середовища)

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела**
РАЗОМ:

3373,5

3373,5

60,0

60,0

120,0

3433,5

60,0

3493,5

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1.

Номер технічного завдання

3.2.2.1.

2.

Назва технічного завдання

Розчищення та врегулювання русел річок

3.

Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3, 6 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних
територій,
збереження
та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної
цілі
«Збереження
навколишнього
природного середовища та стале використання
природних ресурсів, посилення можливостей розвитку
територій, які потребують державної підтримки (макрота мікрорівень)». Здійснення заходів щодо забезпечення
збереження,
відновлення
та
збалансованого
використання природоохоронних територій.
Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо
запобігання та адаптації до зміни клімату територій та
найбільш вразливих галузей (сільського, лісового,
водного
господарства,
охорони
здоров’я
та
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транспортної
інфраструктури)
та
об’єктів
інфраструктури, а також забезпечення розвитку
об’єктів і територій національної екологічної мережі
4.

Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.2.2. Здійснення заходів щодо відновлення водності
водних об’єктів та охорони і захисту лісів у лісовому
фонді

5.

Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6.

Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Річка Мертвовод належить до басейну р. Південний
Буг і впадає в неї з лівого берега в 6 км нижче
м. Вознесенськ.
Русло річки звивисте, що негативно впливає на
пропуск повеней. Ширина русла коливається від 2 до
80 м. Ширина заплави річки коливається від 300 м до
2 км. В період весняної повені заплава затоплюється на
висоту 0,5 - 2 м. На цей час русло річки значно
замулено і майже на всій ділянці заросло очеретом та
чагарником.
В умовах формування великих та середніх по величині
максимальних витрат та рівнів р. Південний Буг в
період весняних повеней підпір на гирловій ділянці
Мертвоводу поширюється на 3 – 4 км, що також
впливає на затоплення заплави річки. Гідрогеологічні
вишукування показали, що ґрунтові води знаходяться
досить близько, на глибині 0,3 м.
На цей час підтоплюється 420 садиб в 3 населених
пунктах та 2500 га сільськогосподарських угідь.
Протягом року постійно затоплено підвальні
приміщення у 270 садибах.
Щорічно жителі отримують значні збитки у вигляді
руйнування житлових та господарських будівель через
постійну вологу та втрати врожаю на присадибних
земельних ділянках, які підтоплюються водами
річки Мертвовод

7.

Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Розчищення та оздоровлення 6,5 км русла річки
Мертвовод. Захист від підтоплення 420 садиб в
36 населених пунктах Вознесенського району та
2500 га сільськогосподарських угідь

8.

Очікувані якісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Попередження нанесення збитків жителям 3 населених
пунктів

9.

Основні заходи технічного
завдання

Виконання днопоглиблювальних робіт, заходів з
регулювання та впорядкування поперечного перерізу
русла
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10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

4000,0

4000,0

4000,0

12000,0

4000,0

4000,0

4000,0

12000,0

державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти

5000,0

5000,0

9000,0

9000,0

10000,0

Інші джерела **
РАЗОМ:

4000,0

22000,0

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

3.2.2.2.

2. Назва технічного завдання

Охорона і захист лісів

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3, 6 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних
територій,
збереження
та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної
цілі
«Збереження
навколишнього
природного середовища та стале використання
природних ресурсів, посилення можливостей розвитку
територій, які потребують державної підтримки (макрота мікрорівень)». Здійснення заходів щодо забезпечення
збереження,
відновлення
та
збалансованого
використання природоохоронних територій.
Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо
запобігання та адаптації до зміни клімату територій та
найбільш вразливих галузей (сільського, лісового,
водного
господарства,
охорони
здоров’я
та
транспортної
інфраструктури)
та
об’єктів
інфраструктури, а також забезпечення розвитку
об’єктів і територій національної екологічної мережі

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.2.2. Здійснення заходів щодо відновлення водності
водних об’єктів та охорони і захисту лісів у лісовому
фонді

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
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6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

У більшості степових ландшафтів, до яких належить і
територія області, відбуваються негативні природноантропогені явища та процеси. Завдяки захисним
лісовим насадженням передбачається формування та
збереження стійких аграрних ландшафтів, що в
умовах тотальної порушеності природних угідь є чи
не єдиним засобом стабілізації екології

7. Очікувані кількісні результати Мінімізовано можливі збитки, що спричиняються
від реалізації проєктів на
лісовими
пожежами
та пошкодженням лісів
виконання технічного завдання шкідниками та хворобами.
Забезпечено соціальний захист працівників галузі
лісового господарства
8. Очікувані якісні результати від Забезпечено ведення лісового господарства на засадах
реалізації проєктів на
сталого розвитку та стабільну господарську діяльність
виконання технічного завдання державних лісогосподарських підприємств.
Поліпшено стан та якісний склад лісів, здійснено
заходи з лісовідтворення.
Задоволено потребу населення і різних галузей
економіки в корисних властивостях лісів та частково
в деревині.
Забезпечено ефективний захист
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії водної
та вітрової ерозії
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Здійснення рубок формування і оздоровлення лісів.
Здійснення заходів з відтворення лісів.
Здійснення заходів з охорони лісу від пожеж та
захисту від шкідників і хвороб лісу
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

38330,0

44080,0

50692,0

133102,0

38330,0

44080,0

50692,0

133102,0

Власні кошти

8000,0

9200,0

10600,0

27800,0

Інші джерела **

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

РАЗОМ:

47330,0

54280,0

62292,0

163902,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Визначення переліку показників і заходів, та
прогнозований обсяг потреби фінансових ресурсів
формуються щорічно при складанні виробничофінансових планів окремо по кожному підприємству
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1.

Номер технічного завдання

3.2.3.1.

2.

Назва технічного завдання

Впровадження сучасних технологій у сфері
поводження з твердими побутовими відходами (далі –
ТПВ)

3.

Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 5 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння створенню мережі сміттєпереробних
підприємств, проведенню роз’яснювальної роботи з
підвищення рівня поінформованості населення щодо
управління відходами

4.

Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.2.3. Впровадження сучасних технологій поводження
з відходами

5.

Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6.

Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Щорічне збільшення площ забруднення ТПВ та їх
негативний вплив фактично на всі компоненти
довкілля створює загрозу здоров’ю населення та
навколишньому природному середовищу. Серед
населення поширене явище спалювання листя,
рослинних решток, пластику, поліетилену і т.п., які у
процесі горіння виділяють в атмосферу шкідливі
речовини. Несвоєчасність
вивезення побутових
відходів та неналежне прибирання територій біля
будинків призводить до того, що значна частина
сміття розкидається навколо сміттєвих баків,
порушуючи санітарні норми.
Відсутність системного збору та вивезення твердих
побутових відходів та порушення екологічного
балансу внаслідок безсистемного засмічення довкілля

7.

Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Побудовано сортувальний комплекс на території
полігону
твердих
побутових
відходів
у
м. Южноукраїнськ.
У територіальних громадах придбано спеціалізовану
техніку та контейнери для відходів, облаштовано 50
майданчиків

8.

Очікувані якісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Підвищено рівень екологічної культури населення.
Зменшено кількість стихійних звалищ.
Зменшено обсяг сміття в несанкціонованих містах до
30-40 %

9.

Основні заходи технічного
завдання

Придбання спеціалізованої техніки та контейнерів
для відходів, облаштування майданчиків.
Придбання сміттєзбиральної техніки.
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Висвітлення інформації
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

2565,9

8467,0

11032,9

державний фонд регіонального
розвитку

2565,9

8467,0

11032,9

339,0

1154,3

1493,3

339,0

1154,3

1493,3

2904,9

9621,3

12526,2

інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

3.2.3.2.

2. Назва технічного завдання

Впровадження
ресурсозберігаючих
поводження з відходами виробництва

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 5, 6 за напрямом «Розвиток інженерної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння створенню мережі сміттєпереробних
підприємств, проведенню роз’яснювальної роботи з
підвищення рівня поінформованості населення щодо
управління відходами.
Впровадження системи біологічного очищення
побутових та промислових стоків на рівні
територіальних громад для забезпечення екологічної
безпеки.
Завдання 1 до оперативної цілі «Сприяння
впровадженню
інновацій
та
зростанню
технологічного рівня регіональної економіки,
підтримка інноваційних підприємств та стартапів».
Сприяння переоснащенню виробництв на базі
сучасних технологій, зокрема енергоефективних,
ресурсозберігаючих та
екологічно безпечних,
зниження техногенного навантаження на регіональні
екосистеми, підвищення ефективності використання
сировини місцевого походження тощо

4. Номер і назва завдання
3.2.3. Впровадження сучасних технологій
Стратегії розвитку
поводження з відходами
Миколаївської області на період
до 2027 року включно, якому

технологій
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відповідає технічне завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Існуюча
ємність шламосховища
провідного
підприємства алюмінієвої галузі України – ТОВ
«Миколаївський глиноземний завод» утворена
первинними огороджувальними і розділовими
дамбами, зведеними з ґрунтів виїмки майданчику
шламосховища. Подальше продуктивне виробництво
глинозему потребує розширення ємностей для
складування червоного шламу та впровадження
сучасних систем пилоподавлення, очистки стічних вод
та інше при відповідному забезпеченні нормативних
показників впливу на навколишнє середовище

7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання

Створення нових ємностей без додаткового
землевідведення за рахунок нарощування висоти
об’єкта на 39 метрів

8. Очікувані якісні результати від
реалізації проєктів на
виконання технічного завдання

Ресурсозбереження, максимальне
складованих шламів, економія
енергоресурсів

9. Основні заходи технічного
завдання

Нарощування шламосховища
в одну чергу
будівництва з виділенням пускових комплексів

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

використання
природних та

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

52390,0

53560,0

53560,0

159510,0

52390,0

53560,0

53560,0

159510,0

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

3.2.3.3.

2. Назва технічного завдання

Створення сучасного комплексу з переробки відходів

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії

Завдання 5 за
інфраструктури»

напрямом «Розвиток інженерної
до оперативної цілі «Розвиток
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регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння створенню мережі сміттєпереробних
підприємств, проведенню роз’яснювальної роботи з
підвищення рівня поінформованості населення щодо
управління відходами
3.2.3. Впровадження сучасних технологій поводження
з відходами

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

У населених пунктах Миколаївської області та зонах
відпочинку продукується значна кількість твердих
побутових
відходів,
що
захоронюються
на
сміттєзвалищах, які в більшості не відповідають
санітарно-епідеміологічним та екологічним нормам та
не забезпечують сучасні технології їх збору й
утилізації

7. Очікувані кількісні результати Будівництво 1 заводу комплексного сортування та
від реалізації проєктів на
переробки ТПВ в с. Коблеве Березанського району,
виконання технічного завдання створено 30 нових робочих місць
8. Очікувані якісні результати від Налагодження системи роздільного збору, одержання
реалізації проєктів на
максимального виходу продукції у вигляді товарних
виконання технічного завдання продуктів і стандартної вторсировини в ланцюзі
рециклінгу
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Будівництво заводу комплексного сортування та
переробки ТПВ.
Придбання транспорту та спеціалізованої техніки.
Благоустрій території.
Впровадження системи роз’яснювальних заходів
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

43027,0

50000,0

56000,0

149027,0

державний фонд регіонального
розвитку

37027,0

50000,0

56000,0

143027,0

інші джерела (за рахунок
надходження екологічного
податку)
Місцевий бюджет:

6000,0

6000
3702,7

5000,0

5600,0

14302,7

3702,7

5000,0

5600,0

14302,7

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
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Інші джерела**
РАЗОМ:

46729,7

55000,0

61600,0

163329,7

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

3.2.3.4.

2. Назва технічного завдання

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

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 5 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних
територій,
збереження
та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної цілі «Збереження навколишнього
природного середовища та стале використання
природних
ресурсів,
посилення
можливостей
розвитку територій, які потребують державної
підтримки (макро- та мікрорівень)». Забезпечення
охорони
земель,
відтворення
екосистем,
удосконалення структури земельних угідь та
напрямів господарської діяльності з метою
формування оптимального співвідношення земельних
угідь, підтримання екологічної безпеки і рівноваги
території та досягнення нейтрального рівня
деградації земель.
Завдання 1 до оперативної цілі «Сприяння
впровадженню інновацій та зростанню технологічного
рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних
підприємств та стартапів». Сприяння переоснащенню
виробництв на базі сучасних технологій, зокрема
енергоефективних, ресурсозберігаючих та екологічно
безпечних, зниження техногенного навантаження на
регіональні екосистеми, підвищення ефективності
використання сировини місцевого походження тощо

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.2.3. Впровадження сучасних технологій поводження
з відходами

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Проєкт спрямований на проведення робіт із
забезпечення екологічно безпечного збирання,
перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження
непридатних до використання пестицидів, тари від
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них, залишків будівель та забрудненого ґрунту, а
також - на збереження навколишнього природного
середовища.
7. Очікувані кількісні результати Очищення території області від залишків непридатних
від реалізації проєктів на
та заборонених до використання хімічних засобів
виконання технічного завдання захисту рослин, тари від них, залишків будівель та
забрудненого ґрунту у кількості 226,87 тонн
8. Очікувані якісні результати від Очищення території області від залишків непридатних
реалізації проєктів на
та заборонених до використання хімічних засобів
виконання технічного завдання захисту рослин, тари від них, залишків будівель та
забрудненого
ґрунту
забезпечить
поліпшення
екологічної ситуації в місцях їх зберігання і області в
цілому
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Екологічно безпечне збирання непридатних до
використання пестицидів, тари від них, залишків
будівель та забрудненого ґрунту в Арбузинському,
Врадіївському,
Вітовському,
Первомайському
районах, перевезення їх до місця утилізації для
подальшої утилізації
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

6000,0

6000,0

державний бюджет (за
рахунок надходження
екологічного податку)

6000,0

6000,0

державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний цільовий фонд
охорони навколишнього
природного середовища
бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

6000,0

6000,0
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Напрям 3.3. Підвищення рівня громадської безпеки
1.

Номер технічного завдання

3.3.1.1.

2.

Назва технічного завдання

Розбудова інфраструктури пожежно-рятувальних
підрозділів, у тому числі будівництво центрів безпеки

3.

Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 2 за напрямом «Розвиток інфраструктури
безпеки»
до
оперативної
цілі
«Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння утворенню у територіальних громадах
центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною
комунікацією відповідно до актів законодавства у
сфері захисту населення і територій від пожеж та
надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського
порядку, охорони здоров’я населення (з пожежнорятувальними підрозділами, поліцейськими станціями
та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги)

4.

Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.3.1. Розвиток інфраструктури
та
громадських ініціатив у сфері безпеки

5.

Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Територіальні громади Миколаївської області

6.

Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Щороку понад 60 % усіх пожеж виникає в районах
сільської місцевості, де однією з найгостріших
проблем є організація пожежогасіння. Ліквідація
наслідків небезпечних загроз значно ускладняється
через тривалий час прибуття до місця виникнення
надзвичайних подій державних пожежно-рятувальних
підрозділів, що зменшує ефективність реагування.
Середня відстань до найвіддаленішої точки кожного
району становить 20-50 км, а середній час прибуття
підрозділів – майже одна година.
На території області функціонує 17 підрозділів
місцевої пожежної охорони, які фінансуються за
рахунок місцевих бюджетів, що становить лише 44 %
розрахункової необхідної кількості таких підрозділів

7.

Очікувані кількісні
результати від реалізації
проєктів на виконання
технічного завдання

Збудовано спеціалізовані приміщення для центрів
безпеки у 3 населених пунктах. Швидке реагування та
скорочення максимального часу реагування на
надзвичайні ситуації у найвіддаленіших громадах - до
20 хвилин

8.

Очікувані якісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Підвищення
рівня
безпеки
життєдіяльності,
мінімізація витрат, які несе громада через надзвичайні
ситуації

підтримка
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9.

Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування
технічного завдання, тис. грн:*

Реконструкція спеціалізованих приміщень для центрів
безпеки, благоустрій прилеглої території.
Придбання спеціалізованого обладнання та техніки.
Навчання персоналу.
Інші заходи з облаштування та введення в
експлуатацію центрів безпеки
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

2000,0

25000,0

25000,0

52000,0

державний фонд регіонального
розвитку

2000,0

25000,0

25000,0

52000,0

700,0

2500,0

2500,0

5700,0

700,0

2500,0

2500,0

5700,0

1000,0

1000,0

2000,0

28500,0

28500,0

59700,0

інші джерела (державні цільові
програми)
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за

2700,0

В
рамках
реалізації
технічного
завдання
передбачається створення
центрів безпеки у
3-х населених пунктах області
3.3.1.2.
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки
об’єктів і територій регіону
Завдання 2 за напрямом «Розвиток інфраструктури
безпеки»
до
оперативної
цілі
«Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Сприяння утворенню у територіальних громадах
центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною
комунікацією відповідно до актів законодавства у
сфері захисту населення і територій від пожеж та
надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського
порядку, охорони здоров’я населення (з пожежнорятувальними підрозділами, поліцейськими станціями
та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги)
3.3.1. Розвиток інфраструктури
та підтримка
громадських ініціатив у сфері безпеки

Територіальні громади Миколаївської області
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технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання
8. Очікувані якісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання
9. Основні заходи технічного
завдання

Миколаївська область має значне техногенне
навантаження, яке обумовлено великою кількістю
потенційно небезпечних та хімічно небезпечних
об’єктів (1100 об’єктів). Крім того, протягом останніх
років спостерігається стабільна тенденція щодо
збільшення
суб’єктів
господарювання,
які
використовують
у своїй виробничій діяльності
небезпечні речовини, що може призвести до певних
небезпек для життєдіяльності населення.
Радіаційна небезпека обумовлена розташуванням на
території області ВП «Южно-Українська АЕС» та
підприємств, що використовують джерела іонізуючого
випромінювання (в основному це підприємства
охорони здоров’я і промислові підприємства). У зоні
можливого
радіаційного
забруднення
мешкає
145,7 тис. населення, або 13 % населення області.
Хімічна небезпека визначається наявністю 18 хімічно
небезпечних об’єктів, з яких найбільшу небезпеку несе
аміакопровод Тольятті - Одеса (протяжністю 166 км),
до зони можливого хімічного забруднення якого
потрапляє 223 населених пункти області з населенням
248,1 тис. осіб. Оцінка ступеня хімічної небезпеки
показала,
що
15 адміністративно-територіальних
одиниць області (2 міста і 13 сільських районів) є
хімічно небезпечними.
Крім цього в області існує тенденція до зростання
пожеж на об’єктах різних форм власності з масовим
перебуванням людей (лікарні, школи, заклади
культури тощо).
З початку 2020 року збитки, завдані економіці,
становлять 62,9 тис. грн (у 2019 році – 73,5 тис. грн),
що свідчить про незадовільний стан виконання заходів
протипожежної та техногенної безпеки на зазначених
об’єктах
Здійснено
капітальний
ремонт
систем
протипожежного захисту у 3-х закладах охорони
здоров’я
Підвищено рівень пожежної та техногенної безпеки на
об’єктах з масовим перебуванням людей
Капітальний ремонт систем протипожежного захисту
та протипожежного резервуару (блискавкозахист (нове
будівництво та капітальний ремонт існуючого),
токовідведення, глибинне заземлення, автоматична
система сигналізації з виведенням на пульт
спостереження, протипожежний водопровід тощо).
Придбання спеціалізованого обладнання та техніки
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10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

1620,5

4326,7

2876,0

8823,2

1620,5

4326,7

2876,0

8823,2

163,0

432,7

287,6

883,3

обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

в межах наявного фінансового ресурсу
163,0

432,7

200
1983,5

37,6
4797,0

287,6

883,3

3163,6

237,6
9944,1

1. Номер технічного завдання

3.3.1.3

2. Назва технічного завдання

Мінімізація наслідків небезпечних геологічних
процесів (зсувів, ерозії, абразії та підтоплення) на
території Миколаївської області

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 5 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних
територій,
збереження
та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної
цілі
«Збереження
навколишнього
природного середовища та стале використання
природних ресурсів, посилення можливостей розвитку
територій, які потребують державної підтримки
(макро- та мікрорівень)». Забезпечення охорони
земель, відтворення екосистем, удосконалення
структури земельних угідь та напрямів господарської
діяльності з метою формування оптимального
співвідношення
земельних
угідь,
підтримання екологічної безпеки і рівноваги території
та досягнення нейтрального рівня деградації земель.
Завдання 1, 2 за напрямом «Реалізація морського
потенціалу для розвитку приморських регіонів та
відтворення навколишнього природного середовища
Азовського і Чорного морів» до оперативної цілі
«Збереження навколишнього природного середовища
та стале використання природних ресурсів, посилення
можливостей розвитку територій, які потребують
державної підтримки (макро- та мікрорівень)».
Розроблення державної програми раціонального
використання
та
захисту
територій
АзовоЧорноморського узбережжя, морських заток і лиманів.
Створення
належної
системи
управління
та
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відновлення прибережних та морських екосистем
4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.3.1. Розвиток інфраструктури
громадських ініціатив у сфері безпеки

та

підтримка

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Природні умови Миколаївської області визначають
широкий розвиток та різноманітність екзогенних
геологічних процесів (далі - ЕГП): зсувів, ерозії, абразії
та підтоплення.
Зсувні процеси північно-західного узбережжя Чорного
моря характеризуються великою інтенсивністю і
щорічно завдають значний екологічний та економічний
збиток.
Зсувна активність на абразійно-зсувних та абразійнообвальних схилах морського узбережжя Чорного моря
на території Миколаївської області спостерігається в
межах Очаківського та Березанського району
Миколаївської області

7. Очікувані кількісні результати Збудовано комплекси берегоукріплюючих споруд
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Зменшення руйнування берегової лінії, зсувів ґрунту.
реалізації проєктів на
Мінімізація втрат територіальних громад внаслідок
виконання технічного завдання ЕГП
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн:*

Нове будівництво комплексу берегоукріплюючих
споруд для благоустрою узбережжя в с. Коблеве
Березанського
району
Миколаївської
області:
будівництво 19 окремо стоячих хвилеломів довжиною
150 м, шириною 2 м, висотою від дна - 3,1 м, висотою
від середнього багаторічного рівня води - 1,5 м,
загальною протяжністю 2850 п м, розташованих на
відстані 100 метрів від урізу берега
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:

175800,0

194314,0

156300,0

526414,0

державний фонд регіонального
розвитку

175800,0

194314,0

156300,0

526414,0

17580,0

19431,0

15630,0

52641,0

17580,0

19431,4

15630,0

52641,4

інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
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Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:

50

50

50

150,0

193430,0

213795,4

171980,0

579205,4

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

3.3.1.4.

2. Назва технічного завдання

Встановлення комплексів фото/відео фіксації на
автомобільних дорогах загального користування

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 3 за напрямом «Розвиток транспортної
інфраструктури» до оперативної цілі «Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Розбудова мережі якісних автомобільних доріг
загального користування місцевого значення.
Завдання 9 за напрямом «Розвиток інфраструктури
безпеки»
до
оперативної
цілі
«Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Створення необхідних резервів сил та засобів, у тому
числі матеріальних та фінансових резервів для
реагування на кризові та надзвичайні ситуації і загрози

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.3.1. Розвиток інфраструктури та
громадських ініціатив у сфері безпеки

5. Територія, на яку матиме
вплив реалізація проєктів за
технічним завданням

Миколаївська область

6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

У 2018 році за статистичною інформацією
Департаменту патрульної поліції України по
Миколаївській області скоєно 3865 дорожньотранспортних пригод (далі – ДТП), у яких загинуло
111 осіб, травмовано 1216 осіб. З метою зменшення
аварійності та підвищення рівня безпеки дорожнього
руху в області необхідно посилити контроль за
дотриманням правил дорожнього руху на аварійнонебезпечних ділянках автомобільних доріг шляхом
встановлення комплексів фото/відео фіксації

7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного
завдання

Знижено рівень дорожньо-транспортних пригод,
зменшено кількість постраждалих унаслідок ДТП.
Підвищено рівень безпеки дорожнього руху та
зменшено кількість випадків загибелі людей у
дорожньо-транспортних пригодах

підтримка

8. Очікувані якісні результати від Підвищено рівень безпеки дорожнього руху та
реалізації проєктів на
зменшено кількість випадків загибелі людей у
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виконання технічного
завдання
9. Основні заходи технічного
завдання
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:

дорожньо-транспортних пригодах
Встановлення комплексів фото/відео-фіксації.
Моніторинг результатів проєкту та висвітлення в ЗМІ
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Фінансування реалізації проєкту за кошти державного
бюджету в рамках Державної програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до
2020 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435

1. Номер технічного завдання

3.3.1.5.

2. Назва технічного завдання

Ефективна організація територіальної оборони та
постійна готовність сил і засобів, які залучені до її
ведення

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 за напрямом «Розвиток інфраструктури
безпеки»
до
оперативної
цілі
«Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Забезпечення врахування у регіональних програмах
економічного і соціального розвитку або цільових
програмах заходів щодо матеріально-технічного та
фінансового забезпечення функціонування підрозділів
територіальної оборони

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.3.1. Розвиток інфраструктури та
громадських ініціатив у сфері безпеки

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням

підтримка
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6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Протягом 2014-2020 років Російська Федерація
сформувала значне угрупування військ з південного
напрямку регіону, що створює постійну загрозу
військового вторгнення. Для стримання ворога, який
активно використовує гібридні методи війни для
дестабілізації ситуації на території Миколаївщини,
створено
підрозділи
територіальної
оборони,
основними завданнями яких є протидія всім проявам
гібридної війни. Кожен рік, починаючи з 2018 року,
проводяться практичні навчання з організації і ведення
територіальної оборони Миколаївської області, під час
яких відпрацьовуються виконання завдань із захисту
території

7. Очікувані кількісні результати Забезпечення участі у навчаннях частин та підрозділів
від реалізації проєктів на
територіальної оборони осіб у кількості, визначеній
виконання технічного завдання планувальними документами Міністерства оборони
України
8. Очікувані якісні результати від Ефективна організація територіальної оборони та
реалізації проєктів на
постійна готовність сил і засобів, які залучено до її
виконання технічного завдання ведення
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Забезпечення виконання заходів обласної Цільової
програми територіальної оборони у Миколаївській
області на 2017 - 2018 роки (строк дії продовжено на
період до 2021 року включно).
Розробка та виконання заходів аналогічної цільової
програми на період до 2023 року
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання

3.3.1.6.

2. Назва технічного завдання

Створення системи профілактики правопорушень,
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комплексного забезпечення безпеки населення та
умов для співпраці територіальних громад з
правоохоронними органами.
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 за напрямом «Розвиток інфраструктури
безпеки»
до
оперативної
цілі
«Розвиток
інфраструктури та цифрова трансформація регіонів».
Створення умов для співпраці територіальних громад
з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими
дільницями в територіальних громадах, щодо охорони
правопорядку
та
профілактики
злочинів
у
територіальних громадах.

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

3.3.1. Розвиток інфраструктури та
громадських ініціатив у сфері безпеки

підтримка

5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Незважаючи на заходи, що вживаються виконавчою
владою та правоохоронними органами, криміногенна
ситуація в області є складною. Суттєвий вплив на
збільшення злочинності відіграє вимушена міграція зі
східних регіонів України. Залишається проблемою
високий рівень наркотизації населення, недосконалість
системи реінтеграції бездомних громадян, поширення
дитячої бездоглядності і безпритульності, незайнятість
населення. Зазначені фактори негативно позначаються
на іміджі Миколаївщини, її економічному становищі,
призводять до зменшення обсягу інвестицій та
зниження рівня довіри населення до органів державної
влади.

7. Очікувані кількісні результати Зменшення рівня злочинності на 10 тис. населення
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання
8. Очікувані якісні результати від Створення
систем
соціальної
профілактики
реалізації проєктів на
правопорушень, комплексного забезпечення безпеки
виконання технічного завдання населення, території та об'єктів в області, створення
умов для співпраці територіальних громад з
правоохоронними
органами,
щодо
охорони
правопорядку
та
профілактики
злочинів
у
територіальних громадах.
Підвищення рівня матеріального забезпечення
профілактики правопорушень, зокрема із залученням
сил і засобів місцевих органів влади
9. Основні заходи технічного
завдання

Забезпечення
виконання
заходів
обласної
Комплексної програми профілактики злочинності та
вдосконалення системи захисту конституційних прав і
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свобод
громадян
у
Миколаївській
області
на 2017 - 2021 роки.
Розробка
та
виконання
заходів
аналогічної
комплексної програми на період до 2023 року
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет

в межах наявного фінансового ресурсу

бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Технічні завдання на проєкти регіонального розвитку
за Програмою 4. «Конкурентоспроможна економіка на основі
інноваційного та високотехнологічного розвитку, зокрема у сферах,
визначених смарт-спеціалізацією»
Напрям 4.1. Інноваційний розвиток, зокрема у сферах, визначених
смарт-спеціалізацією
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,

4.1.1.1.
Дослідження та розробки у сферах, визначених
смарт - спеціалізацією
Завдання 1, 2 до оперативної цілі «Сталий розвиток
промисловості».
Розроблення та впровадження механізму державної
фінансової
підтримки
проєктів
регіонального
розвитку, що передбачають розвиток пріоритетних
видів економічної діяльності, визначених на засадах
смарт-спеціалізації.
Впровадження інструментів підтримки участі малого
та середнього підприємництва у проєктах смартспеціалізації.
4.1.1. Підтримка інноваційних досліджень та
технологій на стадіях «ідея – дослідний зразок–
виробництво»
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якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Миколаївська область (з подальшим розширення на
всю територію України)

В умовах децентралізації та виведення економіки
регіонів на новий рівень розвитку не можливо
обійтися без повної картини соціально –
економічного потенціалу.
Миколаївська область має дуже потужні ресурси, але
деякі з них знаходиться в тіні, або зовсім не
використовуються.
Тому необхідний чіткий інструмент (ОТГ SMARTекономіка), який буде показувати усі можливі та
доступні ресурси, які необхідно задіяти, та
працювати з ними задля того, щоб увесь потенціал
Миколаївської області був задіяний у роботі
7. Очікувані кількісні результати Створення
паспорту
соціально-економічного
від реалізації проєктів на
потенціалу
місцевої
громади
у
19 районах
виконання технічного завдання Миколаївської області.
Створення високотехнологічних нових робочих місць
– 11 робочих місць.
Створення нових проєктів щодо розвитку місцевості
з урахуванням виявленого потенціалу – 16 проєктів
8. Очікувані якісні результати від Зменшення тіньової економіки Миколаївської області
реалізації проєктів на
на 10 %; залучення до програми до 20 інших
виконання технічного завдання областей України
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку

Розробка алгоритму, технічного завдання та
математичного інструменту майбутньої «Програми
збору, обробки та аналізу інформації з розширеннями
для використання штучного інтелекту (RiSMART.
Затвердження готової Програми «Ri-SMART».
Підключення сучасних джерел даних (с/г супутнику
та картографічних дронів) та формування надійної
комплектації
Програмно-апаратного
комплексу
Ri-SMART.
Створення Науково-аналітичного центру (НАЦ)
(основна задача НАЦ: слідкувати та підтримувати
якісну роботу МЕРЕЖІ).
Проведення
навчання
користувачів/замовників,
установка Програмно-апаратного комплексу RiSMART.
Популяризація МЕРЕЖІ, проведення семінарів,
круглих столів, конференцій для розширення мережі
на інші області України
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього
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інші джерела
Місцевий бюджет
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

90,0
760,0
850,0

180,0
2570,0
2750,0

350,0
2150,0
2500,0

620,0
5480,0
6100,0

1. Номер технічного завдання

4.1.2.1.

2. Назва технічного завдання

Створення інноваційно - інвестиційних центрів з
трансферу сучасних агротехнологій

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 4 до оперативної цілі «Сприяння
впровадженню
інновацій
та
зростанню
технологічного рівня регіональної економіки,
підтримка інноваційних підприємств та стартапів».
Сприяння
розвитку
регіональних
систем
інноваційної інфраструктури (наукові та технопарки,
технополіси тощо).
Завдання 8 за напрямом «Формування мережі
природоохоронних територій, збереження та
відтворення
екосистем,
поліпшення
стану
навколишнього
природного
середовища»
до
оперативної цілі «Збереження навколишнього
природного середовища та стале використання
природних ресурсів, посилення можливостей
розвитку територій, які потребують державної
підтримки (макро- та мікрорівень)». Забезпечення
розвитку
екологічної
освіти,
просвітницької
діяльності
з
метою
формування
культури
споживання та поваги до навколишнього природного
середовища, підвищення рівня поінформованості
суспільства щодо значення, переваг та інструментів
сталого споживання та виробництва, стану і
цінностей біорізноманіття та заходів, які необхідно
здійснити для його збереження

4. Номер і назва завдання Стратегії 4.1.2. Розвиток інноваційної інфраструктури
розвитку Миколаївської області
на період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив Миколаївська область, південь України
реалізація проєктів за технічним
завданням
6. Опис проблеми, на вирішення

Інтеграція

зусиль

вищих

навчальних

закладів,
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якої спрямовано технічне
завдання

7. Очікувані кількісні результати
від реалізації проєктів на
виконання технічного завдання

науково-дослідних
установ
та
виробничих
підприємств у науково-технічній кооперації –
нагальна потреба сучасності. Таке об’єднання
відкриває
можливості для швидкого трансферу
інноваційних
технологій
вирощування
сільськогосподарських культур та оперативного
вирішення проблем регіону.
Розвиток сільськогосподарського виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції, у тому
числі - виробництво органічної продукції, потребує
підтвердження
відповідності
методів,
що
запроваджують виробники, вимагає органічних
стандартів та системних лабораторних досліджень. На
базі
Центру
новітніх
технологій
суб’єкти
сільськогосподарського виробництва будуть мати
змогу провести необхідні дослідження, діагностику,
отримати необхідні консультації щодо інноваційних
технологій вирощування, відтворення та підвищення
продуктивності екосистем
Створення
одного
Центру
колективного
користування науковим обладнанням «Центр новітніх
технологій та екологічного контролю зрошуваного
землеробства».
Кількість фахівців агроформувань регіону, які
оволоділи сучасними технологіями, розробленими за
проєктом – 450 осіб.
Кількість створених нових робочих місць в сферах
зрошення, селекції та насінництва, агроінженерії –
100-150

8. Очікувані якісні результати від Впровадження
новітніх
наукових
технологій
реалізації проєктів на виконання вирощування сільськогосподарських культур на
технічного завдання
зрошенні і модернізації аграрного сектору економіки
регіону. Приведення у відповідність з науковими
рекомендаціями структури посівних площ на
зрошуваних
землях
та
режимів
зрошення
сільськогосподарських культур.
Вдосконалення та створення нових іригаційних
систем та способів зрошення; дослідження і
проєктування техніки та агрегатів для роботи за умов
зрошувального землеробства; коригування методів
точного землеробства за умов зрошення тощо.
9. Основні заходи технічного
завдання

Створення Центру
колективного користування
науковим обладнанням «Центр новітніх технологій та
екологічного контролю зрошуваного землеробства»
та надання установою найсучасніших інструментів і
послуг для дослідників з різних галузей.
Розробка пілотного проєкту сучасного зрошення для
сортовипробування зернових культур перспективних
сортів та подальше просування результатів проєкту
серед виробників Миколаївської області.
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Розробка і впровадження інноваційних технологій
вирощування зерна пшениці, новітніх технологій
вирощування озимої пшениці з елементами
біологізації.
Створення інвестиційно-інноваційного полігону з
трансферу сучасних агротехнологій
10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

500,0

1 000,0

1 000,0

2 500,0

Інші джерела **

21 072,7

15 771,0

13 110,1

49 953,8

РАЗОМ:

21 572,7

16 771,0

14 110,1

52 453,8

Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Напрям 4.2. Створення нових наукоємних виробництв та продуктів
1. Номер технічного завдання

4.2.1.1.

2. Назва технічного завдання

Випуск нових
продукції

3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

Завдання 1 до оперативної цілі «Сприяння
впровадженню
інновацій
та
зростанню
технологічного рівня регіональної економіки,
підтримка інноваційних підприємств та стартапів».
Сприяння переоснащенню виробництв на базі
сучасних технологій, зокрема енергоефективних,
ресурсозберігаючих та екологічно безпечних,
зниження техногенного навантаження на регіональні
екосистеми, підвищення ефективності використання
сировини місцевого походження тощо

4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання

4.2.1. Розвиток високотехнологічного виробництва
продукції у сферах, визначених смарт-спеціалізацією

видів

конкурентоспроможної
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5. Територія, на яку матиме вплив Україна
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

Продукти аквакультури користуються все більш
зростаючим попитом у світі. В Південному регіоні
України не дуже активно провадяться заходи щодо
розвитку аквакультури. Більш того, значна кількість
заходів здійснюється у тіньових масштабах.
Розвиток аквафермерства у Південному регіоні
України - достатньо актуальне питання, яке виникає
протягом багатьох років. Збільшення потенціалу
розвитку морефермерства у Миколаївській області
приверне увагу багатьох міжнародних компаній,
інвесторів та закріпить позиції України на світовому
ринку.
Велике значення для розвитку економіки області та
екологічної безпеки має переробка твердих
побутових відходів зі сміттєзвалищ, біологічних
залишків, піролізного газу від вуглевмісних
промислових
відходів
тощо.
ТДВ «Первомайськдизельмаш»
розроблено
інноваційний вид продукції - газові двигунгенератори, когенераційні установки на базі газових
двигун-генераторів з використанням альтернативних
видів палива у складі комплексу з переробки біомаси

7. Очікувані кількісні результати Зростання
кількості
нових
аквафермерских
від реалізації проєктів на господарств з новими робочими місцями на 10 % з
виконання технічного завдання кожним роком дії проєкту, починаючи з другого
року. Зміна частки аквафермерства в секторі малого і
середнього бізнесу Південного регіону на 3-7 % (з
кожним роком дії проєкту, починаючи з другого
року).
Створення 7 нових малих та середніх підприємств в
галузі аквафермерства.
Здійснення випуску енергоефективних енергетичних
установок для виробництва електричної та теплової
енергії, впровадження яких в експлуатацію дозволить
скоротити:
до 30% споживання енергоресурсів, порівняно з
традиційним роздільним їх виробництвом;
в 2 рази витрати на електричну та теплову енергії,
порівняно з діючими тарифами на енергоринку;
до 3,3 тис. т/рік викидів парникових газів на 1,0 МВт
встановленої електричної потужності
8. Очікувані якісні результати від Створення нових робочих місць та розвиток
реалізації проєктів на
самозайнятості населення.
виконання технічного завдання Створення передумов і базису для формування
аквакультури малого та середнього підприємництва.
Створення бази матеріалів, обладнання та технологій
у сфері морефермерства; розвиток нового та
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актуального виду підприємництва у Південному
регіоні.
Збільшення енергонезалежності та
енергоефективності, розширення виробничих
потужностей.
9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *

Вивчення (дослідження) потенціалу прибережних
акваторій Чорного моря для організації
аквафермерства.
Створення реєстру водних акваторій, перспективних
для сталого розвитку аквакультур. Вивчення попиту
на продукцію аквафермерства та встановлення
ділових зв'язків з основними переробниками і
ритейлорами.
Створення акваферм.
Впровадження когенераційних установок на базі
газових двигун-генераторів з використанням
альтернативних видів палива в складі комплексу з
переробки біомаси.
Впровадження газових двигун-генераторів на
альтернативних видах палива в складі комплексу з
утилізації твердих побутових відходів
2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

95,0

170,0

370,0

635,0

Інші джерела **

93 555,0

95 780,0

95 380,0

284 715,0

РАЗОМ:

93 650,0

95 950,0

95 750,0

285 350,0

Державний бюджет
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти

11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

4.2.1.2.
Впровадження нових технологій у розвиток
виробництва та переробки продукції
Завдання 1 до оперативної цілі «Сприяння
впровадженню
інновацій
та
зростанню
технологічного рівня регіональної економіки,
підтримка інноваційних підприємств та стартапів».
Сприяння переоснащенню виробництв на базі
сучасних технологій, зокрема енергоефективних,
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4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

ресурсозберігаючих та екологічно безпечних,
зниження техногенного навантаження на регіональні
екосистеми, підвищення ефективності використання
сировини місцевого походження тощо
4.2.1. Розвиток високотехнологічного виробництва
продукції у сферах, визначених смарт-спеціалізацією

Миколаївська область

На сучасному етапі розвитку харчової промисловості
постає проблема виробництва якісних і безпечних для
життя та здоров’я людей харчових продуктів. Це
найголовніше завдання виробників усіх країн, що
дбають про здорову націю та належний рівень життя
громадян. В Україні найактуальніше постає питання
якості та безпеки вітчизняної продукції, оскільки
аналіз споживчого ринку свідчить про велику
кількість неякісних та фальсифікованих продуктів.
Застарілі технології виробництва насіння в умовах
штучного зволоження аграрного сектора економіки,
малі об’єми виробництва посівного насіння
вітчизняних сортів зернових культур для задоволення
регіонального попиту.
Недостатня ефективність використання посівних
площ
внаслідок
порушення
взаємозвʼязку
рослинництва і тваринництва. Низький рівень
забезпеченості населення якісною, екологічно чистою
свининою, молочної продукції. Недостатня якість
консервованої овочевої продукції, потреба в
найновітніших світових розробках та технологіях
вирощування та переробки овочів
7. Очікувані кількісні результати Мета
проєкту
–
забезпечення
населення
від реалізації проєктів на
повноцінними і екологічно чистими продуктами
виконання технічного завдання харчування та створення інноваційного проєкту з
метою розвитку сільськогосподарського виробництва
та переробки сільськогосподарської продукції в
Миколаївській області.
Завдання проєкту:
проведення наукової та освітньої діяльності;
забезпечення населення Миколаївської області та
інших регіонів високоякісною свининою, а
сільськогосподарських підприємств та населення –
племінним молодняком свиней;
створенням заводу з переробки молока на базі
Миколаївського
національного
аграрного
університету;
виробництво високоякісної конкурентоспроможної
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консервованої продукції, а саме консервовані огірки,
помідори, солодкий перець, зелений горошок,
кукурудза цукрова, соки (томатний, морквяний,
гарбузовий, купажовані);
впровадження у виробництво інтенсивних технологій
вирощування овочевих культур;
використання
сучасних
світових
технологій
переробки овочів;
збереження і розширення асортименту традиційних
продуктів;
впровадження сучасних ефективних технологій;
підвищення якості продукту за рахунок відбору
сировини;
забезпечення сучасного рівня обробки, пакування,
маркетингу (обладнання, тара, дизайн, відповідність
маркування);
досягнення максимально подовженого строку
придатності;
отримання маркетингової переваги за рахунок
позиціонування як «новинка»;
формування нового рівня цін;
завойовування певних груп споживачів;
в прискореному темпі просування продукту на ринок
8. Очікувані якісні результати від Введено в експлуатацію у науково-виробничому
реалізації проєктів на
підрозділі Університету інноваційну лінію з
виконання технічного завдання отримання кондиційного насіння перспективних
сортів зернових культур, виведених в селекційних
центрах НААН.
Створено Інноваційний полігон з виробництва та
обігу насіння новітніх вітчизняних сортів зернових
культур для Півдня України на базі Миколаївського
національного аграрного університету – бази для
проведення наукових досліджень, впровадження їх у
виробництво і бази для проходження практики
здобувачами відповідних рівнів вищої освіти.
Розроблено і впроваджено інноваційні технології з
розмноження насіння зернових культур на зрошенні
та природному зволоженні в умовах змін клімату
Півдня України.
Збудовано завод з переробки молока на базі
Миколаївського державного аграрного університету.
Впроваджено виробництво відповідно до стандартів
ДСТУ 4718:2007 «Свині для забою» (перша екстра
категорія) м’яса свиней в забійній вазі 468 тонн / рік.
Вирощування та реалізація племінного молодняку
свиней (породи дюрок української селекції (ДУСС;
створено вченими Миколаївського НАУ), ландрас та
ін.) по 200 голів щорічно.
Підвищення якості практичної підготовки студентів,
аспірантів та докторантів.
Підвищення кваліфікації фахівців-технологів з
виробництва продукції тваринництва.
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9. Основні заходи технічного
завдання

10. Обсяг фінансування технічного
завдання, тис. грн: *
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
інші джерела
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання
(за потреби)

Налагодження зв’язків між галузями рослинництва і
тваринництва за рахунок забезпечення кормової бази
свиней, а галузі рослинництва – органічними
добривами.
Організація центру по дорадництву з технології
свинарства.
Забезпечення населення Миколаївської та південних
областей країни високоякісною консервованою
овочевою продукцією
Проведення наукової та освітньої діяльності.
Забезпечення населення Миколаївської області та
інших регіонів високоякісною сільськогосподарською
продукцією

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього

166373,0

199522,2

187349,1

553244,4

166373,0

199522,2

187349,1

553244,4

Напрям 4.3. Забезпечення потреби у висококваліфікованих кадрах для
розвитку інноваційних виробництв
1. Номер технічного завдання
2. Назва технічного завдання
3. Номер і назва завдання з
Державної стратегії
регіонального розвитку на
2021-2027 роки, якому
відповідає технічне завдання

4.3.1.1. Підвищення рівня професійних компетенцій
наукових, студентських та виробничих кадрів
Сприяння
розвитку
висококваліфікованого
кадрового потенціалу у сферах смарт-спеціалізації
Завдання 3, 9 за напрямом «Підвищення якості і
конкурентоспроможності
вищої,
фахової
передвищої та професійної (професійно-технічної)
освіти» до оперативної цілі «Розвиток людського
капіталу». Модернізація сфери вищої освіти шляхом
застосування новітніх технологій та інновацій.
Підвищення
рівня
цифрової
грамотності
педагогічних
працівників
в
результаті
запровадження спеціальних навчальних програм.
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4. Номер і назва завдання
Стратегії розвитку
Миколаївської області на
період до 2027 року включно,
якому відповідає технічне
завдання
5. Територія, на яку матиме вплив
реалізація проєктів за
технічним завданням
6. Опис проблеми, на вирішення
якої спрямовано технічне
завдання

7.

8.

9.

10.

Завдання 2 за напрямом «Формування спроможного
та всебічно розвинутого молодого покоління» до
оперативної цілі «Розвиток людського капіталу».
Сприяння
професійній
орієнтації,
працевлаштуванню молоді, її самозайнятості,
підвищенню рівня її конкурентоспроможності та
професійного розвитку, отриманню відповідних
компетентностей
4.3.1. Сприяння розвитку висококваліфікованого
кадрового потенціалу у сферах смарт-спеціалізації

Миколаївська область

Підготовка високопрофесійного людського ресурсу.
Проєкт спрямований на подолання негативних явищ
кадрової
забезпеченості,
перепідготовку
та
підвищення кваліфікації дорослого населення у
сферах
сільського
господарства
та
машинобудування
Очікувані кількісні результати Підготовлено щороку 300 осіб у віці від 15-35 років
від реалізації проєктів на
у закладах професійної (професійно-технічної)
виконання технічного завдання освіти.
Проведено підготовку магістрів, науковців та
докторів наук.
Підвищено кваліфікацію дорослого населення
області
Очікувані якісні результати від Зростання
чисельності
виконавців
наукових
реалізації проєктів на
досліджень і розробок.
виконання технічного завдання Збільшення рівня залученості учнівської та
студентської молоді до наукової та інноваційної
діяльності.
Активізація
міжнародного
наукового
та
інноваційного співробітництва.
Розроблення та впровадження гнучких цільових
програм, отримання нових компетенцій, отримання
та підвищення кваліфікацій за інноваційними
виробничими технологіями для дорослого населення
Основні заходи технічного
Удосконалення та розробка інноваційних програм
завдання
підготовки фахівців, проведення стажування,
проміжних та підсумовуючих науково-практичних
конференцій.
Інші заходи, що стоять перед освітньою галуззю
Обсяг фінансування технічного
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Усього
завдання, тис. грн:*
Державний бюджет:
державний фонд регіонального
розвитку
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інші джерела (державні цільові
програми)
Місцевий бюджет:
обласний бюджет
бюджет громади
Власні кошти
Інші джерела **
РАЗОМ:
11. Інша інформація щодо
технічного завдання

в межах наявного фінансового ресурсу

* у межах наявного фінансового ресурсу
** Інші джерела - гранти, фінансова допомога бізнес-партнерів, ресурси міжнародних
фінансових організацій, інші джерела, не заборонені законодавством.

