ПРОЄКТ

Про виконання у 2020 році Програми
економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки
«Миколаївщина-2017», строк дії якої
продовжено на період до 2020 року включно

сесія
восьмого скликання

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 рішення Миколаївської обласної
ради від 25 грудня 2014 року № 13 «Про виконання у 2014 році Програми
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки
«Миколаївщина 2014» та затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017»,
статті 8.3 Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого скликання,
затвердженого рішенням обласної ради від 17 грудня 2020 року № 3, обласна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт Миколаївської обласної державної адміністрації про виконання у
2020 році Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської
області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої продовжено на
період до 2020 року включно, взяти до відома.

Голова обласної ради

Ганна ЗАМАЗЄЄВА

Додаток 1
ЗВІТ
про виконання у 2020 році завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017», строк дії якої продовжено до 2020 року включно
№

ІV.
4.1.
4.1.1.

Зміст завдання/заходу

Стан виконання
(факт виконання та аналітична інформація про виконання)

СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА
ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ
Модернізація існуючих галузей економіки
Програма розвитку промислового комплексу
області
Техніко-технологічна модернізація промислового
Протягом 2020 року промисловими підприємствами області впроваджено низку
комплексу,
впровадження
прогресивних інноваційно-інвестиційних рішень, зокрема:
структурних змін,
збільшення
кількості
ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» реалізовано проєкт «Збільшення
впроваджених інноваційних проєктів
виробничих потужностей за рахунок зміни схеми агітаційного вилуговування,
АГВ (+)»;
ТОВ «Сандора» введено в дію лінію з виробництва картопляних чіпсів на
виробничому комплексі № 1;
ПрАТ «Завод «Фрегат» реалізовано інноваційний проєкт щодо розробки та
впровадження дистанційної системи керування зрошенням. Ця система дозволяє
визначати час увімкнення та вимкнення зрошення на конкретних ділянках поля і
регулювати об’єм поливу в залежності від потреб ґрунту та культур, які у ньому
ростуть. Крім того, починаючи з 2020 року ПрАТ «Завод «Фрегат» оснащує
дощувальні машини агрегатом для введення добрив, що дозволяє вносити рідкі
добрива через трубопровід машини і повністю виключити людський чинник при
контролі норм внесення.
Крім того:
TOB СП «Нібулон» продовжувалася реалізація проєкту щодо реконструкції та
модернізації суднобудівно-судноремонтного заводу "НІБУЛОН";
ТОВ «Кривоозерська харчосмакова фабрика» побудовано склад-холодильник;
ТОВ «Роскосметика» побудовано споруди для зберігання сировини і тари
Прискорений
розвиток
виробництв,
здатних
У 2020 році збільшились обсяги промислового виробництва у галузях, що здатні
нарощувати експортний потенціал
нарощувати експортний потенціал, зокрема в харчовій промисловості – на 6,3% та
металургії – на 3,0%. Таких показників вдалося досягти за рахунок стабільної роботи
провідних бюджетоутворюючих промислових підприємств та впровадження
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інвестиційних проєктів, в тому числі:
«ТОВ Миколаївський глиноземний завод» - збільшено виробничі потужності за
рахунок зміни схеми агітаційного вилуговування;
ТОВ «Сандора» - введено в дію лінію з виробництва картопляних чіпсів на
виробничому комплексі № 1.
За результатами 2020 року експорт товарів і послуг області збільшився на 3,8% до
2,4 млрд дол. США. Зросли вартісні обсяги поставок продукції з доданою вартістю:
готових харчових продуктів на 65,6%, транспортних засобів – майже в 3 раза,
оптичних приладів та апаратів – 26,3%, рослинних олій – в 3,2 раза
Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих
Протягом 2020 року реалізовувалися проєкти у сфері альтернативної енергетики,
технологій
зокрема побудовано сонячні електростанції різної потужності у:
Братському районі: ТОВ «Кларс батен», ТОВ «Кларс далім», ТОВ «Кларс
лібертас»;
Березнегуватському районі: ТОВ «Солар-Трак», ТОВ «Енерджі трак»,
ТОВ «Альянс Енерго», ТОВ «Сан-Енерго Трейд»,
ТОВ «Орбіта Енерджі»,
ТОВ «Санмарі», ТОВ «Новоукраїнська СЕС», ТОВ «Промінь сонця», ТОВ «Рінаенерго»;
Вітовському районі: ТОВ «ФЕС Зайчевська», ТОВ «ФЕС Овочева», ТОВ «ФЕС
Горохівська», ТОВ «ФЕС Тернівська», ТОВ «ФЕС Капустяне»
Капітальні інвестиції та розвиток будівництва
Створення привабливого інвестиційного клімату
Для створення сприятливого інвестиційного клімату, позитивного іміджу області,
для залучення коштів іноземних та вітчизняних інформування потенційних інвесторів про можливості вкладання коштів функціонує
інвесторів
сайт
облдержадміністрації
"Інвестиційні
можливості
Миколаївщини"
(http://invest.mk.gov.ua/uk/).
Інвестиційні паспорти міст і районів Миколаївської області, розміщені на
зазначеному вебсайті, містять інформацію про конкурентні переваги регіону,
природно-географічні та кліматичні умови, економічний потенціал області, перелік
успішних історій інвестування, досягнення транспортної інфраструктури та інші
відомості.
На вебсайті розміщуються інвестиційні проєкти та пропозиції щодо земельних
ділянок для перспективного інвестування, виробничих площ, пов’язаних із
розширенням підприємницької діяльності
Забезпечення умов для збільшення використання
Сонячна енергетика
альтернативних і відновлювальних джерел енергії
Станом на 01.01.2021 в області побудовано 63 сонячних електростанції загальною
потужністю 661,570 МВт, у тому числі у 2020 році – 25 сонячних електростанцій
(200,219 МВт). Діючими сонячними електростанціями у 2020 році вироблено
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208,9 млн кВт год. електроенергії.
Вітрова енергетика.
Всього в області станом на 01.01.2021 побудовано вітрових електростанцій
загальною потужністю 152,1 МВт, у тому числі протягом 2020 року – 30,0 МВт
(7 вітроустановок).
Діючими вітровими електростанціями у 2020 році вироблено 340,726 млн. кВт.
год. електроенергії, що на 107,373 млн. кВт. год. більше, ніж у 2019 році.
Реалізовано проєктів:
ТОВ «Вітряний парк «Очаківський» на території с. Дмитрівка Очаківського
району та с. Тузли Березанського району в рамках будівництва 120 вітроагрегатів
потужністю 300 МВт.
ТОВ «Вітряний парк «Причорноморський» з 2018 року вироблено 74,378 млн.
кВт. год., у тому числі у 2020 році – 41,313 млн. кВт. год.
ТОВ «Вітряний парк «Причорноморський з 2018 року вироблено 51,562 млн. кВт.
год. електроенергії, у тому числі у 2020 році – 25,595 млн. кВт. год.
ТОВ «Вітряний парк «Благодатний» з 2017 року вироблено 40,019 млн. кВт. год.
електроенергії, у тому числі у 2020 році – 15,992 млн. кВт. год.
ТОВ «Сінга Енерджі» у серпні 2020 року побудовано вітрову електростанцію
потужністю 6 МВт (2 вітроустановки по 3 МВт кожна) на території Тузлівської
сільської ради Березанського району.
В рамках реалізації будівництва ВЕС «Ольвія», ВЕС «Ольвія-2», ВЕС «Ольвія-3»,
ВЕС «Ольвія-4» на території с. Рівне, с. Благодатне, с. Іванівка Очаківського району в
2019 році введено в експлуатацію 7 вітроустановок загальною потужністю 51,5 МВт,
за 2020 рік – 5 вітроустановок потужністю 24,0 МВт. Зазначеними вітроагрегатами у
2020 році вироблено 153,243 млн. кВт. год. електроенергії,
На протязі 2020 року в Миколаївській області продовжувалась робота щодо
введення нових потужностей теплових котелень, які працюють на альтернативному
паливі. Так, в ЗОШ № 29 в м. Миколаїв побудовано котельню на альтернативних
видах палива (потужність 0,38 МВт, обсяг інвестицій 3000 тис. грн, обсяг економії
природного газу 0,1 млн куб. м/рік)
Завершення існуючих недобудов з високим
З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку та
ступенем будівельної готовності, у тому числі і сприяння інвестиційній діяльності на території області 2020 року на реалізацію
житлових будинків
проєктів і заходів з будівництва, реконструкції, капітальних і поточних ремонтів,
відновлення інфраструктури та забезпечення життєдіяльності населення за рахунок
коштів державного, обласного та місцевих бюджетів залучено 2162,7 млн грн на
реалізацію 1614 проєктів.
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Також 2020 року з обласного бюджету місцевим бюджетам залучено кошти у сумі
126,4 млн грн, в тому числі:
коштів бюджету розвитку обласного бюджету в сумі 82,1 млн грн (в тому числі
167,5 тис. грн резервний фонд) на виконання 16 проєктів з реконструкції, капітальних
та поточних ремонтів закладів освіти, культури, охорони здоров'я та об'єктів
житлово-комунального господарства;
коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного
середовища обласного бюджету в сумі 5,1 млн грн, направлених на реконструкцію
системи водоочищення, водопостачання та водовідведення населених пунктів
області. Кількість проєктів - 1;
субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку територіальних громад – 32 млн гривень;
субвенція з обласного бюджету районному бюджету Вітовського району на
реалізацію проєкту з будівництва корпусу спортзалу в ЗОШ І-ІІ ст. в с. МішковоПогорілове – 7,2 млн грн.
Крім того, у 2020 році залучено кошти місцевих бюджетів у сумі 937,4 млн грн.
За рахунок бюджетних коштів 2020 року виконувались заходи з будівництва,
реконструкції, капітальних та поточних ремонтів закладів освіти, охорони здоров'я,
культури, спорту, житла, зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів,
комунальних доріг, комунальних мереж водопостачання та водовідведення, доріг та
тротуарів, в тому числі проведено капітальні ремонти та роботи із теплосанації
приміщень та утеплення будівель, в тому числі реалізовано:
221 проєкт в загальноосвітніх навчальних закладах - реалізовано проєкти з
реконструкції будівель і систем опалення, спортивних майданчиків і спортзалів у
школах, водопостачання і водовідведення, капітальних ремонтів приміщень,
придбання необхідного учбового обладнання; заміни вікон та дверей на
енергозберігаючі та ін.;
149 проєктів в дитячих навчальних закладах - виконувались роботи з
реконструкції будівель, в тому числі систем опалення, котелень, покрівель,
капітальних ремонтів приміщень, термосанації, придбання необхідного обладнання
та ін.;
284 проєкти в закладах охорони здоров'я - реалізовано проєкти з реконструкції
амбулаторій, ФАПів та центральних районних лікарень, капітальних ремонтів
приміщень, реконструкції системи опалення та придбання необхідного обладнання;
в т.ч. придбано комплекти медичного обладнання, замінено вікна та дверні
конструкції на енергозберігаючі тощо;
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42 проєкти на об'єктах спортивного призначення - проведено капітальні ремонти,
реалізовано проєкти з реконструкції спортивних та дитячих майданчиків, побудовано
спортивний зал та інші спортивні споруди та придбано необхідне обладнання, в т.ч.
для дитячих майданчиків;
56 проєктів в закладах культури - проведено ремонти сільських будинків
культури, клубах, музеях та придбано необхідне обладнання для проведення
культурних заходів;
12 проєктів в закладах соціального захисту населення - проведено капітальні
ремонти та придбано необхідне обладнання.
Проведено роботи з енергозбереження, встановлення лічильників та реконструкції
і будівництва нових котелень в закладах освіти, охорони здоров'я та культури –
30 проєктів; відремонтовано дороги, внутрішньоквартальні проїзди, тротуари,
зупинки та світлофорні об'єкти за 204 проєктами; відремонтовано та/або придбано
житлові об'єкти – 374 проєкти; виконано 121 проєкт, направлених на благоустрій
територій; виконано роботи з ремонту мереж водопостачання і водовідведення та
очисних споруд за 61 проєктом у містах і районах області; роботи з реконструкції та
технічного переоснащення КП «Миколаївський міжнародний аеропорт»; придбано
27 одиниць спецтехніки для комунальних підприємств та інші проєкти
4.1.3.

Підвищення енергоефективності
Сприяння проведенню комплексної модернізації та
технічного
переоснащення
на
промислових
підприємствах,
у
житлово-комунальному
господарстві, на об’єктах бюджетних установ та в
побуті

За сприянням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України до участі у Загальноукраїнському
інвестиційному проєкті за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та
розвитку
"Підвищення
енергоефективності
в
секторі
централізованого
теплопостачання України" ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" залучено:
Загальна сума позики складає 21 770 тис. дол. США, в тому числі за рахунок
МБРР – 19 389 тис. дол. США та за рахунок ФЧТ – 2 381 тис. дол. США.
З початку реалізації проєкту в 2015 - 2020 роках за рахунок кредитних коштів в
сумі 378,6 млн грн, або 14,2 млн дол. США, у тому числі у 2020 році 151,1 млн грн
(5,5 млн дол. США) реалізовано заходи із заміни теплової ізоляції надземних
теплових мереж 25,4 км; розпочато роботи з реконструкції 8 км теплових мереж з
послідуючим закриттям 8 низькоефективних котелень; здійснено монтаж та пуск
93 індивідуальних теплових пункті, що дозволить скоротити втрати теплової енергії
на 7072 Гкал/год, або майже на 10 млн грн.
Найбільш важливими реалізованими проєктами у сфері централізованого
теплопостачання в 2020 році стали роботи з комплексної реконструкції 4 районних
котелень по вул. Біла, 71, вул. Спортивна, 1к, вул. Самойловича, 42, вул. Героїв
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бюджетних установах області та упровадження
автоматизованої
системи
енергомоніторингу,
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України, 72 в м. Миколаєві.
Згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та
Європейським інвестиційним банком» МКП «Миколаївводоканал» реалізується
проєкт «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв».
Загальна вартість проєкту становить 31,08 млн євро, у тому числі: сума кредитних
коштів ЄІБ становить 15,54 млн євро; сума грантових коштів фонду Е5Р становить
5,1 млн євро.
З початку реалізації проєкту в 2016 - 2020 роках за рахунок коштів, що спрямовані
на реалізацію проєкту в сумі 143,2 млн грн (кредитних коштів ЄІБ 124,4 млн грн
(4,1 млн євро)), у тому числі у 2020 році всього 6,98 млн грн реалізовано заходи із
реконструкції будівлі решіток очисних споруд каналізації; здійснено розробку
системи ГІС та гідравлічного моделювання та придбано відповідне програмне
забезпечення; закуплено та встановлено відео стіну; здійснено закупівлю засувок,
поставку лабораторного обладнання для лабораторії очисних споруд води; здійснено
закупівлю водомірних лічильників; розпочато реконструкцію самопливних
каналізаційних колекторів (по вулицях Мала Морська, Адмірала Макарова,
Скороходова).
Організації та установи бюджетної сфери повністю забезпечені приладами обліку
газу, теплової та електричної енергії. Забезпеченість приладами обліку питної води
становить 98,2%.
Із загальної кількості бюджетних установ - 374, де необхідно встановити прилади
дистанційної передачі даних (модеми) з обсягом споживання більше 10 тис. м3 на
рік, станом на 01.01.2021 завершено роботу у 185 об`єктах, що становить 49,5%.
З початку реалізації державної програми підтримки впровадження
енергоефективних заходів в житловому фонді в рамках виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 в Миколаївській області за
отриманням кредитних ресурсів на заходи з енергозбереження скористались
7226 власників (17761 домогосподарство) на загальну суму 222,8 млн. грн., а саме:
7011 фізичних осіб, якими отримано 118,2 млн. грн. та 215 ОСББ
(10750 домогосподарств) на суму 104,6 млн. грн., в тому числі у 2020 році
375 фізичних осіб, якими отримано 12,8 млн. грн. та 37 ОСББ
(1850 домогосподарств) на суму 27,9 млн. гривень
В
Миколаївській
області,
до
програми
автоматизованої
системи
енергомоніторингу "АІС Енергосервіс" підключено 89 об'єктів. За допомогою цієї
системи проводиться аналіз споживання енергоносіїв, спожитих бюджетними
установами обласного підпорядкування.
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передбачивши фінансування у сумі 197,0 тис. грн
(згідно з рішенням обласної ради від 27.04.2017 № 9)

4.1.4.

Сприяння впровадженню інвестиційних проєктів
Оновлення бази даних інвестиційних проєктів та
пропозицій, вільних виробничих площ та земельних
ділянок для перспективного інвестування
Оновлення інвестиційних паспортів районів та міст
обласного значення
Інформування потенційних інвесторів, центральних
органів виконавчої влади про інвестиційні проєкти
та пропозиції, вільні виробничі площі та земельні
ділянки для перспективного інвестування
Інформаційне супроводження та наповнення
матеріалами вебсайту «Інвестиційні можливості
Миколаївщини»
та
офіційного
вебсайту
департаменту
економічного
розвитку
та
регіональної
політики
Миколаївської
(рішення
обласної
ради
облдержадміністрації
від 21.12.2018 № 6, щороку)

Підготовка пропозицій та надання центральним
органам виконавчої влади інвестиційних проєктів,
що реалізовуватимуться у пріоритетних галузях
економіки, у тому числі на засадах державноприватного партнерства
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Інформація стосовно рейтингу енергетичної ефективності бюджетних установ
розміщується на офіційних сайтах облдержадміністрації, міських рад,
райдержадміністрацій,
зокрема:
у
м.
Миколаїв
за
посиланням:
http://energydep.mkrada.gov.ua,
м.
Первомайськ
за
посиланням:
http://www.pervomaisk.mk.ua/, у вкладці «Енергоефективність», м. Вознесенськ за
посиланням: http://www.voz.gov.ua
Облдержадміністрацією спільно з районними державними адміністраціями та
територіальними громадами оновлено інвестиційні паспорти районів, міст,
територіальних громад Миколаївської області, які розміщено на вебсайті
«Інвестиційні можливості Миколаївщини».
Паспорти містять інформацію про конкурентні переваги регіону, природногеографічні та кліматичні умови, економічний потенціал області, перелік успішних
історій інвестування, досягнення транспортної інфраструктури та інші відомості. В
інвестиційних паспортах можна переглянути фактичні досягнення району або
громади; реалізацію інвестиційних проєктів у соціальній сфері та промисловості,
перспективні інвестиційні проєкти (пропозиції), запропоновані до реалізації на
території району, міста, громади та області в цілому; вільні земельні ділянки та
виробничі площі для перспективного інвестування тощо.
Крім того, вебсайт містить інвестиційні проєкти та пропозиції, земельні ділянки
для перспективного інвестування, виробничі площі, пов’язані з розширенням
підприємницької діяльності. Запропоновано до розгляду перелік товарів (робіт,
послуг), які виробляються (виконуються, надаються) провідними підприємствами
Миколаївської області та пропонуються для налагодження внутрішньообласних та
міжрегіональних ділових зв'язків, виробничої кооперації.
На цьому вебсайті також містяться нормативно-правові документи для
інформування підприємств та інвесторів.
Актуалізація інвестиційних паспортів міст і районів та іншої інформації
здійснюється що півроку, оновлення інформації щодо проведення міжнародних
виставок, форумів та конференцій - постійно
З метою формування сталого сприйняття реальними і потенційними інвесторами
можливостей
успішного
інвестування
в
українську
економіку,
облдержадміністрацією здійснюються заходи щодо популяризації інвестиційних
можливостей і переваг Миколаївщини, прикладів успішних інвестицій на території
регіону та формування позитивного міжнародного іміджу області та залучення
іноземних і вітчизняних інвестицій до реалізації проєктів, в тому числі на умовах
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державно-приватного партнерства.
Протягом останніх років облдержадміністрація, в межах повноважень,
підтримувала реалізацію проєкту з розбудови інфраструктури підприємств
морегосподарського комплексу, ініційовану Міністерством інфраструктури України,
з метою залучення приватних інвестицій в портовий сектор країни на засадах
державно-приватного партнерства.
20.08.2020 Міністерство інфраструктури України, ДП "Адміністрація морських
портів України", компанія «QTERMINALS W.L.L.» та ТОВ «КЮТЕРМІНАЛЗ
ОЛЬВІЯ» підписали договір стосовно передачі в концесію спеціалізованого
морського порту «Ольвія».
Крім того, у 2020 році облдержадміністрація звернулась до Мінекономіки з
пропозиціями пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на 2020-2023 роки,
які можуть бути реалізовані на території області. Було запропоновано 9 проєктів.
Пропозиції ще по 5 інвестиційних проєктах направлені ДУ «ЮКРЕЙНИНВЕСТ».
Облдержадміністрацією проводиться постійна робота щодо забезпечення
належного зворотного зв’язку з цільовими групами інвесторів.
Розв’язання проблем залучення інвестицій можливо шляхом вироблення спільних
дій інвесторів з державними органами та органами місцевого самоврядування,
комплексного підходу для вирішення проблемних питань, як окремих підприємств,
так і галузей у цілому, приділивши особливу увагу питанням удосконалення
законодавства для спрощення ведення бізнесу, а також залученню приватних
інвестицій у розвиток інфраструктури
Організація інвестиційних форумів, конференцій,
З метою просування пріоритетних інвестиційних проєктів, налагодження
семінарів та «круглих столів», які стосуються контактів місцевих підприємств із вітчизняними та зарубіжними компаніями,
питань залучення інвестицій у соціально- стратегічно важливі інвестпроєкти пропонуються до участі у інвестиційних
економічний розвиток області
виставках-ярмарках, форумах, під час проведення зустрічей, «круглих столів» з
обміну досвідом, семінарів із керівниками підприємств та іноземними делегаціями,
сприяючи використанню та удосконаленню механізмів оренди, концесії, застави,
продажу комунальної власності тощо. Зазначена інформація розміщується на
вебсайті «Інвестиційні можливості Миколаївщини»" у розділі «Виставки, форуми та
конференції".
З урахуванням обмежень, встановлених Постановою КМУ від 11.03.2020 № 211,
рекомендацій МОЗ України, з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої кopoнавірусом SARS-SoV-2
заплановані заходи були перенесені на невизначений термін
Зовнішньоекономічна діяльність та залучення
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іноземних інвестицій ; (згідно з рішенням обласної
ради від 24.12.2019 № 3)

Забезпечення перебування в області представників
На запрошення керівництва облдержадміністрації область відвідали делегації
регіонів іноземних держав на запрошення Генерального консульства КНР в Одесі, Почесного консульства Литовської
облдержадміністрації
Республіки в Миколаєві, Херсонської групи СММ ОБСЄ та Управління Верховного
комісара ООН з прав людини.
Під час зустрічей обговорено питання торговельно-економічного та
інвестиційного співробітництва з іноземними партнерами, ситуації з вимушеними
переселенцями в області та забезпечення прав осіб з інвалідністю тощо.
У 2020 році проведено 6 зустрічей з іноземними інвесторами з питань реалізації
їх проєктів на території області: з керівництвом катарської компанії QTerminals
W.L.L. (концесія спеціалізованого морського порту «Ольвія), норвезької Scatec Solar
(будівництво сонячної електростанції «Прогресівка» в Березанському районі)
Організація візитів, зустрічей, бізнесових місій
У зв’язку із запровадженням карантину в Україні та більшості країн світу візитів
області до регіонів іноземних країн з метою
делегацій облдержадміністрації за кордон не здійснювалось.
розвитку співробітництва
Заходи щодо розвитку співпраці з регіонами іноземних країн переведено в онлайн
формат. У 2020 році представники облдержадміністрації взяли участь у:
міжнародній онлайн-конференції регіонів-партнерів з лікування COVID-2019,
організованої за підтримки Народного Уряду провінції Шаньсі КНР (28.05.2020);
інвестиційному вебінарі «Інвестиційне співробітництво між Україною та
Хорватією: міжрегіональний вимір» за участі регіону-партнера Миколаївської
області – Карловацької жупанії Республіки Хорватія (12.11.2020).
З квітня по серпень 2020 року облдержадміністрацією здійснювалася підготовка
до участі області у ІІІ Форуму регіонів України та Республіки Білорусь в м. Гродно
(перенесено за ініціативи білоруської сторони)
Участь представників області у міжнародних
У зв’язку із запровадженням карантинних заходів у 2020 році представники
виставках, форумах, навчальних поїздках за
облдержадміністрації брали участь в онлайн-заходах:
кордоном
міжнародному бізнес-форумі, організованому Палатою торгівлі та промисловості
Італія-Україна;
конференції українських та білоруських підприємств «Україна - Білорусь:
економічне співробітництво в час глобальних викликів»;
конференції «Swiss-Ukrainian IT Smart Bridge», ініційованої Посольством України
в Швейцарії
Підготовка
презентацій
експортного
та
З метою розповсюдження серед іноземних ділових кіл оновлено експортні та
інвестиційного потенціалу області для поширення інвестиційні пропозиції підприємств області надавались Міністерству закордонних
на міжнародних зустрічах, форумах, виставках в справ України, Посольствам України в Єгипті, Молдові, США та Сербії, Посольствам
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Україні та за кордоном
Інформаційно-консультативна
підтримка
експортерів області з метою збільшення обсягів
експорту продукції області на зовнішніх ринках

Проведення заходів з євроінтеграційної тематики
(семінари, засідання «круглих столів» тощо) в
області

Проведення навчальних семінарів, тренінгів,
засідань «круглих столів» за участю експертів з
питань
розвитку
зовнішньоекономічної
та
інвестиційної
діяльності,
залучення
коштів
міжнародної технічної допомоги
Сприяння залученню коштів міжнародної технічної
допомоги для соціально-економічного розвитку
області та участь у програмах Європейського Союзу
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Киргизької Республіки та Королівства Нідерландів в Україні, Представництву ТПП
України в Каталонії (м. Барселона, Іспанія), Торгово-промисловій палаті «ІталіяУкраїна», 6 партнерам з міжрегіонального співробітництва
У 2020 році облдержадміністрацією здійснювалася інформаційна підтримка
суб’єктів господарювання регіону щодо торговельних можливостей за кордоном,
умов виходу на зовнішні ринки, комерційних пропозицій іноземних компаній та
участі у міжнародних виставково-ярмаркових заходах.
На вебсайті департаменту економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації розміщено матеріали щодо онлайн торговельних місій
ДУ «Офіс з просування експорту України» до Болгарії, Південно-Африканської
Республіки, Румунії та Туреччини, огляду ринку одягу та взуття Ізраїлю,
міжнародних виставкових заходів в Білорусі, Іспанії, Словаччині, бізнес-туру для
українських підприємств до Литви та Польщі, ділових пропозицій європейських
компаній
Протягом звітного періоду представниками облдержадміністрації взято участь у:
зустрічах-нарадах з експертами Програми EU4Skills;
заходах літньої Академії НАТО на базі Чорноморського національного
університету ім. П. Могили за тематикою «Україна-НАТО: узгоджене партнерство
для впевненої інтеграції»;
регіональному марафоні «AQUAFARMING-2020» в рамках підтримки ЄБРР
ініціативи EU4Bussines
Представники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій взяли участь у триденному дистанційному курсі навчання
Регіонального
відділення
Дипломатичної
академії
України
в
м. Одеса на тему «Протокольні і культурні особливості співпраці з іноземними
партнерами та основи цифрової грамотності» (19-21.10.2020). Отримано сертифікати
про підвищення кваліфікації
Для залучення додаткових фінансових ресурсів облдержадміністрація активно
сприяла участі установ та організацій в проєктах міжнародної технічної допомоги.
У 2020 році продовжено реалізацію 2-х проєктів, в яких облдержадміністрація є
бенефіціаром:
«Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва» впроваджується
шляхом участі агропідприємств у семінарах та тренінгах;
«Інтенсифікація торгівлі і модернізація сектору бджільництва, а також пов’язаних
з ним секторів економіки у Басейні Чорного моря» спрямований на розвиток і
модернізацію підприємництва в сфері бджільництва, сприяє розвитку торгівлі і
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Розміщення актуальної інформації з питань
міжрегіонального
співробітництва,
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності,
міжнародної технічної допомоги та європейської
інтеграції на офіційному вебсайті департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації
Виготовлення брендової сувенірної продукції із
символікою області, презентаційних матеріалів про
область для представлення на міжнародних заходах

Продовження додатку

партнерства в регіоні басейну Чорного моря.
Крім того, в області реалізується проєкт «Об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень»
(HOUSES) в рамках Програми підтримки енергоефективності в Україні (EE4U).
У м. Вознесенськ продовжено реалізація проєкту ПРООН «Револьверний фонд:
Партнерство для підвищення енергоефективності у багатоквартирних будинках
Одеської та Миколаївської областей».
В рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної
політики – Підтримка регіональної політики України в області продовжується
реалізація проєкту «Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB»
(RInnoHUB)» з бюджетом 5,52 млн. грн.
Облдержадміністрація виступила заявником проєктів-переможців в конкурсі
Програми підтримки секторальної політики:
Економіко-соціальний бізнес - інкубатор для ТГ з бюджетом 5,91 млн. грн.
Розвиток Інноваційного Кластеру «RInnoHUB» з бюджетом 5,92 млн. грн.
Інкубатор з запуску бізнесу у сфері аквакультури (AQUABATOR) з бюджетом
8,86 млн. гривень
На офіційному вебсайті департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації протягом року розміщено:
18 публікацій щодо конкурсів, грантів та проєктів міжнародної технічної
допомоги.
інформацію про експортні пропозиції підприємств області, інвестиційні проєкти,
які потребують залучення іноземного капіталу, вільні земельні ділянки типу
Greenfield
З метою розповсюдження на міжнародних заходах виготовлено сувенірну
продукцію з символікою області, зокрема блокноти, ручки, брелоки, візитниці тощо.
Оновлено презентаційні матеріали про інвестиційний потенціал область, в т.ч.
англійською мовою
У зв’язку із відсутністю візитів делегацій через запровадженням карантину
необхідності виготовлення проморолику та іншої мультимедійної продукції протягом
звітного періоду не виникало

Виготовлення та оновлення проморолику щодо
інвестиційного
потенціалу
області,
іншої
мультимедійної продукції
4.1.6. Розвиток інфраструктурних секторів
4.1.6.1. Розвиток транспортної інфраструктури
Дорожнє господарство
Забезпечення техніко-експлуатаційного стану ділянок автомобільних доріг
Забезпечення приведення до існуючих норм та
правил техніко-експлуатаційного стану ділянок загального користування, які прилягають до залізничних переїздів, здійснюється
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автомобільних доріг загального користування, які
прилягають до залізничних переїздів
Оптимізування мережі розташування залізничних
переїздів на території області з урахуванням
найбільш ефективної їх експлуатації. Облаштувати
залізничні переїзди відповідними технічними
засобами для забезпечення безпеки руху
Приведення норм державного фінансування служби
автомобільних доріг у Миколаївській області з
державного бюджету до існуючої потреби щодо
виконання дорожніх робіт та передбачення
фінансування виконання дорожніх робіт за рахунок
позабюджетних трансфертів
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власниками автомобільних доріг відповідно до існуючих норм та правил, в межах
передбачених відповідними бюджетами видатків
Забезпечення техніко-експлуатаційного стану ділянок автомобільних доріг
загального користування, які прилягають до залізничних переїздів, здійснюється
власниками автомобільних доріг відповідно до існуючих норм та правил, в межах
передбачених відповідними бюджетами видатків
Мережа автомобільних доріг загального користування Миколаївської області
становить 4,8 тис. км, протяжність доріг державного значення – 1,5 тис. км, місцевого
значення – 3,3 тис. км.
На балансі управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації
знаходяться автомобільні дороги загального користування місцевого значення у
кількості 406 од. загальною протяжністю 3314,4 км.
У 2020 році Миколаївській області передбачено кошти в обсязі 556,272 млн. грн
на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного
середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Станом на 01.01.2021 використано 483,336 млн грн або 87 % від загального
фінансування на рік, залишок невикористаних коштів – 72,936 млн грн. Залишки
коштів 2018-2019 років склали 14,247 млн грн.
Станом на 01.01.2021 органами місцевого самоврядування на місця фактично
використано кошти у сумі 85,826 млн грн. або 86% від фактично перерахованих, що
суттєво впливає на загальні показники використання коштів субвенції по області.
Залишок невикористаних коштів складає 14,862 млн грн., з яких залишки 2020 року
– 14,594 млн грн.
Важливо зазначити, що невикористані кошти субвенції є перехідними та будуть
спрямовані на ремонт доріг місцевого значення у 2021 році.
Протягом 2020 року було здійснено ремонт автомобільних доріг загального
користування місцевого значення в Миколаївській області протяжністю 388,95 км, а
саме: капітальний ремонт – 15,5 км; поточний середній ремонт – 22,45 км; в рамках
експлуатаційного утримання – 351 км.
В рамках реалізації проєкту Президента України Зеленського В.О. «Велике
Будівництво» в Миколаївській області з 10 об’єктів реалізуються наступні проєкти:
капітальний ремонт О150214 Баштанка-Березнегувате км 19+000 - км 27+500
(протяжність 8,5 км): влаштовано верхній шар покриття асфальтобетону 8,5 км;
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капітальний ремонт О150312 (Одеса-Новоазовськ)-Лимани-Вікторівка км 14+900 км 21+900 (протяжність 7,0 км): влаштовано верхній шар покриття асфальтобетону
7,0 км;
поточний середній ремонт О150214 Баштанка-Березнегувате
(окремими
ділянками) (протяжність 10 км): влаштовано верхній шар дорожнього покриття
асфальтобетону на 9 км;
ремонт труби на О150406 (Казанка-(Р-47))-Федорівка, км 2+100 – виконані роботи
по заміні двох залізобетонних труб, відновлено земельне полотно над трубою,
улаштовано основу з ЩПС 40-70 та 0-40 та влаштовано вирівнюючий та верхній
шари покриття з асфальтобетону на 0,4 км;
поточний середній ремонт О150514 Братське-Вознесенськ км 20+300 - км 22+300
(протяжність 2,0 км): завершення робіт розпочатих у 2019 році.
Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, металеве бар’єрне
огородження, влаштування тротуарів та встановлення дорожніх знаків.
поточний середній ремонт О150907 Маринівка-Щасливка (окремими ділянками)
(протяжність 6,7 км): влаштовано верхній шар покриття асфальтобетону на 6,7 км;
поточний середній ремонт О151501 Новий Буг-Вільне Запоріжжя (окремими
ділянками) (протяжність 7 км): влаштовано верхній шар дорожнього покриття
асфальтобетону на 4,5 км.
Протягом 2020 року в рамках експлуатаційного утримання та поточного дрібного
ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок
субвенції з державного бюджету у Миколаївській області було ліквідовано аварійну
ямковість та відремонтовано 351 км або 330559 м2 та освоєно коштів на суму
153 941,354 тис грн., з яких:
на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення – 145 702,205 тис грн.
(345км або 313 899,2 м2);
поточний дрібний ремонт – 8 239,149 тис грн. (6 км або 16 659,8 м2).
З метою забезпечення безаварійного проїзду на 26 автомобільних дорогах
загального користування місцевого значення виконувались роботи з укріплення
узбіччя та укосів; ліквідації деформацій та руйнувань земляного полотна (засипання
промоїн); заміни та встановлення дорожніх знаків – 2027 шт.; ремонту металевого
бар’єрного огородження – 45 м. п.; влаштування горизонтальної дорожньої розмітки
– 180,00 км; озеленення (вирізування сухих гілок, видалення чагарнику, вирізання
порослі та інше); ремонту штучних споруд.
На відновлення доріг державного значення з державного бюджету виділено
4,2 млрд. грн.
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Здійснення капітального ремонту автомобільної
дороги державного значення (регіональна дорога) Р06 Ул’янівка - Миколаїв (через Вознесенськ) (від
межі Кіровоградської області до початку ділянки І
категорії біля м. Нова Одеса) з будівництвом
обходів міст Первомайськ (з обходом с. Мигія
Первомайського району), м. Южноукраїнськ (з
обходом
смт
Олександрівка
Вознесенського
району), м. Вознесенськ (з обходом сіл Ракове,
Новогригорівка, Дорошівка Вознесенського району)
та м. Нова Одеса
Здійснення капітального ремонту автомобільної
дороги державного значення (національна дорога)
Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв (через м Кривий
Ріг) (від межі Дніпропетровської області до початку
ділянки І категорії біля с. Калинівка Жовтневого
району) з будівництвом обходу міста Новий Буг
Морегосподарський комплекс
Будівництво
залізничної
колії
від
ТОВ
«Миколаївський спеціалізований порт «НІКАТЕРА» та об’їзної автодороги з обходом м.
Миколаєва
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Службою автомобільних доріг у Миколаївській області, на балансі якої
перебувають автомобільні дороги загального користування державного значення в
2020 році відремонтовано 133,2 км доріг
В рамках експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту
автомобільних доріг загального користування державного значення протягом
2020 року ліквідовано аварійну ямковість та відремонтовано 66 717 м2 або 144 км.
Роботи виконано в повному обсязі, а саме: влаштування покриття картами

В 2020 році проводились роботи з поточного середнього ремонту загальною
протяжністю 59,7 км. Виконано такі роботи: регенерації, влаштування вирівнюючого
шару покриття, влаштування верхнього шару покриття ЩМА-20, пересічення та
примикання, влаштування узбіччя

Продовжується реалізація проєкту «Капітальний ремонт автомобільних доріг
загального користування місцевого значення О151101 (Миколаїв – Херсон) –
Любомирівка – Першотравневе – (Казанка-(Р-47)) км 0+000 – км 29+650, О151124
Миколаїв – Станіслав – Херсон км 0+000 – км 8+400, Вітовського району,
Миколаївської області» («обхід м. Миколаєва»).
2020 року підготовлено 4 проєкти кошторисної документації з капітального
ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Залізнична колія, що розташована на території Корабельного району м. Миколаєва
та забезпечує проїзд залізничних вантажних потягів до ПАТ «Миколаївський
суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»,
ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ТОВ «Миколаївський спеціалізований порт
«Ніка-Тера» облаштована залізничним переїздом відкритого типу і розділяє м.
Миколаїв на дві частини, що створює проблеми в роботі транспортної та соціальної
інфраструктури. Фактично збільшенням вантажопотоку через зазначений переїзд
одна частина міста буде відрізана від іншої.

15

Розробка проєкту та будівництво залізничної колії
до м. Очаків
Здійснення днопоглиблення Бузько-Дніпровського
каналу до відмітки 13,5 м з метою забезпечення
заходження до портів м. Миколаєва великих
морських суден
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Реалізація проекту будівництва залізничної колії та об’їзної автодороги з обходом
м. Миколаєва підвищить пропускну спроможність залізничного та автомобільного
сполучення
до
ПАТ
«Миколаївський
суднобудівний
завод
«Океан»,
ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія»,
ТОВ «Миколаївський спеціалізований порт «Ніка-Тера», зменшить навантаження на
основні магістральні автодороги м. Миколаєва та сприятиме подальшому розвитку
інвестиційної привабливості моретранспортного комплексу Миколаївського регіону,
що, в свою чергу, позитивно позначиться на соціально-економічному розвиткові
держави в цілому.
За ініціативою облдержадміністрації та участю керівників підприємств
морегосподарського комплексу, розроблено комплекс заходів з вирішення зазначеної
проблеми, зокрема, шляхом будівництва об’їзної залізничної колії від станції
Котляреве до станції Жовтнева та суміжної автодороги з обходом південної частини
м. Миколаєва з виходом в районі шляхопроводу біля с. Шевченкове Жовтневого
району на автодорозі М-14.
Крім того, в облдержадміністрації проведено низку нарад за участю керівників
зацікавлених управлінь облдержадміністрації, виконкому Миколаївської міської
ради, Жовтневої райдержадміністрації, головного управління Держкомзему у
Миколаївській області, Херсонської дирекції залізничних перевезень, в ході яких
обговорено питання відведення землі для подальшої реалізації зазначеного проекту.
ТОВ «МСП «Ніка-Тера» розроблено схему шляхового розвитку нової залізничної
станції «Ніка-Тера», схему розташування та будівництва об’їзної залізничної колії від
станції Котляреве до станції Жовтнева, проведено попередній розрахунок
реконструкції БДЛК для суден СН50 вантажомісткістю 52,4 тис. т
Зазначене питання знаходиться в стадії обговорення, реалізація його буде
доцільна при вирішенні питання будівництва ліхтеровочного термінала
Паспортна глибина БДЛК становить 11,2 м (від нуля глибин порту Миколаїв), що
обмежує пропускну здатність каналу заглибленням суден лише на рівні 10,3 м.
Лімітоване заглиблення суден унеможливлює заходження у порти та термінали
Дніпро-Бузького
лиману
великовантажних
суден
і
робить
їх
неконкурентоспроможними порівняно з морськими портами Одеси та інших країн
чорноморського басейну.
З метою збільшення пропускної здатності (габаритів) і, як наслідок, створення
рівних конкурентних умов в усіх українських морських портах чорноморського
басейну необхідно збільшити гарантовану глибину БДЛК шляхом реалізації трьох
основних проектів, а саме:
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реконструкція 1-3 колін БДЛК та частини РШ-1;
реконструкція 8 коліна БДЛК із створенням зони розходження;
реконструкція 1-12 колін БДЛК та частин РШ-1
Створення Бузько-Дніпровського транспортного
Розбудова діючих портів і терміналів проводиться відповідно до затверджених
вузла в межах реалізації проєктів розбудови діючих планів розвитку підприємств
портів і терміналів та створення нових комплексів
морських терміналів
Авіаційний транспорт
Оновлення
виробничих
потужностей
КП
Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Миколаїв» з 2017 року не
«Міжнародний аеропорт «Миколаїв»
проводить господарської діяльності за основним видом діяльності. Комунальне
підприємство «Міжнародний аеропорт «Миколаїв» протягом останніх років є
стабільно збитковим, із значною кредиторською заборгованістю, кваліфіковані
фахівці відмовляються очолити зазначене підприємство
Пошук та залучення інвесторів, вирішення питання
Зазначене питання знаходиться в стадії обговорення, реалізація його буде
акціонування активів підприємства та зміни їх доцільна при вирішенні питання будівництва ліхтеровочного термінала
форми власності
Впровадження в аеропорту зони вільної торгівлі,
Паспортна глибина БДЛК становить лише 11,2 м (від нуля глибин порту
створення засобів вантажного обслуговування для Миколаїв), що обмежує пропускну здатність каналу заглибленням суден лише на
об’єднання перевезень повітряним і автомобільним рівні 10,3 м.
транспортом
Лімітоване заглиблення суден унеможливлює заходження у порти та термінали
Дніпро-Бузького
лиману
великовантажних
суден
і
робить
їх
неконкурентоспроможними порівняно з морськими портами Одеси та інших країн
чорноморського басейну.
З метою збільшення пропускної здатності (габаритів) і, як наслідок, створення
рівних конкурентних умов в усіх українських морських портах чорноморського
басейну необхідно збільшити гарантовану глибину БДЛК шляхом реалізації трьох
основних проектів, а саме:
реконструкція 1-3 колін БДЛК та частини РШ-1;
реконструкція 8 коліна БДЛК із створенням зони розходження;
реконструкція 1-12 колін БДЛК та частин РШ-1
Розвиток інфраструктури комерційної діяльності на
Розбудова діючих портів і терміналів проводиться відповідно до затверджених
привокзальній площі із залученням бізнес-структур планів розвитку підприємств
з метою створення умов для надання високоякісних
непрофільних послуг для пасажирів та забезпечення
діяльності комерційних структур
Автомобільний транспорт
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Створення
на
території
області
єдиного
центрального диспетчерського пункту зі здійснення
координованої роботи пасажирських автомобільних
перевізників та експлуатаційних організацій
дорожньої галузі та передбачення на ці цілі
фінансування в сумі 500 тис. гривень. Фінансування
заходу здійснюватиметься за рахунок коштів
місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством (згідно з рішенням обласної
ради від 12.10.2017 № 26)
Розвиток туристичного та рекреаційного
потенціалу
Підготовка
рішення
обласної
ради
щодо
оголошення природних територій с. Коблеве,
с. Рибаківка Березанського району, с. Чорноморка
Очаківського району та м. Очакова курортними
зонами з подальшим наданням їм відповідного
статусу
Проведення
інвентаризації
та
паспортизації
туристично-рекреаційних ресурсів, привабливих для
використання у сфері туризму, об’єктів туристичнорекреаційної
діяльності,
туристичної
інфраструктури та санаторно-курортного потенціалу
області

Оптимізація мережі туристичних інформаційних
центрів області шляхом створення та підтримки
туристично-інформаційних
центрів
у
містах
Миколаєві та Очакові, селі Коблеве Березанського
району та туристичного візит-центру на базі
національного природного парку «Бузький Гард» в
селі Мигія Первомайського району
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Облдержадміністрацією проводиться цілеспрямована робота в напрямку
впровадження в області автоматизованої системи диспетчерського управління
рухомих об’єктів транспорту, укладено відповідну угоду про партнерство і
співробітництво.
На базі управління інфраструктури облдержадміністрації проводиться робота
щодо впровадження в області автоматизованої системи диспетчерського управління
рухомих об’єктів транспорту

Затверджено розпорядження голови облдержадміністрації від 19.04.2016 № 134-р
«Про створення робочої групи щодо оголошення природних територій Миколаївської
області курортними». У вересні-жовтні 2020 року було проведено засідання робочої
групи та обговорено клопотання щодо оголошення природних територій Коблівської
сільської ради курортними
В Коблево-Рибаківській зоні відпочинку на рекреаційних землях нараховується
364 об’єкти (баз відпочинку, дачних будинків, оздоровчих закладів, кемпінгів та
пансіонатів) загальною площею 473,6 га з них 147 га (63 об’єктів) на підставі
державних актів на право постійного користування землею, 138 га (148 об’єктів) на
підставі державних актів на праві власності на земельні ділянки, 150 га (93 об’єкти)
на підставі договорів оренди та 37,5 га (39 об’єктів) правоустановчі документи на
земельні ділянки відсутні.
В області нараховується 186 баз відпочинку, які надають послуги із проживання,
харчування (відповідно до сертифікатів): Коблево – 101, Рибаківка – 68, Лугове – 13,
Морське – 4; в межах Коблівської сільської ради 246,8 га (248 об’єктів), в межах
Рибаківської сільської ради 226,9 га (116 об’єктів)
ТІЦ «Алектатур» на базі Тревел-кафе м. Миколаїв, вулиця Фалєєвська 11;
ТІЦ ТОВ «Коблево Тревел» при в’їзді у зону відпочинку Коблево;
Будується Миколаївський міський ТІЦ на 1-му поверсі міськвиконкому за
адресою вул. Адміральська, 22
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Організація і проведення курсів з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у сфері туризму та діяльності курортів:
кадрів
з
обслуговування
туристів
з
урахуванням потреб соціально незахищених і малозахищених верств населення, осіб похилого віку та з
особливими потребами;
управлінських
кадрів
на
державному,
регіональному та місцевому рівнях;
гідів, інструкторів, екскурсоводів тощо
Сприяння
розробці
нових
тематичних
екскурсійних програм та спеціалізованих маршрутів
Пропагування рекреаційно-туристичного потенціалу
Миколаївської
області
шляхом
проведення
рекламно-інформаційних
турів
та
масових
фестивальних заходів:
обласного відкритого фестивалю авторської
пісні, грецької культури та туристичного відпочинку
«Ольвія» (с. Парутине Очаківського району);
туристичного фестивалю «Відпочивай активно!»
(м. Южноукраїнськ)
Виготовлення
та
розповсюдження
презентаційної, сувенірної та інформаційнорекламної продукції рекреаційно-туристичного
спрямування
Впровадження рекламно-інформаційної діяльності
шляхом участі у міжнародних та національних
виставково-ярмаркових заходах, а саме:
Міжнародній туристичній виставці UITT
«Україна – подорожі та туризм» (м. Київ);
Міжнародному
туристичному
салоні
«Україна» (м. Київ);
весняному ярмарку туристичних послуг
«Відпочинок» (м. Мінськ, Республіка Білорусь);
Львівському міжнародному форумі індустрії
туризму та гостинності (м. Львів);
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Проведено навчальні курси для перепідготовки та підвищення кваліфікації
50 фахівців туристичного супроводу 01-30.09.2020 і навчальні курси перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу 10.09.2020

У співробітництві з гідами розроблено велоекскурсії Миколаєвом, Кращий
гастротур Миколаєва, екскурсії з Адміралом
У звітному періоді проведено такі заходи:
відкриті обласні змагання з гірського туризму «Пам’яті товариша» 2020, з
орієнтування «Лабіринт-Трикрати»;
екологічний наметовий табір «Спарта-Актово»;
міжнародний туристичний фестиваль «ULTRA FEST TRYKHATY» 22-23.08.2020;
рекламно-інформаційні тури «Мандруй Миколаївщиною» Новобузький,
Первомайський, Коблевський, Галицинівський кластери
2020 року виготовлено: путівники «Екологічний туризм», «Чорноморське
узбережжя», «Миколаївщина туристична», значки закатні з нанесеним логотипом,
набори сувенірних листівок в обкладинці, магніти вінілові з туристичними брендами
З метою запобігання поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, представники облдержадміністрації не
брали участь у виставкових заходах в інших областях України
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Міжнародній
туристичній
виставці-ярмарку
«Тур’євроцентр – Закарпаття» (м. Ужгород)
Збереження природно-заповідного фонду області,
Забезпечено діяльність чотирьох регіональних ландшафтних парків (далі – РЛП):
забезпечення статутної діяльності регіональних «Гранітно-степове
Побужжя»,
«Кінбурнська
коса»,
«Тилігульський»,
ландшафтних парків (утримання та матеріально- «Приінгульський».
технічне забезпечення)
Річна сума фінансування за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони
навколишнього природного середовища склала 1999,434 тис. грн.
Виконано облаштування та ремонт приміщення еколого-освітнього центру
РЛП «Приінгульський»: поточний ремонт двох кімнат; монтаж зовнішнього
каналізаційного
обладнання
та
системи
водопостачання;
монтаж,
пусконалагоджування охоронної системи сигналізації; придбано офісні меблі, стенди
для оформлення експозицій. Виготовлено 2 професійні відеоролики про
РЛП «Тилігульський» та РЛП «Приінгульський».
Проводилися практичні природоохоронні та еколого-освітні заходи для учнів
шкіл: «Первоцвіт», «До дня довкілля», «Всесвітній день водно-болотних угідь»,
«День Чорного моря» та інші.
Організовано акції щодо прибирання території в РЛП «Кінбурнська коса» та
РЛП «Тилігульський», проведено акцію «День чистих узбереж».
Проводився поточний ремонт рекреаційних дільниць та оновлення екологічних
стежок. Для відвідувачів парків проведено понад 100 екскурсій.
Природоохоронна діяльність: регулярно проводилися перевірки, патрулювання
території парків та рейди по виявленню та припиненню порушень
природоохоронного законодавства.
Проведено заходи, пов’язані з попередженням та недопущенням виникнення
пожеж на території заповідних об’єктів. На основних маршрутах розміщено
відповідні аншлаги, інформаційні знаки, проводилася роз’яснювальна робота тощо
Розвиток сільського господарства
Рослинництво (згідно з рішенням обласної ради від
21.12.2018 № 6)

Сприяння залученню інвестицій та впровадженню
З метою поліпшення інвестиційної привабливості галузі сільського господарства
інвестиційних
технологій
в
агропромислове шляхом впровадження інвестиційних проєктів, на території області триває реалізація
виробництво
таких проєктів:
«Українського проєкту бізнес – розвитку плодоовочівництва». За час реалізації
проєкту Миколаївській області спрямовано 15,3 млн грн, з них 1,8 млн грн грантові
програми. Учасниками проєкту стали 8,7 тис. осіб;
«Інтенсифікація торгівлі і модернізація сектору бджільництва, а також пов’язаних
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з ним секторів економіки у Басейні Чорного моря». Потенційними учасниками
проєкту стали 2271 власник пасік, якими виробляється 5-6 тис тонн меду. За час
реалізації проєкту Миколаївській області спрямовано 1,2 млн грн.
За 9 місяців 2020 року в аграрній галузі освоєно понад 833,4 млн грн капітальних
інвестицій (16,2% від загального обсягу інвестицій). У структурі капіталовкладень по
області галузь зайняла 4 місце.
ТОВ «Сандора» компанії PepsiCo Україна введено в експлуатацію лінію з
виробництва картопляних чіпсів на виробничому комплексі № 1, потужністю
3250 кг/год.
На площі 200,0 тис га запроваджено високопродуктивні технології вирощування
сільськогосподарських культур, в т.ч.: no-till – 70,0 тис. га; mini-till – 125,0 тис. га;
strip-till - 5,0 тис. га
Для оновлення зрошувальних систем придбано та проведено реконструкцію
14 одиниць дощувальних машин у Баштанському, Вітовському, Миколаївському,
Новобузькому, Снігурівському районах, що надало змогу забезпечити полив на
площі 1300 га. Окрім цього, встановлено нове крапельне зрошення на площі 997 га
Проведено щілювання ґрунтів на площі 750 тис. га, безполицевий обробіток ріллі
– 730 тис. га, обробіток ґрунтів поперек схилів – 488 тис. га. Посіяно
сільськогосподарських культур протиерозійними сівалками на площі 680 тис. га.
В 2020 році облдержадміністрацією спільно з райдержадміністраціями
землекористувачам усіх форм власності, головам ОТГ, сільських та селищних рад
надавалися рекомендації для цілеспрямованого та ефективного використання
земельних ділянок як власних, так і взятих в оренду. На відповідних нарадах та
комісіях
постійно
проводилася
всебічна
роз’яснювальна
робота
з
сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм власності щодо питань
охорони та підвищення родючості ґрунтів, раціонального використання земельних
ділянок, екологічної безпеки ґрунтів, дотримання науково обґрунтованих сівозмін,
здійснення агрохімічної паспортизації земельних ділянок, що використовуються для
вирощування сільськогосподарських культур.
Також в засобах масової інформації районів висвітлювалися питання щодо
збереження родючості ґрунтів та впровадження науково обґрунтованих сівозмін,
підвищення норм і обсягів внесення органічних та мінеральних добрив з
дотриманням усіх агротехнологічних операцій.
Миколаївською філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» у
2020 році проведено обстеження сільськогосподарських угідь у Арбузинському,
Вознесенському, Очаківському та Первомайському районах, загальна площа якого
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склала 70,6 тис. га.
Станом на 01.01.2021 відібрано 3,53 тис. га змішаних зразків ґрунту, проведено
14,394 тис. аналізів, виготовлено – 662 агрохімічних паспортів та картограм на площу
70,6 тис. га. На площу 11,5 тис. га надано розрахунки потреби у мінеральних і
органічних добривах на 2020-2021 роки сільгосптоваровиробникам області.
Для проведення аукціонів, укладання договорів-оренди земель державної
власності та погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність у 2020 році виготовлено та надано 217 агрохімічних паспортів. Також для
забезпечення роз’яснювальної роботи серед землевласників та землекористувачів
видано 7 наукових статей та 1 методичну рекомендацію
739 господарствами області за 2020 рік, в рамках бюджетної програми «Фінансова
підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» оновлено
машино - тракторний парк на 1239 одиниць нової техніки, в т. ч: 14 одиниць
дощувальних машин (10 місце серед областей України)

Сприяння технічному та технологічному оновленню
виробничих
процесів
в
агропромисловому
комплексі, упровадження новітніх та енергоощадних
технологій, устаткування та систем автоматизації,
придбання сільськогосподарської техніки, у тому
числі зрошувальної
Сприяння розвитку виробництва і використання
Для заміни викопного палива на альтернативні види енергоресурсів на основі
біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів біологічної сировини сільгосптоваровиробниками області в 2020 році вироблено
палива
та
відновлюваних
джерел
енергії, 131,4 тис тонн ріпаку. На базі ФГ «Орфей» Доманівського району на площі 1 га
запровадження енергозберігаючих технологій
запроваджено вирощування енергетичної культури павловнія, яка є сировиною для
будівельної галузі, меблевої промисловості, авіабудування, суднобудування, а також
для отримання біопалива. На території області 7 підприємств займаються
виробництвом гранул та брикетів з пресованої деревини, залишків відходів
рослинного походження якими вироблено 5194,1 тонн гранул та брикетів, що
використовуються як альтернативні види палива
Сприяння страхуванню товаровиробниками посівів
Протягом 2020 року сільгосптоваровиробниками при укладенні договорів з
сільськогосподарських культур
ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «ДПЗКУ» на отримання матеріальних ресурсів
здійснювалося страхування посівів сільськогосподарських культур майбутнього
врожаю.
Облдержадміністрацією запропоновано Міністерству розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України, поряд з іншими програмами державної
фінансової підтримки, впровадження відшкодування витрат по агрострахуванню
посівів
Сприяння запровадженню технологій з виробництва
2020 року у форматі онлайн на платформі ZOOM відбувся Регіональний форум
органічної продукції
«Органічна Україна» Миколаїв, який проводився за підтримки Швейцарії в рамках
швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в
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органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним
інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із
SAFOSO AG (Швейцарія).
Організатори заходу - Миколаївська обласна державна адміністрація та
Громадська спілка «Органічна Україна».
Мета форуму - формування ефективного і сталого діалогу на місцевому,
регіональному та національному рівнях для сприяння розвитку органічного
господарства; визначення проблем та шляхів спільного вирішення питань;
підвищення рівня обізнаності щодо органічного виробництва; збільшення місцевого
виробництва органічної продукції та її споживання.
В 2020 році відповідно до даних Органік Стандарт українського органу з
сертифікації органічного виробництва, визнаного в Європі, в області кількість
операторів, які мають діючий сертифікат на органічну продукцію, становить 31, що
на 5 операторів або на 19,2% більше, ніж у 2019 році. Більшу їх частину діяльності
сертифіковано на бджільництво, органічну продукцію, мед
В 2020 році під нішевими культурами було зайнято майже 50 тис га, що становить
3 % від загальної посівної площі
Для збільшення виробництва плодових ПП «Ніка-А» Березанського району
проведено посадку горіхів на площі 17 га.
В рамках Українського проєкту бізнес – розвитку плодоовочівництва, за участю
облдержадміністрації, проведено 3 онлайн-семінари з питань розвитку та
особливостей виробництва продукції виноградарства, садівництва та овочівництва
Згідно з моніторингом в області налічується: 6 картоплесховищ ємністю
8 тис тонн, 20 овочесховищ – 51 тис тонн та 5 фруктосховищ – 11,2 тис тонн.
Зазначені ємності дозволяють зберігання сільськогосподарської продукції в
необхідних обсягах для забезпечення потреб населення в осінньо-зимовий період
З метою доступу на нові ринки збуту, підвищення продуктивності та
післязбиральної доробки продукції, поліпшення логістики, застосування нових
технологій, в області отримали грантову підтримку проєкти на суму 1,8 млн грн –
(ФГ «Хуторок» отримало грант на купівлю холодильного обладнання та обладнання
для доробки продукції; ТОВ «Стодола», ФОП Руденко С., ГО «ГРАНД ЕКСПЕРТ» –
на застосування нових технологій післяврожайної доробки продукції).
Для малих та середніх агровиробників організовано 135 навчальних заходів для
1863 клієнтів, у т.ч. 2 конференції з впровадження безпеки харчових продуктів, а
також з перспектив вирощування нових видів продукції та впровадження
інноваційних технологій, враховуючи зміни клімату, 67 вебінарів з питань
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агротехнологій, агробізнесу та маркетингу плодоовочевої продукції.
Протягом 2020 року, завдяки проведеної департаментом роз’яснювальної роботи,
в області створено 10 сімейних фермерських господарств
Сприяння
діяльності
сільськогосподарських
До Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів – дорадників внесено
дорадчих служб, дорадників та експертів- 5 дорадників і експертів - дорадників, які ввійшли до Благодійного фонду «Ласка» та
дорадників, орієнтованих на безпосередню роботу з надають дорадчі послуги на підставі кваліфікаційних свідоцтв
сільськогосподарськими виробниками та сільським
населенням,
що
сприятиме
підвищенню
ефективності та розвитку конкуренції аграрного
виробництва
Надання консультативного супроводу в питаннях
В області вживаються заходи щодо розвитку фермерства, малого та середнього
ведення бізнесу для особистих селянських бізнесу у сільській місцевості, стимулювання об’єднань дрібних та середніх
господарств, сприяння самозайнятості населення на виробників сільськогосподарської продукції.
селі та розвитку індивідуального підприємництва у
В рамках проєктів проведено таку роботу:
сільській місцевості
«Інтенсифікація торгівлі і модернізація сектору бджільництва, а також пов’язаних
з ним секторів економіки у Басейні Чорного моря», потенційними учасниками якого
стали 2271 власник пасік, організовано та проведено тематичні зустрічі зі
стейкхолдерами проєкту «Підвищення рентабельності бджільництва» та «Апітерапія,
як фундамент інтенсифікації процесів у бджільництві» за участю представників
РТПП, виробників продукції бджільництва. У зв’язку з введенням карантину
COVID-19, у ІІ півріччі 2020 року заходи не проводилися;
«Український проєкту бізнес – розвитку плодоовочівництва», за організаційної
підтримки облдержадміністрації проведено конференцію «Сертифікація в галузях:
рослинництво, бджільництво, переробка», конференцію «Український трав’яний
бізнес 2020», Національний Медовий форум «Золота Пасіка 4.0», всеукраїнський
форум «Ветеранський агробізнес». В ході заходів розглянуто низку найактуальніших
питань галузі.
Проведені заходи направлені на збільшення кількості зайнятого сільського
населення та сприятимуть підвищенню рівня доходів сільських домогосподарств
Сприяння в межах чинного законодавства
ДП «Племрепродуктор «Степове» Миколаївського району (розпорядження КМУ
приватизації державних сільськогосподарських від 24.12.2019 № 1365-р «Про передачу єдиних майнових комплексів державних
підприємств з метою підвищення соціальної підприємств до сфери управління Фонду державного майна») та ДП «Радгосп
захищеності населення шляхом передачі їм у «Виноградна Долина» Веселинівського району (розпорядження КМУ від 20.11.2019
власність землі і майна
№ 1101-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств,
установ та організацій до сфери управління Фонду державного майна»)
підпорядковані Фонду державного майна України
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Сприяння впровадженню вимог Систем аналізу
За 2020 рік на підприємствах харчової та переробної промисловості проведено
ризиків і критичних контрольних точок (НАССР) в 13 практичних-семінарів щодо основних вимог впровадження сертифікації систем
агропромислове виробництво
управління якістю та безпечністю, а саме: ТДВ «Вознесенський хлібозавод»,
ФОП «Шкуринський О.М.», ПП «Малицький, ТОВ «Терновський хлібзавод»,
ПП «Люкс-Ойл», ТОВ «Сандора», ТОВ «Лакомка», ТОВ «Корпорація Асатрян»,
ТОВ «МП «Термінал-Укрхарчозбутсировина» та ФОП «Савіна Г.Л.», ФОП «Осипчук
С.М.», ПрАТ «Абінбев Ефес Україна», ПрАТ «Первомайський консервний завод» на
тему: «Основні вимоги ISO 22000:2018 «Системи управління безпечністю харчових
продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»
Проведення
агропродовольчих
виставковоУ 2020 році організовано участь аграріїв області у ХХХІІ Міжнародній
ярмаркових заходів за участю підприємств АПК та агропромисловій виставці «АГРО–2020», але через складну епідеміологічну ситуацію
сприяння їх участі в цих заходах в інших регіонах в країні, спричиненої коронавірусом COVID-19, представлення регіональної
України та світу
експозиції, не відбулося
Проведення сезонних оптових ярмарків з реалізації
У 2020 році через складну епідеміологічну ситуацію в країні, спричинену гострою
сільгосппродукції за цінами виробника
респіраторною хворобою COVID-19, карантинні обмеження та заборони, проведення
сезонних оптових ярмарків з реалізації сільгосппродукції за цінами виробника
призупинено
Ефективне використання земельних та водних
Продовжено впровадження програми Європейського Союзу «Підтримка
ресурсів області
прозорого управління земельними ресурсами в Україні», зокрема в Широківській
сільській раді Снігурівського району.
Миколаївщину визначено однією з трьох пілотних областей. Загальний бюджет
програми становить 3,0 млн євро, розрахована на 5 років. До програми планується
залучити ще 50 сільських (селищних) рад та територіальних громад області. На цей
час створено базу з дистанційного зондування земель.
У зв’язку з введенням карантину COVID-19, роботи щодо впровадження програми
призупинено.
З метою наповнення місцевих бюджетів, облдержадміністрацією налагоджено
плідну співпрацю з правоохоронними, податковими органами щодо виведення
земельних ділянок із тіні.
Проведено аудит раніш укладених райдержадміністраціями договорів оренди
водних об’єктів, вжито заходів щодо приведення договорів до вимог чинного
законодавства. Відібрано 70 інвестиційно-привабливих земельних ділянок під
ставками для виставлення на торги.
З метою реалізації державної політики в сфері проведення земельної реформи,
запровадження ринку землі, департаментом відкрито «гарячу лінію» для
оперативного реагування на запити громадян щодо запуску ринку землі.
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На обласному радіо «Миколаїв» обговорено питання впровадження Закону
України «Про обіг земель».
Проведено дві виїзні зустрічі з сільгосптоваровиробниками та громадянами з
питань запровадження ринку землі та оформлення земельних ділянок, реєстрації
сімейних фермерських господарств: Новомарївська сільська рада Братського району
та Шевченківська сільська рада Вітовського району.
Створено робочу групу по взаємодії з територіальними громадами щодо
впровадження земельної реформи, розвитку сімейних фермерських господарств та
державної підтримки АПК. Робочою групою здійснено 6 виїздів до об’єднаних
територіальних громад та проведено навчальні семінари
Тваринництво
Впровадження новітніх технологій у розвиток
птахівництва, молочного та м’ясного скотарства,
виробництва м’яса свинини
Створення сучасних підприємств із замкнутим
циклом виробництва, які включатимуть сировинну і
кормову базу
Будівництво нових тваринницьких та птахівничих
комплексів,
технічне
та
технологічне
переоснащення існуючих тваринницьких об’єктів,
здійснення їх реконструкції
Розвиток сімейних ферм з використанням сучасних
технологій та об’єднання у молочарські кооперативи
Сприяння
розвитку
дрібного
тваринництва
(вівчарство,
козівництво,
кролівництво,
птахівництво, бджільництво та рибництво) (згідно з
рішенням обласної ради від 21.12.2018 № 6)

Сприяння організації ефективного використання
племінних (генетичних) ресурсів для підвищення
продуктивності
та
генетичного
потенціалу
сільськогосподарських тварин (згідно з рішенням
обласної ради від 21.12.2018 № 6)

СТОВ «Промінь» введено в експлуатацію кормовий центр (створено 2 нових
робочих місця) та свиновідгодівельну ферму (2 корпуси ферми), потужністю
4600 голів (11 нових робочих місць).
В рамках Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP),
СОК «Оберіг-Агро» Доманівського району, створений в 2019 році учасниками АТО,
2020 року побудовано 4 овочеві теплиці розміром 10х32 м (загальна площа 1200 м2) і
лінію з брикетування, які вже профінансовано Манітобською радою з міжнародного
співробітництва (МСІС), Канада, на загальну суму майже 1,0 млн гривень

2020 року 1085 пасічникам області спрямовано державну фінансову підтримку на
суму 12,2 млн грн за утримання 61,1 тис бджолосімей (6 місце серед областей
України).
На теренах області впроваджується проєкт «Інтенсифікація торгівлі і модернізація
сектору бджільництва, а також пов’язаних з ним секторів економіки у Басейні
Чорного моря». Потенційними учасниками проєкту стали 2271 власників пасік,
якими виробляється 5-6 тис тонн меду. За час реалізації проєкту Миколаївській
області спрямовано 1,2 млн гривень
2020 року сільськогосподарські підприємства отримали державну фінансову
допомогу, а саме:
2 сільгосппідприємствам, якими придбано 33 голови нетелей та 4 баранчики,
відшкодовано 0,5 млн грн вартості закуплених для подальшого відтворення
племінних;
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4 сільгосппідприємства області отримали 0,8 млн грн бюджетної дотації,
закуплено 5,9 тисяч доз спермопродукції
Рибництво
Збереження існуючих обсягів виробництва риби та
Протягом 2020 року на території Миколаївської області здійснювали діяльність
інших водних біоресурсів
33 спеціальних товарних рибних господарства та 56 суб’єктів аквакультури, якими
вирощуються водні біоресурси у внутрішніх водних об’єктах. Також для збереження
існуючих обсягів виробництва риби Миколаївським рибоохоронним патрулем
здійснювались заходи щодо збільшення кількості таких суб’єктів господарювання
Поступове збільшення частки штучно вирощеної
У звітному році на внутрішніх водоймах Миколаївської області штучно вирощено
товарної рибної продукції в Чорному морі та 896,4 тонн товарної рибної продукції
внутрішніх прісноводних водоймах
Забезпечення якісного відтворення риби та інших
Протягом 2020 року, за рахунок виробничого плану ДУ «Новокаховський
водних біоресурсів
рибоводний завод частикових риб» проведено роботи зі вселення у р. Південний Буг
500 тис екз. водних біоресурсів, а саме: 368,051 тис екз. товстолобика; 70,120 тис екз.
білого амура та 61,829 тис екз. коропа. Також суб’єктами спеціальних товарних
рибних господарств вселено до внутрішніх водних об’єктів 1360,69 тис екз. водних
біоресурсів. Роботи з відтворення водних біоресурсів проводилися відповідно до
Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх
використання, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 07.07.2012 № 414
Забезпечення
ефективного
використання
З метою ефективного використання рибогосподарських водних об’єктів
рибогосподарських водних об'єктів
проводилася широка роз’яснювальна робота з орендарями водних об’єктів щодо
ефективного використання рибогосподарських водних об’єктів
Нарощування
валового
виробництва
рибної
Серед суб’єктів господарювання, якими здійснюється вирощування водних
продукції із застосуванням інтенсивних технологій, біоресурсів, Миколаївським рибоохоронним патрулем постійно надається методична
що суттєво вплине на збільшення виробництва та практична допомога щодо застосування інтенсивних технологій для збільшення
товарної риби та її асортимент
виробництва товарної риби та її асортименту.
У той же час слід зазначити, що з боку держави необхідна підтримка власних
товаровиробників рибопродуктового комплексу з таких питань, як надання пільгових
кредитів, дотацій на здійснення загальнодержавних програм, зокрема селекції в
рибництві, створення матеріально-технічної бази для вирощування посадкового
матеріалу риб, які не розмножуються в природніх умовах (рослиноїдні, осетрові,
піленгас та інші), виконання меліоративних робіт на водосховищах, водоймах
комплексного використання та інших
Забезпечення продовольчої безпеки
Сприяння місцевим органам виконавчої влади у
Протягом звітного року надавалась благодійна допомога дітям з обмеженими
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налагодженні прямих зв’язків з товаровиробниками
щодо забезпечення дошкільних навчальних закладів,
інтернатів та малозабезпечених верств населення
сільськогосподарською продукцією та продуктами її
переробки

Сприяння забезпеченню стабілізації цінової ситуації
на продовольчому ринку шляхом активізації
проведення ярмаркових заходів у містах і районах
області
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можливостями,
сиротам
та
малозабезпеченим
верствам
населення
ТОВ СП «НІБУЛОН», ПАТ «Баштанський сирзавод», ПрАТ «Лакталіс -Миколаїв»,
ТОВ «Золотий Колос» та інші.
За роки роботи на українському соковому ринку ТОВ «Сандора» зарекомендувало
себе як соціально орієнтована компанія, яка щороку добровільно бере участь в
соціальних проєктах Миколаївської області, а також надає адресну спонсорську
допомогу в рамках постійно діючих договорів про соціальне партнерство з
громадами області
За січень-березень 2020 року в області проведено 135 ярмаркових заходів із
залученням місцевих товаровиробників продовольчих товарів, найбільше ярмарок
проведено у м. Миколаєві. На ярмарках було представлено широкий асортимент
продукції галузей рослинництва, тваринництва та продукції їх переробки за
доступними цінами для споживачів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та
подальшими змінами, внесеними до цієї постанови, яка регламентує роботу
державних і виконавчих органів влади, підприємств і організацій незалежно від всіх
форм їх власності, у квітні-грудні 2020 року проведення ярмаркових заходів
призупинено
У зв’язку з неприйняттям Закону України «Про локальні агропродовольчі ринки»
на території області локальні аграрні ринки з продажу сільгосптоваровиробниками
продукції власного виробництва не створювалися

Створення локальних аграрних ринків, сприяння
створенню в області локальних ринків з метою
реалізації сільгосптоваровиробниками продукції
власного виробництва (після прийняття Закону
України «Про локальні аграрні ринки»)
Формування запасів продовольчого зерна, у разі
Формування запасів продовольчого зерна у звітному році не проводилось у
недостатнього рівня забезпеченості зерном сприяння зв’язку з достатніми обсягами його виробництва та пропозицією на позабіржовому
формуванню необхідних запасів продовольчого ринку зерна.
зерна для виробництва борошна та круп
За даними головного управління статистики у Миколаївській області, станом на
01.12.2020 в області зберігалося 294,2 тис тонн пшениці, в т.ч. на підприємствах, що
займаються зберіганням та переробленням зернових культур, без урахування
господарств населення 242,1 тис тонн становить продовольча пшениця, при загальній
потребі до нового урожаю 55,0 тис тонн для виробництва хліба та хлібопродуктів
З
метою
недопущення
необґрунтованого
Постачання хлібопекарським підприємствам борошна, виробленого із зерна
підвищення цін на хліб, що користується найвищим державного інтервенційного фонду ПАТ «Аграрний фонд» у 2020 році не
попитом
у
населення,
сприяння здійснювалося.
сільгосптоваровиробникам у співпраці з ПАТ
З метою підтримки малих та середніх агровиробників, ПАТ «Аграрний фонд»
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«Аграрний фонд» щодо постачання борошна з проводить форвардну програму, яка передбачає надання фінансування та/або
державного інтервенційного фонду
мінеральних добрив під майбутній урожай. В рамках цієї програми аграрії області
отримали майже 1000 тонн мінеральних добрив для проведення польових робіт.
З листопада 2020 року розпочато Форвардну програму – фінансування під
майбутній врожай 2021 року під такі культури: пшениця 2, 3 класу, жито 2, 3 класу,
розмір попередньої оплати складає до 60% від загальної вартості поставки за
договором контрактації. Мінімальна партія для контрактації: пшениці – 100 тонн;
жита – 50 тонн. Відсоткова ставка за користування коштами складає 11% річних.
Укладання договору проводиться за обов’язковою умовою страхування посівів
майбутнього врожаю
Формування конкурентного середовища на
регіональних ринках
Для збільшення конкурентних можливостей
З метою забезпечення впровадження «Стратегії розвитку системи технічного
регулювання на період до 2020 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
агропромислового виробництва необхідно:
поліпшити
якість
виробленої України від 19.08.2015 № 844-р та «Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV
сільськогосподарської продукції до міжнародних (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з
стандартів;
торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
створити
сучасну
інфраструктуру Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами,
продовольчого ринку;
з іншої сторони», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
розширити обсяги зберігання та переробки 24.02.2016 № 228-р, ДП «Миколаївстандартметрологія» проводено роботу серед
сільськогосподарської продукції безпосередньо на підприємств харчової та переробної галузі області щодо отримання сертифікату
місцях її вирощування;
відповідності системи управління безпекою стандарту ISO22000, це найбільш
оновлювати технічні та технологічні засоби ефективний спосіб підтвердити виконання вимог Закону України від 23.12.1997
виробництва сільськогосподарських підприємств за № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
рахунок залучення інвестицій та запровадження продуктів» та підвищити безпеку своєї продукції до рівня міжнародних стандартів в
інноваційних технологій;
умовах нової системи ринкових відносин.
розвивати ринкову і соціальну інфраструктуру в
Станом на 24.12.2020 органом з сертифікації систем управлінням
сільській місцевості.
ДП «Миколаївстандартметрологія» видано харчовим та переробним підприємствам
25 чинних сертифікатів відповідності на систему управління відповідно до вимог
ДСТУ ISO 22000.
В стадії розробки та впровадження знаходяться 13 підприємств з виробництва
харчових продуктів та напоїв в області
Розвиток ринкової інфраструктури
ТОВ «Сандора» введено в експлуатацію лінію з виробництва картопляних чипсів
З метою розвитку інфраструктури аграрного ринку
на виробничому комплексі № 1, потужністю 3250 кг/год
передбачається:
проведення
модернізації
існуючих
та
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будівництво нових картопле - та плодоовочесховищ,
холодильників для зберігання виробленої продукції;
створення оптових ринків з реалізації
сільськогосподарської продукції;
сприяння
функціонуванню
цілісного
маркетингового
ланцюга
руху
сільськогосподарської продукції від виробника до
споживача;
створення умов щодо безперешкодного доступу
дрібних та середніх сільгоспвиробників до реалізації
власної продукції на споживчих ринках.
Заходи стимулювання щодо виконання
обласних цільових програм та виставкової
діяльності (згідно з рішенням обласної ради від
21.12.2018 № 6)

4.1.8.1. Стимулювання галузі сільського господарства
Представлення Миколаївщини на
агропромисловій виставці «Агро»

4.2.

Кошти з обласного бюджету для стимулювання галузі сільського господарства в
2020 році не виділялися
Міжнародній
Рішенням Миколаївської обласної ради від 26.12.2019 № 15 на організацію та
представлення експозиції Миколаївщини на Міжнародній агропромисловій виставці
«АГРО - 2020» виділено 100,0 тис грн.
Кошти передбачені на організацію та представлення експозиції Миколаївщини на
ХХХІІ Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО–2020». Однак, враховуючи
складну епідеміологічну ситуацією в країні, спричинену гострою респіраторною
хворобою COVID-19, карантинними обмеженнями, які унеможливили якісну
підготовку головного виставкового заходу України, а також відмовою
сільгосптоваровиробників області з вищезазначених причин презентувати свою
продукцію, представники облдержадміністрації не брали участі у заході

Розвитокінноваційноїсфери
Для потенційних інвесторів на вебсайті «Інвестиційні можливості Миколаївщини»
Оновлення  бази даних інвестиційних проєктів
інноваційного характеру та їх представлення здійснюється постійне оновлення інвестиційних проектів, в тому числі тих, що
потенційнимінвесторам
носять інноваційний характер.
Шість інвестиційних проєктів інститутів громадянського суспільства у сфері
туризму за методологічної допомоги облдержадміністрацією надано до Українського
культурного фонду
Сприяння створенню індустріальних парків у м.
Рішенням Миколаївської міської ради від 17.07.2018 № 40/10 «Про створення
індустріального парку «Енергія» було створено та затверджено концепцію розвитку
Миколаєві та у м. Вознесенську
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індустріального парку «Енергія» у Корабельному районі м. Миколаєва.
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 07.11.2018 № 1618
ІП «Енергія» включено до Реєстру індустріальних парків України.
Наразі здійснюється пошук управляючої компанії та «якірного» інвестора
Функціонування
при
Миколаївському
У рамках виконання програми діяльності Наукового інституту інноваційних
національному аграрному університеті дорадчої технологій Миколаївського національного аграрного університету (далі – МНАУ) за
служби та Наукового інституту інноваційних 2020 рік розроблено та впроваджуються у виробництво такі інноваційні проєкти:
технологій і змісту аграрної освіти
«Підвищення м’ясної продуктивності свиней та овець на основі інноваційних
технологічних та селекційних рішень»; «Наукове обґрунтування та розробка нових
методів визначення племінної цінності та раннього прогнозування продуктивності
сільськогосподарських тварин»; «Застосування інноваційних комплексних
технологій живлення польових культур у сівозмінах зони Степу України»; «Аналіз
наслідків міжвидової інтрогресивної гібридизації з використанням мікросателітів
ДНК (на прикладі південної м’ясної породи худоби)»; «Удосконалення технології
вирощування насіння гібридів кукурудзи компанії Bayer за різних режимів зрошення,
макро- і мікроживлення»; «Впровадження сучасної технології вирощування
соняшнику вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах Південного Степу України»;
«Впровадження сучасної технології вирощування соняшнику з елементами
біологізації в умовах Півдня України»; «Інтеграція освіти, науки і виробництва –
інноваційна модель регіонального розвитку»; «Інноваційні еколого-безпечні
технології вирощування соргових культур для забезпечення альтернативних джерел
енергії" тощо.
У 2020 році створено навчально-дослідно-виробничу пасіку МНАУ на умовах
співфінансування Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва
(UHBDP) (215 467 грн) та виконано роботи з організації Навчально-дослідновиробничої вівцеферми. Відкрито лабораторію інтенсивних технологій у
промисловому свинарстві із застосуванням сучасного іноземного і вітчизняного
обладнання. Продовжено підписку на пакет послуг агрометеостанції, одержаної
університетом за грантової підтримки проєкту, із прогнозованою аналітикою
вирощування цибулі та огірків.
На базі Наукового інституту інноваційних технологій МНАУ спільно з
компаніями «Ландтех» та «Bayer» реалізується проєкт точного землеробства на
площі 397 га, впровадження якого дало можливість підвищити урожайність озимої
пшениці до 7,5 т/га, ріпаку озимого – до 5,26 т/га та досягти економії витрат пального
(60 грн/га). Розроблено та впроваджуються інноваційні, екологобезпечні технології
вирощування польових культур з елементами біологізації в умовах Півдня України
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(використанням біо- та нанопрепаратів і рістрегулюючих речовин), а також системи
точного землеробства й прогресивних ощадних технологій зрошення польових
культур та системи генної інженерії і культури In vitro. Результати перспективних
досліджень впроваджено у підрозділі «Дослідне поле» університету, що сприяє
кращій підготовці здобувачів вищої освіти та науковців
Щорічно за підтримки Наукового парку у Навчально-науково-практичному центрі
Миколаївського національного аграрного університету (далі – МНАУ) проводиться
вивчення адаптивних характеристик перспективних сортів зернових колосових
культур селекційних центрів НААН України: Селекційно-генетичного інституту –
Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Миронівського інституту
пшениці ім. В. М. Ремесла, Інституту зрошуваного землеробства, Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Національного наукового центру «Інститут
землеробства НААН», Білоцерківської дослідно-селекційної станції, Всеукраїнського
наукового інституту селекції, іноземних компаній: DSV, Strube, Saaten Union,
гібридів соняшника та ріпаку озимого, селекцій іноземних компаній Pioneer,
Syngenta, Euralis.
Проведено випробування новітніх агрохімічних розробок та біологічних
препаратів для позакореневого живлення від відомих вітчизняних та іноземних
компаній: ТОВ «Біологічні технології України», Український Аграрний Ресурс, «5-й
елемент», Helafit, Біогель, ТОВ «Avgust», Humintech, тривають досліди з
випробування комплексних добрив фінської компанії Yara та вперше в Україні –
сербської компанії «Zorka» на посівах кукурудзи, соняшника та пшениці озимої.
Проведено дослідження з визначення оптимальних доз леонардіту із вітчизняного
родовища у Черкаській області. Закладені досліди із зменшення пестицидного
навантаження на ґрунти та сільськогосподарську продукцію, отримання екологічно
чистої, органічної сировини та продукції.
Співпраця з вітчизняними та іноземними селекційними центрами у рамках
діяльності Наукового парку та Інституту зрошуваного землеробства НААН дає
можливість щорічно проводити сортовипробування новітніх селекційних досягнень у
галузі насінництва.
Згідно з укладеними договорами про сортовипробування сільськогосподарських
культур з провідними компаніями Франції, Італії, Іспанії, Японії, США, Ізраїлю,
Нідерландів, Швейцарії:
виконано роботи з вивчення адаптивних характеристик 140 гібридів овочевих
культур;
створено 67 демонстраційних полігонів сучасних сортів зернових колосових
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культур, технічних культур, овочевих і баштанних культур;
на 10-ти демонстраційних полігонах презентовано зразки новітньої
сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва;
на 26-ти демонстраційних полігонах представлено результати випробування
новітніх мікро- і макродобрив, засобів захисту рослин, біопрепаратів і
нанопрепаратів вітчизняного та іноземного виробництва.
Науковим парком «Агроперспектива» виконуються науково-дослідні роботи за 10
темами на площі 800 га. У рамках співпраці за програмою кластеру проведено
випробування 3-х експериментальних зразків широкозахватної ґрунтообробної
техніки бренду LOZOVA MACHINERY.
Спільно із компанією Ландтех і ТОВ Agri-Ukraine виконано роботи по
цифруванню полів ННПЦ, визначено проблемні ділянки для диференційованого
внесення добрив. За підтримки вченої ради університету і ректорату придбано
сучасну техніку для автопілотування, що дає можливість за рахунок оптимізації
маневрування широкозахватного агрегату підвищити продуктивність трактора John
Deere на 7-10% та скоротити витрати палива до 5%.
За підтримки Президії НААН і Міністерства освіти і науки України реалізується,
як експеримент, Програма спільних з Миколаївським НАУ наукових досліджень на
землях Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту
зрошуваного землеробства НААН України, визначено пріоритетні напрямки
наукових досліджень
За результатами спільної роботи з метою науково-інноваційного та
інформаційного забезпечення аграрних товаровиробників розроблено науковообґрунтовані рекомендації.
У 2020 році на дослідному демонстраційному полі університету традиційно
проведено Міжнародний День поля «Технології вирощування зернових колосових
культур» у режимі онлайн. На демонстраційних полігонах проведено
сортовипробування 248 сортів і гібридів зернових колосових культур з усіх
селекційних центрів України та 9 провідних міжнародних селекційних центрів
Німеччини, Сербії, Чехії та ін. У заході взяли участь понад 500 керівників та
селекціонерів селекційних центрів, аграрних закладів вищої освіти, відомі вчені,
керівники та спеціалісти сільськогосподарських підприємств Миколаївської, Одеської,
Херсонської та Кіровоградської областей. Учасники Дня поля мали можливість
ознайомитися із сучасними селекційними досягненнями
Наукова бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала
Створення на базі Національного університету
кораблебудування
ім. адмірала
Макарова Макарова (далі – НУК) є невід’ємною частиною інформаційного середовища
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науково-технічної університету, його ресурсним, комунікативним і соціально-культурним центром.
Наукова бібліотека НУК– це понад 770 тис. примірників друкованих видань
(400 тис. в активному використанні); 380 тис. примірників підручників; 94 тис.
примірників наукової літератури; 133 тис. примірників періодичних видань; щорічне
поповнення фонду до 2 тис. примірників; 330 тис. відвідувань читачів; 580 тис.
книговидач; 8 тис. читачів за єдиним читацьким квитком; 30 тис. читачів обслуговує
бібліотека протягом року.
Віртуальний сервіс Наукової бібліотеки складається з:
електронного каталогу (загальна кількість записів - понад 130 тис.);
електронного інституційного репозитарію (http://eir.nuos.edu.ua) – понад 2500
документів створюється з 2012 року;
баз даних власної генерації (23);
повнотекстової бази даних видавництва ТОВ «Центр навчальної літератури»
(понад 1300 підручників з усіх галузей знань);
наукометричних БД Scopus і Web of Science; повнотекстових ресурсів відомого
міжнародного видавництва Springer Nature;
електронної бібліотеки (понад 16 тис. документів, створюється з 2008 року), що
включає повнотекстову колекцію праць викладачів НУК;
вебсайту бібліотеки http://lib.nuos.edu.ua/
Наповнення
інформаційними
матеріалами
З метою поліпшення якості інформаційного обслуговування користувачів та
демонстраційного центру з пріоритетів науково- розширення інформаційних можливостей науковою бібліотекою Чорноморського
технічної та інноваційної діяльності, створеного національного університету імені Петра Могили запропоновано доступ до
2010 року на базі Чорноморського державного повнотекстових баз даних наукової інформації МВФ (Міжнародного валютного
університету імені Петра Могили
фонду) та співпрацю з найвідомішими в світі міжнародними наукометричними
базами даних Web of Science та Scopus. В університеті завдяки діяльності бібліотеки
у рамках співпраці започатковано систему тренінгів з користування Web of Science та
Scopus.
Науково-педагогічними працівниками Інституту державного управління
Чорноморського національного університету імені Петра Могили укладено договір з
облдержадміністрацією на проведення семінарів на тему «Визначення основних
напрямів смарт-спеціалізації в області з метою залучення інвестицій у соціальноекономічний розвиток Миколаївщини.
Підписано угоду про співробітництво між Чорноморським національним
університетом імені Петра Могили та Шандуньським науково-технологічним
університетом. Предметом угоди є участь викладачів та дослідників в обміні,
співпраця в дослідницьких програмах, участь студентів у наукових візитах та спільне
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Визначення індикаторів та коефіцієнтів вагомості
індексів екологічної безпеки в системі сталого
розвитку південного регіону України

Організація та проведення семінарів, «круглих
столів», навчальних курсів з питань науковотехнічної
та
інноваційної
діяльності,
інтелектуальної власності, трансферу технологій з
метою
підвищення кваліфікації керівних
інженерно-технічних працівників; співробітників
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навчання та наукові зустрічі для наукових досліджень.
Укладено договір з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН
України. Предметом договору є планування сталого розвитку наукової школи
шляхом доповнення тематики наукового дослідження: «Інтелектуальне планування
та моделювання для сталого розвитку університетської системи освіти» на період
2015–2020 роки.
У рамках діяльності Науково-дослідного інституту полоністики Чорноморський
національний університет імені Петра Могили співпрацює з Ягеллонським і
Варшавським університетом, Природничо-Гуманітарним університетом ім. Яна
Длугоша в Ченстохові, Університетом ім. Марії Склодовської - Кюрі в Любліні,
Лодзьким університетом, Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині,
Університетом ім. Адама Міцкевича в Познані, Державним архівом в ПйотрковіТрибунальському (Польща), Польським історіографічним товариством, Польським
товариством історичним, Південно-Східним науковим інститутом в Перемишлі,
Польською академією наук, Інститутом національної пам’яті Польщі
На кафедрі екології та природоохоронних технологій Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова у рамках виконання науково-дослідної
роботи за держбюджетною темою «Розробка заходів та технологій захисту довкілля
від забруднень» проведено оцінку та надано характеристику найбільш вагомих
джерел забруднення водних об’єктів Південного регіону України; визначено
інтегральні екологічні показники стану атмосферного повітря територій регіону;
виконано оцінку екологічної стабільності територіальної структури та стійкості
земельних угідь до антропогенного навантаження; проведено ранжування
промислових підприємств і підприємств житлово-комунального господарства за
ступенем їх екологічної небезпеки. На підставі отриманих даних визначено
індикатори та коефіцієнти вагомості індексів екологічної безпеки регіону з метою
обґрунтування природоохоронних заходів та розробки інноваційних технологій
захисту навколишнього середовища, що буде сприяти ефективному вирішенню
питань зниження техногенного навантаження на довкілля і сталому розвитку
територій Південного регіону України
Щороку за ініціативою Чорноморського національного університету імені Петра
Могили
друкуються
брошури
«Інноваційні
науково-дослідні
розробки
Чорноморського національного університету імені Петра Могили» та «Інвестиційні
науково-технічні розробки Чорноморського національного університету імені Петра
Могили» тиражем у 500 примірників для розповсюдження серед комерційних
організацій Миколаївщини та України, представлення наукових розробок
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Створення умов для пріоритетного розвитку
малого та середнього підприємництва
4.3.
Розвиток внутрішнього ринку
4.3.1. Розвиток споживчого ринку та послуг
4.3.1.1. Забезпечення продовольчої безпеки за рахунок
формування регіональних запасів продовольчого
зерна та плодоовочевої продукції; проведення
товарних інтервенцій з державного матеріального
резерву
для
запобігання
необґрунтованому
підвищенню цін на продовольчі товари; залучення
на споживчий ринок товарних ресурсів шляхом
проведення міських і районних ярмарків за участі
безпосередніх товаровиробників
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університету на презентаціях, конференціях, виставках. Із метою популяризації
власних досягнень та комерціалізації науково-технічних розробок університет бере
участь у виставках та заходах: регіональній виставці «Миколаївщина інформаційна»;
виставці досягнень закладів освіти Миколаївщини; виставці-панорамі «Наукове
надбання Миколаївщини»; виставці-екскурсі «Наукова спадщина Миколаївщини»; в
обласному конкурсі «Краща Миколаївська книга»; у міській виставці «День Міста»,
присвяченій річниці м. Миколаїв; Всеукраїнській виставці «Наш дім.
Енергозбереження»; спеціалізованій виставці «Освіта Миколаївщини».
Науково-педагогічними працівниками Інституту державного управління
Чорноморського національного університету імені Петра Могили спільно з
представниками Миколаївської облдержадміністрації і Новобузької районної
державної адміністрації, головами сільських і селищних рад Новобузького району та
мешканців району проведено зустрічі з питання об’єднання територіальних громад в
Новобузькому районі з метою наукового обґрунтування реальності та
перспективності формування на території району спроможних територіальних громад

З метою забезпечення потреби населення області в основних продовольчих
товарах, недопущення їх дефіциту та на підставі доручень Кабінету Міністрів
України облдержадміністрацією до квітня 2020 року здійснювався щомісячний
моніторинг балансів виробництва та споживання продуктів харчування, результати
якого надавалися Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України (знято з контролю листом Кабінету Міністрів України
від 31.03.2020 № 13771/0/1-20).
Крім того, в містах та районах області на 2019/2020 маркетинговий рік розроблено
баланси попиту та пропозиції основних продуктів харчування, згідно з якими за
рахунок власного виробництва область повністю забезпечена олією соняшниковою
нерафінованою, свининою, сиром кисломолочним, сметаною та овочами; іншими
товарами – як за рахунок власного виробництва, так і за рахунок ввезення з інших
регіонів. Для повноцінного забезпечення населення області основними групами
продовольчих ресурсів, які недостатньо виробляються в області, організовано їх
завезення з інших регіонів України
Сприяння розвитку мережі підприємств торгівлі та
За даними райдержадміністрацій, виконавчих органів міських, селищних та
громадського
харчування
з
урахуванням сільських рад у 2020 року в області працювало 14553 підприємства роздрібної
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комплексної забудови міст і районів, організацією в торгівлі
(9572 магазини та 4981 кіосків, контейнерів, АЗС) та 1606 закладів
місцях, де відсутня стаціонарна торгівля, виїзної та ресторанного харчування.
виносної торгівлі товарами першої необхідності
В містах та районах області відповідними рішеннями міських, селищних,
сільських рад визначено місця розміщення об’єктів виносної, виїзної торгівлі
товарами першої необхідності, в тому числі, на територіях малоефективних
торговельних зон, де відсутня стаціонарна торговельна мережа
Проведення виставок товарів місцевих виробників;
В містах та районах області в І кварталі 2020 року проведено 135 ярмаркових
розширення мережі їх фірмових магазинів, відділів заходів, на яких господарства районів реалізували власну продовольчу продукцію.
та секцій
Проте, у зв’язку з введенням на території України карантинних заходів для
запобігання поширенню коронавірусної інфекції з квітня минулого року робота
ярмарків призупинена.
Місцевими товаровиробниками продовжена робота з розширення власної
фірмової торговельної мережі. На місцевих ринках виділено понад двох тисяч
торгових місць для торгівлі безпосередньо виробниками продовольчих товарів та
сільгосппродукції
Забезпечення
раціонального
розміщення
В області функціонує 4850 об’єктів сфери побутових послуг, у т. ч. 720 – у
інфраструктури
побутового
обслуговування сільській місцевості (14,8% від загальної кількості). Значна їх кількість (51,9%)
населення на території населених пунктів шляхом розташована в обласному центрі.
відкриття нових, реконструкції та модернізації
Найбільшу питому вагу серед об’єктів сфери побутових послуг займають
існуючих
об’єктів,
недопущення
їх перукарні, ремонт транспортних засобів, послуги з перевезення вантажів, а незначну
перепрофілювання;
проведення
конкурсів – послуги хімчисток та пралень
професійної майстерності серед фахівців побутового
У 2020 році в обласному центрі відкриті сауна «Мираж» ФОП Побережної Н.В.;
обслуговування
швейна майстерня ФОП Гальперіної А.Г.; салон краси ФОП Бабаєва Е.Т.; пункт
прийому вторинної сировини ФОП Жилевської О.В.
Посилення контролю за правильністю формування
На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 394 «Про
та застосування цін і тарифів на продукцію та внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996
послуги, недопущення безпідставного зростання цін № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
і тарифів на товари та житлово-комунальні послуги
Міністрів України» скасовані повноваження облдержадміністрацій в частині
державного цінового регулювання на ряд продовольчих товарів та послуг. Проте, на
сьогодні в області діють розпорядження голови облдержадміністрації щодо
встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію
громадського харчування, що реалізується в навчальних закладах; та на вугілля, що
відпускається населенню; нормативу рентабельності на дрова та газ скраплений, що
відпускаються населенню для побутових потреб.
Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо формування, встановлення
та застосування державних регульованих цін здійснюється Сектором контролю за
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регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у
Миколаївській області. Так, протягом 2020 року здійснено 16 контрольних заходів, у
тому числі 11 - позапланових (8 - на підставі звернень фізичних осіб, 2 – на підставі
звернень суб’єктів господарювання, 1- на виконання припису), розглянуто
75 звернень. Суб’єктам господарювання видано 9 приписів, та зобов’язано здійснити
перерахунок нарахованих та несплачених коштів в сумі 19,0 тис грн. Прийнято
7 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму
196,3 тис. грн, у тому числі сума коштів, що підлягає поверненню споживачам –
79,0 тис грн. Попереджено обрахування споживачів на 1801,7 тис грн. Фактично
надійшло коштів до бюджету за рішеннями, прийнятими у 2019 році – 3,4 тис грн, у
2020 році – 117,3 тис грн., здійснено перерахунок із споживачами на 120,7 тис грн., з
них 34,9 грн за попередні роки.
Крім того, на підставі даних моніторингу цін на основні групи продовольчих
товарів, що проводиться органами статистики, здійснюється аналіз цін по області
порівняно з іншими регіонами України, результати якого розміщуються на вебсайті
департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації
4.3.2.

Дерегуляція і розвиток підприємництва
Подальше впровадження регуляторної політики.
Оптимізація дозвільної системи, підвищення
ефективної діяльності дозвільних центрів та центрів
з надання адміністративних послуг, створення
єдиної електронної бази даних адміністративних
послуг органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування

Упровадження освітніх програм з підприємницької
діяльності для суб’єктів підприємницької діяльності
та широких верств населення, проведення семінарів
та нарад для підприємців з питань роз’яснення
чинного законодавства, що регулює підприємницьку

В області діє розпорядження голови облдержадміністрації від 15.06.2015 № 182-р
«Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики на території
Миколаївській області», яким затверджено комплекс заходів щодо забезпечення
виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності».
Сформовано реєстр діючих розпоряджень голови облдержадміністрації, що є
регуляторними актами (21 регуляторний акт), який розміщено на вебсайті
облдержадміністрації.
Згідно з пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації розроблено
та затверджено 10.12.2020 план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів
Миколаївської облдержадміністрації на 2021 рік та складено план - графік
відстеження
результативності
регуляторних
актів
Миколаївської
облдержадміністрації на 2021 рік, які розміщено (оприлюднено) на офіційному
вебсайті облдержадміністрації за адресою: http://www.mk.gov.ua/ua/regulat/plan/
В області протягом 2020 року активно проводилась інформаційно-роз’яснювальна
робота із зайнятим та незайнятим населенням щодо отримання безоплатних
консультацій, організовувались заходи відповідного спрямування.
Миколаївським обласним центром зайнятості організована взаємодія з органами
державної влади та іншими компетентними організаціями, які надають консультації
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та особам, що звернулися з питань організації власного бізнесу, а діючим підприємцям
– з питань його ефективного провадження. Сформовані переліки компетентних
спеціалістів щодо надання відповідних консультацій, до складу яких увійшли
141 представник організацій та установ, в тому числі 119 представників органів
державної влади.
Протягом 2020 року надано 952 консультації.
Миколаївським обласним центром зайнятості створено центр підтримки
підприємців «КОНСАЛТИНГ», де підприємці безкоштовно отримують кваліфіковані
консультації. Протягом 2020 року надано 251 консультація
Запровадження системи консультаційних послуг для
На виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
підприємців шляхом проведення «круглих столів», Миколаївській області на 2019-2020 роки в області проводиться консультування
нарад, виїзних консультацій, кущових семінарів, переміщених осіб щодо організації та ведення бізнесу.
забезпечення
роботи
обласного
«Єдиного
Регіональним фондом підтримки підприємництва в Миколаївській області
консультативного центру» та мережі дистанційних забезпечена постійна робота мережі дистанційних консультаційних центрів для
консультацій на базі бібліотек
підприємців Миколаївської області. Розроблено та впроваджено цикл освітніх
онлайн-семінарів (вебінарів) для суб’єктів підприємницької діяльності та широких
верств населення з метою ознайомлення їх із ключовими питаннями ведення бізнесу,
кращими світовими бізнес-практиками, підвищення їх кваліфікації та
конкурентоспроможності, сприяння суб’єктам підприємницької діяльності
Миколаївської області в процесах налагодження співробітництва з бізнессередовищем ЄС
До мережі дистанційних центрів звернулось 118 підприємців, з міст та районів
області з метою отримання консультацій
Оперативне реагування на проблемні питання
На виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
діяльності суб’єктів малого підприємництва шляхом Миколаївській області на 2019-2020 роки регіональним Фондом підтримки
забезпечення роботи «гарячих ліній»
підприємництва в Миколаївській області приймалися дзвінки на телефон «Гарячої
лінії» від підприємців та бажаючих відкрити власну справу з міста Миколаєва та
районів області. Особи зверталися на телефон «Гарячої лінії» з метою отримання
консультації з таких основних напрямів:
розширення власної справи –55;
залучення фінансових ресурсів (інвестиції, кредитування) –14;
стажування для малого та середнього підприємництва за кордоном – 12;
різні питання щодо бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту тощо – 34;
У 2020 році було проведено 23 вебінара з питань планування ведення та
фінансування бізнесу, 23 воркшопа з питань пошуку, розробки, створення і
управління власною справою, зокрема в Інтернеті та 19 семінарів з питань
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інноваційного підприємництва та європейського фінансування бізнесу, в яких взяли
участь майже 1460 осіб
З метою залучення безробітних до підприємництва в Миколаївській обласній
службі зайнятості проводиться низка заходів. Особи, які виявили намір відкрити
власну справу, залучаються до участі в тематичних семінарах.
Протягом 2020 року проведено 73 інформаційних семінари «Генеруй бізнес-ідею
та розпочни свій бізнес» з орієнтації на підприємництво, в яких взяли участь
723 безробітні особи. На семінарах фахівцями служби зайнятості надається
інформація з питань започаткування власної справи, аспектів ведення малого бізнесу.
Після опанування основ підприємництва та участі у відповідних семінарах за
звітний період 17 безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю для
організації підприємницької діяльності, з них: 8 жінок, 9 осіб у віці до 35 років,
1 - проживає у сільській місцевості, 6 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, 4 військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній
операції.
На виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Миколаївській області на 2019-2020 роки, Миколаївським обласним центром
зайнятості, з метою залучення безробітних до підприємництва протягом 2020 року
проведено 73 семінари з питань започаткування власної справи, аспектів ведення
малого бізнесу, в яких взяли участь 723 особи.
За звітний період 17 безробітних отримали одноразову допомогу по безробіттю
для організації підприємницької діяльності
На виконання заходу Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Миколаївській області на 2019-2020 роки, а саме «Підвищення кваліфікації
управлінських кадрів для сфери підприємництва. Залучення претендентів для
конкурсного відбору на проходження стажування у Німеччині за програмою GIZ
GmbH «Fit for Partnership with Germany» Регіональним Фондом підтримки
підприємництва в Миколаївській області проведено роботу, за результатами якої у
2020 році успішно пройшли співбесіду 4 представники малого і середнього
підприємництва для участі у Програмі в групах «Industry 4.0» та «Загальна
кооперація». Загалом кількість випускників складає 17 представників бізнесу.
Регіональним Фондом підтримки підприємництва в Миколаївській області:
проведено вебінар на тему «Інноваційне підприємництво», воркшопи на теми:
«RinnoHUB - точка зростання інноваційної економіки нашої області» та «Участь осіб
з обмеженими фізичними можливостями в сучасному інноваційному
підприємництві» та семінар - «Основні тренди інноваційного підприємництва. Кращі
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приклади і практики»;
взято участь у написанні національної програми кластерного розвитку до
2027 року в якості райтера програми.
взято участь у «круглому столі» за темою «Місце України в Європейській
морській спільноті. Майбутнє та перспективи морської галузі в умовах глобальних
економічних викликів» в якості експертів з Кластеризації
На виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Миколаївській області на 2019-2020 роки в області розроблено та реалізовано
механізм надання фінансової допомоги для компенсації відсоткових ставок по
існуючим кредитам підприємців, на що з бюджету області у 2020 році було виділено
4400,0 тис. грн. Відбулось 3 конкурсних відбори, за результатами компенсацію
отримали 14 учасників конкурсу на суму 1,336 млн грн, якими створено 42 нових
робочих місця.
На виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Миколаївській області га 2019-2020 роки, щодо надання кредитів фермерським
господарствам
у
порядку,
визначеному
чинним
законодавством,
облдержадміністрацією, Миколаївським відділенням Українського державного фонду
підтримки фермерських господарств проведено роботу щодо виділення
Миколаївській області для надання кредитів фермерським господарствам у
сумі 67,0 млн грн.
Укрдержфондом визначено переможцями на надання кредитів 9 фермерських
господарств (із пропонованих 27 з потребою 13,3 млн грн), які отримали
безвідсоткові кредити на суму 3,95 млн гривень

Реформування сфери надання адміністративних
послуг
Упровадження
проєкту
«Електронна
З 2017 року, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації
Миколаївщина»
від 29.12.2016 № 503-р «Про впровадження інформаційної системи «Єдиний
регіональний WEB-портал адміністративних послуг Миколаївської області» в області
працює єдиний регіональний вебпортал адміністративних послуг Миколаївської
області. Протягом 2020 року забезпечено технічний супровід Порталу, відповідно до
пункту 2.2 Програми інформатизації «Електронна Миколаївщина» на 2018-2020 роки
для 17 ЦНАПів
Оновлення інформації, яка розміщується на вебНа вебпорталі адміністративних послуг Миколаївської області постійно
порталі адміністративних послуг (рішення обласної
оновлюється інформація щодо адміністративних послуг, що надаються у ЦНАПах;
ради від 21.12.2018 № 6, постійно)
вчасно надаються/блокуються права доступу адміністраторам та суб’єктам надання
адмінпослуг для роботи в Порталі; розміщується інформація в розділі «Останні

41

новини»
Листом відділу від 05.02.2020 № 70/01-11/05-110/70 до департаменту
економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації направлено
пропозиції щодо оновлення показників контролю за напрямами соціальноекономічного розвитку територіальних одиниць області у сфері надання
адміністративних послуг
Створення дистанційних точок доступу до єдиного
З 2017 року на базі 19 районних бібліотек реалізується проєкт «Адміністративні
вебпорталу адміністративних послуг Миколаївської послуги для громади: доступ через бібліотеки»
області на базі сільських бібліотек
Створення умов для діяльності центрів надання
адміністративних послуг
Забезпечення належного функціонування центрів
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» станом на
надання адміністративних послуг
01.01.2021 в Миколаївській області створено та працюють 28 центрів надання
адміністративних послуг.
На контролі знаходиться розпорядження голови облдержадміністрації
від 07.05.2019 № 163-р «Про затвердження заходів щодо удосконалення роботи
центрів надання адміністративних послуг Миколаївської області»
Навчання
державних
службовців,
громадян,
Державні службовці облдержадміністрації успішно пройшли курс «Цифрова
представників бізнесу застосуванню технологій грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google», який розміщено
електронного урядування
на вебпорталі Дія. Цифрова освіта.
Працівники центрів надання адміністративних послуг Миколаївської області
постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом щотижневих онлайн – навчань
(семінари, вебінари, тренінги), які запроваджено Міністерством цифрової
трансформації України, у тому числі на YouTube каналі Дія.
Також працівники ЦНАПів проходять онлайн – навчання в Миколаївському
регіональному центрі підвищення кваліфікації за програмами короткострокових
семінарів
ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
Розвиток охорони здоров’я
Поліпшення демографічної ситуації:
для попередження материнської та малюкової
Для попередження материнської та малюкової смертності обстеження та
смертності забезпечити своєчасне взяття на динамічне спостереження вагітних проводиться відповідно до чинних наказів МОЗ
диспансерний облік усіх жінок з ранніх строків України. При аналізі стану виконання заходів Програми встановлено: показник
вагітності, динамічне спостереження за вагітними своєчасного взяття вагітних на диспансерний облік за 2020 рік склав 94,2%;
жінками; зменшити кількість абортів, забезпечити показних охоплення вагітних УЗД (двічі до 22 тижнів) – 96%; показник 2-кратного
доступність до служби охорони репродуктивного ВІЛ-тестування – 98,6%; партнерські пологи – 74%.
Розробка методики моніторингу якості надання
адміністративних послуг
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здоров’я і планування сім’ї та сучасних методів
Проводяться консультування з питання планування сім’ї щодо вибору методу
контрацепції незалежно від місця проживання та контрацепції відповідно до періоду життя жінки з дотриманням прав пацієнтки, її
соціального статусу жінки
репродуктивних планів, стану здоров’я, прихильність до застосування того чи іншого
методу контрацепції. У 2020 році жінкам було введено 18 921 ВМС, 37 256 жінок
приймають комбіновані оральні контрацептиви. За 2020 рік відмічено зниження
кількості абортів, показник числа абортів на 1000 жінок фертильного віку – 9,5. За
2020 рік відмічене зниження кількості абортів з 2768 у 2019 році до 2435 у 2020 році.
З метою ефективного попередження непланової вагітності у жінок з тяжкою
екстрагенітальною патологією, при якій вагітність та пологи загрожують життю
жінки в жіночих консультаціях пологових будинків створено відповідний реєстр
жінок репродуктивного віку.
У 2020 році на базі Миколаївської обласної клінічної лікарні створено відділення
акушерсько-гінекологічної допомоги та репродуктивного здоров’я шляхом
об’єднання акушерсько-гінекологічного відділення та Центру планування сім’ї.
Постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з метою виховання у
населення високої культури статевих та сімейних відносин, свідомого та
відповідального ставлення до питання щодо планування сім’ї та дітонародження
з метою зниження смертності, інвалідності,
Наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 157 «Про внесення змін до деяких наказів
підвищення середньої очікуваної тривалості життя Міністерства охорони здоров’я України» скасована контрольна карта диспансерного
продовжити проведення диспансеризації населення нагляду № 030/о та талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (025-2/о).
відповідно до порядку та вимог чинного Україна переходить на модель регулярних скринінгових оглядів по групах ризику.
законодавства, зокрема медичних стандартів
Наказом МОЗ України від 29.12.2016 № 1422 «Про внесення змін до наказу МОЗ
(локальних клінічних протоколів) надання медичної України від 28 вересня 2012 року № 751», який вступив у силу 28.04.2017 скасовано
допомоги на засадах доказової медицини
подальшу розробку локальних клінічних протоколів. Відповідно до пункту 3.10.
розділу III зазначеного наказу у кожному лікувальному закладі розроблено клінічний
маршрут пацієнта, який містить алгоритм руху пацієнта по підрозділах закладу,
пунктах контактів з лікарями та іншим медичним персоналом у процесі надання
медичної допомоги, а також за потреби взаємодії між закладами охорони здоров'я.
Клінічний маршрут пацієнта розробляється у довільній формі з урахуванням
особливостей відповідного закладу державною мовою.
За направленням сімейного лікаря забезпечено рівний доступ до спеціалізованої та
високоспеціалізованої медичної допомоги (вторинний, третинний рівні)
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 340 «Про
з метою зниження смертності населення від
серцево-судинних
захворювань
забезпечити реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на
виконання Постанови Кабінету Міністрів України лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» втратила чинність на
від 25 квітня 2012 року № 340 «Про реалізацію підставі постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 260 «Про визнання
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пілотного проєкту щодо запровадження державного
регулювання цін на лікарські засоби для лікування
осіб з гіпертонічною хворобою» в частині
забезпечення даної категорії хворих лікарськими
препаратами
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такими, що втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів Української PCP,
Кабінету Міністрів Української РСР та Кабінету Міністрів України».
З 1 квітня 2019 року реімбурсація лікарських засобів здійснюється виключно за
електронними рецептами, виписаними через електронну систему охорони здоров’я,
відповідно до Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення
доступності лікарських засобів».
В області прийнято обласну Програму «Запобігання і лікування серцево-судинних
та судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 роки» зі змінами, яку затверджено
рішенням обласної ради 12 квітня 2018 року.
З метою належного виконання обласної Програми та створення системи
безперервного надання якісних і доступних медичних послуг з профілактики,
діагностики та лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями
управлінням охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації
видано наказ № 320-Л від 29.05.2018 «Про заходи з виконання обласної Програми».
Аналогічні програми затверджено сесіями районних рад.
У 2020 році за урядовою програмою реімбурсації загалом було виписано
500 346 тис електронних рецептів, з них погашено 423425 рецептів (84,63% від
виписаних). 77 тисяч пацієнтів отримують необхідні ліки.
Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями виписано 396 196 рецептів,
пацієнтам із цукровим діабетом ІІ типу – 89 547 рецептів, із бронхіальною астмою 14 561 рецептів.
Загальна вартість відпущених за електронними рецептами лікарських засобів у
2020 році склала 26 347 303 грн., при цьому середня вартість 1 рецепта склала
62,22 гривні.
Програма «Доступні ліки» дозволила сімейним лікарям дистанційно, без фізичної
присутності хворого виписувати необхідні ліки, і при цьому не наражати і себе, і
пацієнта на можливість інфікування
У 2020 році проведено трансплантацій кісткового мозку 4 дітям Миколаївської
З метою підвищення якості та ефективності надання
медичної допомоги, фінансування витрат на області та 2 дитини лікувались за межами України
придбання лікарських засобів, виробів медичного
призначення,
придбання
та
виготовлення
допоміжних засобів слуху, зору, ендопротезів та
інших протезів, медичного обладнання для надання
медичної допомоги хворим дітям у державних і
комунальних лікувально-профілактичних закладах
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охорони здоров’я Миколаївської області, інших
областей та м. Києві здійснювати за рахунок коштів,
передбачених в обласному бюджеті на виконання
депутатами обласної ради доручень виборців,
відповідно до програм, затверджених обласною
радою
У разі здійснення лікування дітей за межами області
таке лікування здійснювати виключно за наявності
відповідного направлення від управління охорони
здоров’я обласної державної адміністрації (згідно з
рішенням обласної ради від 12.10.2017 № 26)

з метою попередження малюкової смертності
забезпечити
міжвідомчу
взаємодію
між
територіальними закладами охорони здоров’я
області, службами у справах дітей та центрами
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо
виявлення та патронажу сімей, які опинились у
складних життєвих обставинах, груп соціального
ризику та сімей, у яких батьки не виконують
батьківські обов’язки (згідно з рішенням обласної ради

В області налагоджено міжсекторальну взаємодію відділів праці та соціального
захисту населення, служби у справах дітей, кримінальної поліції та закладів охорони
здоров'я області щодо сімей, в яких батьки не виконують своїх обов'язків відносно
неповнолітніх дітей.
В області на диспансерному обліку сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах – 774, в них дітей – 1681. В них по відношенню до 102 дітей скоєно
психологічне насилля, 17 дітей систематично залишали домівки.
На обліку знаходиться 1084 сім’ї груп соціального ризику, де батьки не
виконують своїх обов’язків, в них дітей – 2396

від 21.12.2018 № 6)

Поліпшення кадрового забезпечення закладів
Листом від 21.02.2020 № 9-03/19/1 Миколаївській облдержадміністрації внесено
охорони здоров’я (згідно з обласною Програмою пропозицію щодо зняття з контролю обласної Програми «Медичні кадри
«Медичні кадри Миколаївщини» :
Миколаївщини» на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Миколаївської обласної
ради 29.03.2013 № 4, термін дії якої продовжено до 2018 року у зв’язку із
закінченням строку її дії.
Термін дії обласної програми «Медичні кадри Миколаївщини» не продовжується
у зв’язку з тим, що 24 грудня 2019 року рішенням сесії обласної ради прийнято
Програму розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області на
2020-2022 роки, виконання заходів якої сприятиме підвищенню рівня кадрового
забезпечення та рівня професійної підготовки медичних працівників
придбання житла для медичних працівників
За 2020 рік забезпечено житлом лікарів: КНП «Багатопрофільна лікарня
області, які знаходяться на квартирному обліку (не Баштанського району» Баштанської районної ради, КНП «Центр первинної медикоменше 2-х квартир на рік)
санітарної допомоги» Снігурівської районної ради та 2 квартири в м. Миколаєві
виплата соціальних надбавок у розмірі 25 %
Соціальні надбавки у розмірі 25 % посадового окладу виплачувалися сімейним
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посадового окладу лікарям-фтизіатрам, сімейним лікарям: у м. Первомайську, Арбузинському, Очаківському, Первомайському,
лікарям, дільничним терапевтам та педіатрам
Снігурівському районах.
Крім того забезпечено виплату заробітної плати, у т.ч. нарахувань на оплату
заробітної плати, додаткових виплат до заробітної плати медичним та іншим
працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на
коронавірусну хворобу (COVID-19), та бригад лікарів, середнього, молодшого
медичного та іншого персоналу, який задіяний до роботи на період виконання
заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території Миколаївської області
коронавірусної хвороби, до завершення цих заходів – 13 702,100 тис. гривень
здійснення цільового відбору сільської молоді для
У зв’язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018
навчання у вищих медичних навчальних закладах І- № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів
ІV рівнів акредитації відповідно до квот, вищої медичної і педагогічної освіти за державним замовленням», в управлінні
встановлених у межах державного замовлення;
охорони здоров’я облдержадміністрації відбувся конкурс на укладення угод між
управлінням охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації і особами, які
бажають вступити до вищих медичних закладів освіти та навчатись за кошти
державного бюджету, з відпрацюванням не менше трьох років у сільській місцевості
або селищі міського типу.
Обов’язковою умовою для укладання угоди є взяття на себе роботодавцями, тобто
сільськими, селищними та міськими радами, зобов’язань стосовно забезпечення
фахівців на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом з
опаленням і освітленням.
Реалізація цієї постанови сприятиме покращенню кадрового забезпечення
сільської мережі медичними працівниками
проведення ремонту 2-х поверхів корпусу
Ремонт 2-х поверхів корпусу хірургічного відділення Єланецької центральної
хірургічного відділення Єланецької центральної районної лікарні під житло для медичних працівників не проводився у зв’язку з
районної лікарні
під житло для медичних недоцільністю його проведення
працівників;
проведення ремонту будівлі інфекційного
Рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/3 Жовтнева центральна
відділення Жовтневої центральної районної лікарні районна лікарня приєднана до мережі закладів охорони здоров’я м. Миколаєва та
під відомче житло для медичних працівників.
перейменована у міську лікарню № 5 (КНП ММР «Міська лікарня № 5)».
У 2020 році, у зв’язку зі спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 прийнято рішення про знесення старої
будівлі інфекційного відділення та будівництво нової, з швидко монтованих
модульних блоків на 60 ліжок. Будівельні роботи проведені за рахунок спонсорських
коштів. Нову будівлю загальною площею 3088,8 м2 введено в експлуатацію
Зниження
захворюваності
населення
на
Протягом 2020 року в галузі охорони здоров’я області реалізовувалася обласна
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соціально
значущі
хвороби
(ВІЛ/СНІД,
туберкульоз,
онкологічні
захворювання,
наркоманію, цукровий діабет, серцево-судинні,
інфекційні та інші захворювання):
забезпечення
виконання
заходів
Програми
імунопрофілактики та захисту населення від
інфекційних хвороб, забезпечення охоплення
профілактичними щепленнями цільових груп
населення не менше 97% ;

стовідсоткове
забезпечення
хворих
на
цукровий та нецукровий діабет лікарськими
засобами та виробами медичного призначення за
рахунок коштів усіх рівнів бюджету;

забезпечення
виконання
заходів
щодо
поліпшення стану надання медичної допомоги
населенню відповідно до обласної Програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на
період до 2016 року;

забезпечення виконання обласної Цільової
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Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на
2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.
Загальний обсяг видатків, передбачений програмою, становить близько
300,0 млн. грн, профінансовано - 74 301,084 тис. гривень
Термін дії обласної Програми імунопрофілактики закінчився у 2015 році, нову
програму на загальнодержавному рівні не прийнято, відповідно відсутня і обласна
програма.
Разом з тим, виконання плану щеплень знаходиться на постійному контролі
облдержадміністрації. В райони неодноразово надсилались листи щодо активізації
роботи з проведення імунізації.
В області забезпечено охоплення профілактичними щепленнями цільових груп
населення на 89% (по Україні – 75%)
З 2018 року в Миколаївській області всіх хворих на цукровий діабет, які
отримують інсулінотерапію, внесено до електронного «Реєстру пацієнтів, що
потребують інсулінотерапії».
Станом на 01.01.2021 до Реєстру внесено інформацію про 4929 пацієнтів, у тому
числі 264 дітей.
2020 року препарати інсуліну за 70398 електронними рецептами отримало
5155 пацієнтів на суму 39,506 млн гривень
Заходи боротьби з онкологічними захворюваннями включено до обласної
Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області на
2020-2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 2412.2019 № 8.
За підсумками виконання заходів обласної Програми у 2020 році отримано такі
результати:
показник захворюваності населення по області на онкологічні захворювання на
100 тис. населення за 2020 рік становить 314,43 проти 393,8 за 2019 рік;
спеціальне лікування в обласному онкологічному диспансері в 2020 році отримали
66,7 % вперше виявлених онкохворих, проти 72,2 % у 2019 році;
показник смертності від злоякісних новоутворень на 100 тис. населення у
2020 році становить 130,2, проти 162,3 в 2019 році;
в 2020 році не прожили одного року з дня встановлення їм діагнозу злоякісне
новоутворення 18,7 % проти 19,8 %
Заходи щодо протидії захворюванню на туберкульоз включено до обласної
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соціальної програми протидії захворюванню на Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної
туберкульоз на 2013-2016 роки;
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області на
2020-2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.12.2019 № 8.
За 2020 рік епідемічна ситуація з туберкульозу по Миколаївській області
залишається стабільною. Показник захворюваності на туберкульоз знизився і
становить 40,6 на 100 тис. населення (2019 – 54,8). Смертність від туберкульозу
становить 7,9 на 100 тис. населення (2019 – 6,7).
З метою профілактики туберкульозу проводиться вакцинація новонароджених. За
підсумками 2020 року вакцинацією БЦЖ охоплено 98% новонароджених (2019 рік –
96,9 %).
Крім
того,
у
2020
році
КНП
«Миколаївський
регіональний
фтизіопульмонологічний медичний центр» Миколаївської обласної ради визначено
одним із спеціалізованих шпиталів для госпіталізації пацієнтів з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
після
затвердження
Загальнодержавної
Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ включено до обласної Програми розвитку
цільової соціальної програми протидії ВІЛ – та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності
інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки забезпечення територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2020-2022 роки,
розроблення та виконання аналогічної обласної затвердженої рішенням обласної ради від 24.12.2019 № 8.
Програми
Показник захворюваності на ВІЛ/СНІД за 2020 рік зменшився порівняно з
2019 роком і становить 59,7 (2019 рік – 68,5) на 100 тисяч населення.
Показник смертності від СНІДу за 2020 рік зменшився порівняно з 2019 роком і
становить 10,0 (2019 рік – 12,8) на 100 тисяч населення.
Залучено до антиретровірусної терапії 6624 пацієнти.
За кошти Глобального фонду терапію отримують 926 пацієнта та 5628 за кошти
Державного бюджету.
Для КНП «Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих
послуг» - апарат ШВЛ, приліжкові монітори пацієнта, ліжка медичні, аналізатор
біохімічний автоматичний, насос для ентерального харчування тощо на загальну
суму – 1566,74 тис. гривень
Підвищення якості та доступності медичної
У 2020 році система охорони здоров’я зіткнулася зі значним випробуванням,
допомоги і забезпечення надання своєчасної зумовленим пандемією COVID-19. В області для госпіталізації пацієнтів з гострою
невідкладної та екстреної медичної допомоги:
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,
визначено 18 закладів охорони здоров'я - спеціалізованих шпиталів.
Усі шпиталі обладнані необхідним устаткуванням, забезпечені рекомендованим
рівнем доступу ліжок до кисню (не менше 80%).
Протягом 2020 року закуплено: 2 апарати штучної вентиляції легень,
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25 дефібриляторів-моніторів,
25 електрокардіографів,
106
пульсоксиметрів,
5 ларингоскопів з клинками.
Для ліквідації наслідків пандемії COVID-19, розроблено та затверджено: алгоритм
дій бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час огляду, транспортування
або надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або хворих на
COVID-19; маршрут пацієнтів з підозрою або хворих на COVID-19; диспетчеризацію
центральної оперативної диспетчерської щодо прийому за єдиним номером «103»
звернень з підозрою на гостре респіраторне захворювання COVID-19; план
проведення занять з питань клініки, епідеміології, дотримання вимог
протиепідеміологічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при
виявлені особи, що відповідає визначеному випадку COVID-19
проведення капітального ремонту приміщення
Орієнтована вартість корегування проєктно - кошторисної документації
поліклінічного відділення обласної лікарні.
проєкту «Капітальний ремонт корпусу консультаційно-діагностичної поліклініки у
Миколаївській обласній лікарні по вул. Київській,1», виготовленої 2013 року
складає 1050,0 тис. гривень. Вартість ремонтно-будівельних робіт згідно
кошторисної документації станом на 2013 рік складала 6298,914 тис. гривень.
Протягом 2019-2020 років в корпусі поліклінічного відділення лікарні
проводилися поточні ремонтні роботі, а саме:
ремонт стелі в коридорі 3-го поверху – 32,5 тис. грн;
ремонт реєстратури на 1му поверсі – 110 тис. грн;
заміна труб системи водопостачання – 9,5тис.гривень
Дооснащення закладів охорони здоров’я області
сучасним медичним обладнанням:
подальше поліпшення матеріально-технічної бази
Відповідно до розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 20.08.2019
закладів охорони здоров’я області
№ 400-р на замовлення управління капітального будівництва облдержадміністрації за
рахунок коштів ДФРР реалізується проєкт «Капітальний ремонт радіологічного
корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської
обласної ради за адресою: 54018, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18».
У рамках проєкту для КНП «Миколаївський обласний центр онкології»
Миколаївської обласної ради придбано гама-терапевтичну установку Terrabalt та
комп’ютерний томограф Insitum 32.
2020 року для закладів охорони здоров’я області придбано:
КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» концентратор кисневого тиску (8 од.) – 439,100 тис. грн, монітор пацієнта (10 од.) –
468,400 тис. грн, пересувний рентгенапарат - 677,600 тис. грн, система ПЛР –
2600,000 тис.грн;
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КНП «Миколаївський обласний центр онкології» - дерматоскоп –
1 297,054 тис. грн, фібробронхоскоп – 432,522 тис. грн, апарат ШВЛ – 797,150 тис.
грн, ендоскопічна система – 2 968,608 тис. грн; ректороманоскоп - 70,998 тис. грн;
КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» - лапароскопічна стійка з
інструментарієм - 4986,2 тис. грн; датчик до портативного УЗД - 447,26 тис. грн;
електрокардіограф - 67,05 тис. грн; два апарати штучної вентиляції легенів 1380,000 тис. грн, дві наркозно-дихальні станції – 1096,964 тис. грн, кисневий
концентратор – 197,522 тис. грн;
КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» - пересувний рентгенапарат
– 696,262 тис.грн; автоматичний імунохемілюмінісцентний аналізатор для
визначення концентрації імуносупресантів - 2197,999 тис.грн; апарати ШВЛ,
зволожувачі распіраторні - 1210,666 тис.грн;
КНП «Обласна офтальмологічна лікарня» - дефібрилятор з синхронізацією, два
монітори пацієнта, реанімаційне ліжко, стерилізатори парові – на загальну суму –
261,098 тис. грн;
КНП «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» - електрокардіографи, апарати ШВЛ, ларингоскоп, автомобільний,
двохстійковий підйомник - на загальну суму – 1085,000 тис. грн;
КНП «Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка» - лазер діодний
стоматологічний, універсальна стоматологічна установка, система сканування
фосфорних пластин на загальну суму – 397,788 тис. грн;
КНП «Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної
медицини» - фізіотерапевтичний апарат - 199,5 тис.грн;
КНП «Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих
послуг» - апарат ШВЛ, приліжкові монітори пацієнта, ліжка медичні, аналізатор
біохімічний автоматичний, насос для ентерального харчування тощо на загальну
суму – 1566,74 тис. грн;
КНП «Миколаївський обласний центр психічного здоров`я» - апарат ШВЛ,
кисневий концентратор високого тиску, електрокардіограф – на загальну суму –
594,7 тис. грн;
КНП «Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» корекційно-розвиваючий навчальний комплекс, тренажер для пасивної розробки
коліна, модуль активної реабілітації/стельова рейка та стельовий підйомник, помпа
для ентерального харчування, автоматичний дозатор лікувальних речовин тощо на
загальну суму – 997,536 тис. грн.
Також придбано комп’ютерні системи для закладів охорони здоров’я на загальну
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суму – 1 403,000 тис.грн.
Капітальні ремонти.
Профінансовано: виготовлення проектно-кошторисної документації по проєкту
«Реконструкція приймального відділення КНП «Миколаївська обласна клінічна
лікарня» - 673,100 тис. грн; завершення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт
підвалу та вимощення навколо 4-х поверхового лікувального корпусу» 2419,850 тис. грн; виготовлення ПКД та проходження експертизи проєкту по об'єкту
«Капітальний ремонт двох ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного
устаткування та їх інженерних мереж) у 4-поверховому лікувальному корпусі –
44,0 тис. грн; виготовлення ПКД та проходження експертизи проєкту по об'єкту
«Капітальний ремонт ліфту (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та
їх інженерних мереж) у 3-поверховому лікувальному корпусі – 22,0 тис. гривень.
КНП «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» Миколаївської обласної ради 2020 року за рахунок коштів, отриманих від
НСЗУ придбано 12 автомобілів
Розвиток освіти
5.2.

Реалізація державних стандартів дошкільної,
Освітній процес в закладах дошкільної, загальної середньої освіти забезпечувався
початкової, базової та повної загальної середньої згідно з навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки
освіти
України, розробленими на виконання державних стандартів дошкільної, початкової,
базової та повної загальної середньої освіти.
У 2020 році навчанням під час курсів підвищення кваліфікації охоплено
5270 педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти Миколаївської
області, забезпечено роботу 183 груп. Крім курсів підвищення кваліфікації, для
педагогічних працівників області проведено одноденні компетентнісно та діяльнісно
орієнтовані вибіркові модулі (кейси) (283 модулі, навчання пройшли більше
4790 осіб), сертифіковані наукові, науково-методичні, методичні, навчальні заходи
(77 груп, 2233 педагогічні працівники).
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти продовжив
підготовку вчителів початкової школи до роботи в умовах Нової української школи.
У лютому 2020 року відбувся тренінг "Навчання англійської мови в новому
контексті" для вчителів англійської мови, які працюють у початковій школі.
Протягом вересня–грудня 2020 року проведено позапланові курси підвищення
кваліфікації вчителів початкових класів, навчально-методичні сертифіковані заходи
для вчителів початкових класів і вчителів-предметників, які викладають у початковій
школі (усього – 1230 осіб).
2020 року різними формами підвищення кваліфікації охоплено більше 12000 осіб
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У 2020 році в області функціонували 554 заклади дошкільної освіти
(38,5 тис. дітей). Із загальної кількості 543 заклади дошкільної освіти (98 %)
комунальної форми власності, 5 (0,9 %) - державної, 6 (1,1 %) - приватної.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти дітей з
особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, у м. Миколаєві, м. Первомайську, м. Вознесенську,
м. Южноукраїнську, Доманівському районі функціонували:
73 заклади дошкільної освіти, 167 груп спеціального призначення для дітей з
вадами зору, мови, інтелекту, опорно-рухового апарату (2319 дітей);
14 санаторних закладів дошкільної освіти, 77 груп для дітей з латентною
туберкульозною інфекцією та захворюваннями органів дихання (1613 дітей).
Охоплення дітей дошкільного віку закладами дошкільної освіти становить 95 %.
З метою визначення освітньої траєкторії дітей з особливими освітніми потребами
педагогічними працівниками 23 інклюзивно-ресурсних центрів проведено більше
5 тис. комплексних оцінок розвитку дитини.
Практичні психологи, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи ІРЦ області
проводять дітям з ООП комплексну оцінку розвитку, розробляють рекомендації щодо
програми навчання, надають консультативно-психологічну допомогу батькам та
педагогічним працівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
Всього в інклюзивно-ресурсних центрах працює близько 130 педагогічних
працівників
Працівники Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти сприяли реалізації впровадженню 8 всеукраїнських та 2 регіональних
експериментів, 3 інноваційних освітніх, 6 міжнародних, 3 всеукраїнських,
7 регіональних, 3 інституційних проєктів, 2 міжнародних програми, а також обласної
програми розвитку цілісної особистості «Покоління успішних!»
262 шкільні бібліотеки області оснащено комп’ютерною технікою, 4 - мають
автоматизовані бібліотечні системи, 241 - підключено до мережі Інтернет, 132 мають власні вебсайти.
У 2020 році основні бібліотечні фонди збільшилися на 119849 примірників за
рахунок бюджетних коштів, на 4632 – за рахунок місцевих бюджетів та спонсорських
коштів. Поновлено фонди шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною,
науково-популярною, довідковою літературою на 343082 грн, передплачено
періодичні видання на 405850 грн.
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Заклади освіти отримали також книги, видані в рамках обласної Програми
підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації
української книги у Миколаївській області на 2017–2021 роки
З метою оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році
Вищим професійним училищем № 21 м. Миколаєва розроблено стандарт з професії
«Електрорадіомонтажник судновий», що є актуальною на ринку праці Миколаївської
області
2020 року проведено такі заходи:
на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
доцентом Університету Аалто (Фінляндія) Аві Еро проведено відкриту лекцію
англійською мовою на тему: «Сучасні методи суднобудування пасажирських
лайнерів». Захід відбувся за підтримки компанії-партнера зазначеного вище закладу
вищої освіти - BAAS LTH. Пан Аві Еро поспілкувався зі студентами та поділився з
ними передовим європейським досвідом у сфері підготовки провідних світових
фахівців у галузі суднобудування;
представники кафедри екології Чорноморського національного університету
імені Петра Могили спільно з німецькою громадською організацією IWEK e.V.
Initiative für Wissensaustausch, Empowerment und Kultur та науково-педагогічними
працівниками
кафедри
екологічної
хімії
Національного
університету
кораблебудування імені адмірала Макарова стали співорганізаторами проведення
онлайн зустрічей молоді з м. Миколаєва та м. Берліну на тему: «Let’s talk about
NEXUS: німецька та українська молодь за водну, енергетичну і харчову безпеку, а
також охорону навколишнього середовища». Основна мета проєкту «Let’s talk
about NEXUS» – дослідження зв’язків, пошук балансу між використанням прісної
води для різних складових господарського комплексу – енергетики та індустрії,
виробництва сільськогосподарських культур та рибного господарства,
використання для забезпечення питних потреб;
науково-педагогічними працівниками Миколаївського національного аграрного
університету спільно з представниками партнерських університетів, компанією
AgroXperia, студентами та випускниками Університету прикладних наук
Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина) проведено вебінар «До керівних позицій в АПК
завдяки практико-орієнтованому навчанню в університеті Вайенштефан-Тріздорф» з
напряму «Можливості навчання, стажування та співробітництва в Університеті
прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф»;
науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів, банківської справи та
страхування і кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного
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аграрного університету в режимі онлайн взято участь у Міжнародному семінарі
«Єдиний європейський простір вищої освіти: тенденції, виклики, перспективи».
Учасниками заходу стали представники Європейського інституту безперервної освіти
(Словаччина), Словацького аграрного університету м. Нітра (Словаччина),
Технологічного університету м. Єлена Гура (Польща). Обговорено основні виклики
вищої освіти, що є актуальними на сучасному етапі в усіх країнах: якість вищої
освіти, проблеми конкуренції та співпраці, використання та впровадження
європейського досвіду, освіта в умовах карантинних заходів тощо
Заохочення роботодавців до участі у забезпеченні
2020 року впроваджено такі заходи з розвитку професійно-технічної освіти,
функціонування та розвитку професійно-технічної працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів:
освіти, працевлаштування випускників професійнона базі факультету "Менеджмент" Миколаївського національного аграрного
технічних та вищих навчальних закладів
університету тренерами «Компанії корпоративних тренінгів СТС» проведено бізнесгру «Бізнес-симуляція створення фермерського господарства. Системний погляд на
ведення агробізнесу». Зазначений захід відбувся за підтримки Українського проєкту
бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), що фінансується Міністерством
міжнародних справ Канади, реалізується та співфінансується Менонітською
Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA). У тренінгу взяли участь 18 здобувачів
вищої освіти університету та Технолого-економічного коледжу Миколаївського
національного аграрного університету, члени студентських фермерських
господарств. Усі учасники бізнес-гри отримали сертифікати від Компанії
корпоративних тренінгів;
для бакалаврів III-го курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та
страхування» обліково-фінансового факультету Миколаївського національного
аграрного університету проведено заняття в умовах виробництва на базі відділення
«Сонячне» філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ «Приватбанк» у
м. Миколаєві. Здобувачі вищої освіти отримали вичерпні відповіді на запитання щодо
специфіки діяльності АТ КБ "Приватбанк", відвідали Cаll center та спробували себе в
ролі працівника центру надання допомоги клієнтам;
Чорноморський національний університет імені Петра Могили відвідала
польська делегація з метою обговорення можливостей проведення спільного
конкурсу стартап-проєктів. Польсько-український Startup Bridge – це цикл
тематичних зустрічей і конференцій, що проводяться в українських містах у
рамках проєкту «Підтримка українських мікро- і МСП, зокрема, для компаній, що
перебувають у стадії стартапу».. Загалом було представлено п’ять презентацій
стартапів:
«MedLed» – проєкт приладу для лікування жовтяниці у новонароджених;
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проєкт «Ultimate Mask» – прилад для омолодження шкіри обличчя;
«HomeMappy» – спеціальний додаток на телефон, що допоможе людям з вадами
зору легше знаходити потрібні речі в приміщеннях;
«Interview.top» – проєкт платформи для анонімного пошуку роботи за допомогою
записів співбесід кандидатів;
«Smart grow light»;
відбулася зустріч здобувачів вищої освіти обліково-фінансового факультету
Миколаївського національного аграрного університету із стейкхолдером –
представником компанії АGROProduct. Компанія AGROProduct – багатогалузеве
підприємство, потужне виробництво продукції рослинництва та тваринництва.
Студенти мають можливість отримати не лише теоретичні знання, а й практичні
навички в умовах виробництва на базі підрозділів підприємства під час виробничих
практик та стажування;
Чорноморським національним університетом імені Петра Могили у співпраці
із ТОВ «Суднобудівний завод "Океан» для здобувачів вищої освіти проводяться
лекції та практичні заняття з метою формування у студентів фахових
компетентностей , здатності розробляти стратегію розвитку підприємницьких
структур, здатності до ефективного управління діяльністю суб’єктів
господарювання та до вирішення проблемних завдань у сфері управління
результатами та ризиками діяльності підприємства;
на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили
представниками організації Інноваційного кластеру RinnoHUB проведено
"круглий стіл" на тему: "Інноваційний потенціал Миколаївщини". У ході заходу
учасниками розглянуто такі питання: види діяльності, що фінансуються,
інструменти фінансування для науковців, пошук цільових конкурсів, пошук
партнерів, реєстрація українських підприємств на сайті ЄС та інші;
представниками Миколаївського національного аграрного університету спільно
з представником інвестиційної компанії Миколаївської філії товариства з обмеженою
відповідальністю «ФРІДОМ ФІНАНС Україна». Лекторами заходу поінформовано
студентів про особливості формування інвестиційного портфеля та фондового ринку
України;
представником ТОВ «Агропродукт, ЛТД». проведено лекцію для студентів
факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету.
Лектором поінформовано учасників заходу про перспективи працевлаштування та
запрошено на стажування;
працівником «ТESCO» проведено гостьову лекцію в онлайн режимі з
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дисципліни «Управління товарним асортиментом» на тему «Сутність управління
товарним асортиментом в польському гіпермаркеті «ТESCO» для студентів
Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Гостьову
лекцію організовано на засадах укладеного двостороннього договору між
Чорноморським національним університетом імені Петра Могили та польською
торговою мережею «ТESCO»
Для підвищення якості надання освітніх послуг у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти, модернізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти,
відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства та економіки у
Миколаївській області створено 6 навчально-практичних центрів, що повністю
орієнтовані на потреби роботодавців і дають змогу швидше адаптуватися до умов
виробництва. Обладнання для Центрів закуплено у 2017-2019 роках за рахунок
коштів державного бюджету у сумі 6356 тис.грн, Створення навчально-практичних
центрів дозволило впроваджувати сучасні технології у навчальний процес;
організовувати стажування викладачів професійної підготовки та майстрів
виробничого навчання; здійснювати професійне навчання незайнятого населення;
здійснювати підготовку кваліфікованих робітників у відповідності до сучасних
потреб ринку праці
В області у черзі на отримання житла перебувають 159 педагогів. Протягом
2020 року всього 9 педагогічних працівників Миколаївщини поліпшили житлові
умови.
Кошти з місцевого бюджету через відповідні місцеві програми на придбання
житла для молодих фахівців, які мають намір працювати в сільській місцевості, не
передбачено.
Влітку 2020 року на базі «Зміна» в с. Рибаківка оздоровлено 1366 осіб, з них –
976 дорослих та 390 дітей
У 2020 році до закладів освіти прибуло 90 молодих спеціалістів. З 2016 року
припинено видачу цільових направлень випускникам сільських шкіл відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2016 № 333 «Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
2020 року науково-педагогічними працівниками Інституту державного управління
Чорноморського національного університету імені Петра Могили в режимі онлайн
проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених
«Сучасний науково-педагогічний дискурс окреслення і вирішення соціальних
питань». Участь у заході взяли молоді вчені, аспіранти та студенти закладів освіти
м. Миколаєва. Конференцію організовано з метою активізації науково-дослідної
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роботи молодих вчених та у рамках гранту Міністерства освіти і науки України
«Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до
розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.1994 № 744 «Про
затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій
Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам», наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 386 «Про
академічні стипендії Президента України аспірантам» та наказу Міністерства освіти і
науки України від 04.12.2020 № 1517 «Про призначення академічних стипендій
Президента України аспірантам на 2020/2021 навчальний рік» аспірантці
Миколаївського національного аграрного університету призначено академічну
стипендію Президента України на 2020/2021 навчальний рік.
Відповідно до Указу Президента України від 29.12.2020 № 595/2020 «Про
присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року» на підставі
подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено
премії Президента України для молодих вчених 2020 року, в тому числі нагороджено
доктора фізико-математичних наук, доцента Чорноморського національного
університету імені Петра Могили Премія Президента України для молодих вчених
становить 40 тис. гривень
Для потреб галузі освіти Миколаївської області департамент освіти і науки
облдержадміністрації у 2020 році організував проведення публічних закупівель на
загальну суму 67484,970 тис.грн, за результатами яких укладено договорів на суму
67053,162 тис.грн, а саме.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019
№ 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам» отримано та розподілено між закладами освіти
19 шкільних автобусів на суму 36693,0 тис. грн, отримано 7 комплектів програмноапаратних комплексів для корекційно - розвиткової роботи для глухих осіб та осіб зі
зниженим слухом на загальну суму 324,870 тис.грн.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 105 «Деякі
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» у 2020 році» отримано та розподілено між закладами освіти
473 комплекти комп’ютерного обладнання загальною вартістю 11899,734 тис.грн на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа».
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Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерством освіти і науки на 2019 рік» отримано засоби навчання та обладнання
навчальних кабінетів загальною вартістю 18135,558 тис.грн.
Протягом 2020 року у закладах освіти на безперервній основі проведено роботу
щодо створення безбар’єрного середовища для маломобільних верств населення.
У 22 закладах загальної середньої освіти пандуси приведено у відповідність до
державних будівельних норм. Видатки на вказані цілі склали 1596,39 тис.грн.
В 11 закладах загальної середньої освіти обладнано універсальні кабіни в туалетах
для користування дітей з інвалідністю, у 22 - контрастні рельєфні лінії в зонах
підвищеної небезпеки, в 67 - встановлено контрастні обмежувальні смуги, у 57 звукові сигналізатори, у 101 – сигнальні лампочки.
За рахунок коштів обласного бюджету та субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у сумі 4190,013 тис. грн придбано комп’ютерну техніку, меблі,
обладнання для їдалень, спортивне взуття та інвентар, забезпечено належні
санітарно-гігієнічні умови, сервісне обладнання для закладів обласного
підпорядкування.
Для організації якісного та безпечного харчування у 2020 році придбано
обладнання для їдалень (харчоблоків). 24 заклади загальної середньої освіти області
(з них 3 заклади обласного підпорядкування) отримали нове обладнання на загальну
суму 14898,858 тис.грн, з них 11429,200 тис.грн - державні кошти, співфінасування з
місцевих бюджетів - 3469,650 тис.грн.
Протягом 2020 року в межах Програми військово-патріотичного виховання
населення Миколаївської області на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням обласної
ради від 30.06.2015 № 24, спрямовано 60,7 тис.грн закладам позашкільної освіти, в
тому числі для проведення:
обласних конкурсів: творчих робіт «Я - патріот України», дитячого малюнку «Як я
захищатиму Батьківщину»;
XІ Всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний край,
моя земля очима сучасників».
Виплачено стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради учням
закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентам закладів вищої
освіти – 135,0 тис. гривень
Подолання
бідності,
підвищення
рівня
добробуту та соціальних стандартів, забезпечення
зайнятості населення та розвиток системи
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соціальної підтримки
Подолання бідності, підвищення рівня добробуту,
забезпечення зайнятості населення
Створення умов для забезпечення підвищення рівня
Cтаном на 01.01.2021 у Миколаївській області державну соціальну допомогу
добробуту громадян та надання соціальної малозабезпеченим сім’ям отримує 10706 сімей. З початку року допомогу
підтримки тим, хто її потребує
профінансовано на загальну суму 437001,4 тис. грн., заборгованість з виплати
допомоги відсутня.
Допомогу по безробіттю отримували 15,7 тис. безробітних, що становить 81,8 %
до загальної чисельності безробітних та на 3,7 тис. осіб або на 31,3 % більше, ніж
2019 року.
Середньомісячний розмір виплаченої допомоги по безробіттю у розрахунку на
1 безробітного за грудень 2020 року становив 3616 грн. (у грудні 2019 року –
3292 грн).
За сприяння служби зайнятості роботу отримали 19936 осіб, що на 7905 осіб або
на 29,4 % менше, ніж у 2019 році. Серед загальної кількості клієнтів служби
зайнятості, які працевлаштувалися у 2020 році, 33,7 % становили особи, що отримали
роботу до набуття статусу безробітного, що на 18,3 в. п. менше показника 2019 року
Підвищення рівня матеріального забезпечення осіб,
У 2020 році підприємствами, установами та організаціями Миколаївської області
які вивільняються
надана інформація про заплановане масове вивільнення працівників у кількості
8303 особи. Станом на 01.01.2021 для вжиття заходів щодо запобігання різкому
зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників в області діє
21 спеціальна комісія.
Протягом 2020 року проведено 18 засідань спеціальних комісій, які діяли при
районних державних адміністраціях. На засіданнях розглядались питання щодо
матеріального забезпечення осіб, які вивільняються, шляхом можливості їх
подальшого працевлаштування на вакантні посади інших підприємств, установ,
організацій. Особам, які підлягали фактичному вивільненню, рекомендовано
вернутись для пошуку роботи та матеріальної підтримки у вигляді допомоги по
безробіттю до районних філій Миколаївського обласного центру зайнятості
Удосконалення критеріїв масового вивільнення;
В області проводився широкий комплекс інформаційно-роз’яснювальних заходів
збільшення обсягів превентивних заходів у період щодо інформацію про стан ринку праці, його особливості, види соціальних послуг,
вимушеного скорочення тривалості робочого часу у гарантоване державою матеріальне забезпечення у разі настання безробіття, зміни в
зв'язку із зупиненням або скороченням виробництва законодавстві тощо. Підприємствам, які подали звіти про заплановане масове
вивільнення, службою зайнятості надано комплекс спеціальних послуг, спрямованих
на сприяння зменшення наслідків соціальної напруги в період вивільнення
працівників.
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Розроблення та запровадження нових інструментів
стимулювання роботодавців до створення нових
робочих місць для осіб, які переселяються в іншу
місцевість, та соціально вразливих категорій
громадян

Запровадження спрощеного порядку ведення бізнесу
та розширення можливостей для стимулювання
суб'єктів малого бізнесу щодо створення нових
робочих місць, розширення переліку суспільно
корисних громадських робіт для забезпечення
тимчасової зайнятості безробітних у період пошуку
підходящої роботи тощо

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з

Продовження додатку

За ініціативи установ служби зайнятості місцевими державними адміністраціями
створено комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття
під час масового вивільнення на виконання Постанови Кабінету Міністрів України
від 22.04.2013 № 305 «Про затвердження Порядку утворення спеціальних комісій для
вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового
вивільнення працівників».
Протягом 2020 року роботодавці проінформували службу зайнятості
Миколаївської області про заплановане масове вивільнення 8303 працівників, що на
7,7 % вище, ніж за 2019 рік. Із загальної кількості попереджених про вивільнення
більше половини склали працівники державного управління й оборони, обов'язкового
соціального страхування; 16,8 % – працівники закладів охорони здоров'я та надання
соціальної допомоги. За даними Миколаївського міського ЦЗ та філій ОЦЗ
фахівцями Миколаївської служби зайнятості протягом звітного періоду проведено
57 тематичних семінарів для роботодавців щодо упередження негативних наслідків
масового вивільнення працівників (461 учасник)
З компенсацією витрат єдиного внеску 68 роботодавцям, працевлаштовано на
нові робочі місця 170 безробітних. З них 23 особи, що недостатньо
конкурентоспроможні на ринку праці, та 147 осіб, які працевлаштовані суб’єктами
малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності.
Протягом 2020 року службою зайнятості Миколаївської області прийняті рішення
щодо надання компенсації фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 21 роботодавцю, які
працевлаштували на нові робочі місця 23 безробітних, що мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню
Протягом 2020 року 17 безробітних отримали одноразово виплату допомоги по
безробіттю та зареєструвалися як суб’єкти підприємницької діяльності.
Спеціалістами служби зайнятості проводиться активна роз’яснювальна робота для
стимулювання створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в
пріоритетних видах економічної діяльності шляхом компенсації єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
На виконання ч. 2 ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення» прийняті
рішення про надання компенсації 47 суб’єктам малого підприємництва, які
працевлаштували 147 безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах
економічної діяльності. До участі у громадських та інших роботах тимчасового
характеру залучено 3784 особи.
Протягом 2020 року з метою детінізації трудових відносин районними і міськими
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Дослідження шляхів удосконалення структури та
рівня зайнятості населення праценадлишкових
територій Миколаївської області для створення
портрету працездатного населення та соціально професійної мапи в межах наявного фінансового
ресурсу (згідно з рішенням обласної ради від 21.12.2018
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робочими групами з легалізації зайнятості та виплати заробітної плати проведено
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 3,5 тис. суб’єктів господарювання;
розроблено буклети з питань дотримання вимог чинного законодавства з праці,
переваг легальної зайнятості та розповсюджений 5,9 тис. екземплярів серед найманих
працівників та роботодавців.
Фахівцями служби зайнятості організовуються тематичні семінари, проводяться
індивідуальні консультації роботодавців. Увага роботодавців акцентувалася на
перевагах легальної зайнятості та проводилася робота щодо мотивації роботодавців
до створення нових робочих місць на своїх підприємствах. Так, протягом 2020 року
проведено 583 семінари з загальною кількістю участі в них 3559 суб’єктів
господарювання. Крім того, фахівцями Миколаївської обласної служби зайнятості
проводиться семінар «Соціальна відповідальність роботодавця перед найманими
працівниками – запорука успіху та стабільності роботи підприємства», основним
питанням якого є дотримання чинного законодавства у сфері зайнятості.
З метою привернення уваги громадськості до проблем зайнятості та підвищення
обізнаності стосовно прав і гарантій громадян розміщено 67 статей у друкованих
ЗМІ, 1444 повідомлень з питань працевлаштування та легалізації зайнятості
населення в Інтернет–виданнях, 627 інформацій на вебсторінці обласної служби
зайнятості. До друкованих та електронних ЗМІ підготовлено та надіслано
63 пресрелізів. В ефірі телекомпаній вийшло 256 відеоматеріалів, сюжетів та
програм, в тому числі за участю керівництва служби зайнятості. В ефірі обласного
радіоканалу вийшло 3038 радіосюжетів та радіоповідомлень
З метою дослідження шляхів удосконалення структури та рівня зайнятості
населення в районах і містах області сформовані територіальні баланси трудових
ресурсів, які визначають кількість та розміщення трудових ресурсів в межах
території, а також зайнятих працездатних осіб у формальному та неформальному
секторі економіки тощо

№ 6)

5.3.2.

Розвиток системи соціальної підтримки та
соціального обслуговування
Утримання контактного центру Миколаївської
Згідно рішення обласної ради від 26.12.2019 № 15 «Про обласний бюджет
області здійснювати за рахунок коштів обласного Миколаївської області на 2020 рік» доведено граничний обсяг видатків на утримання
бюджету в межах наявного фінансового ресурсу
Контактного центру Миколаївської області в 2020 році, що складає 2655,2 тис. грн по
загальному фонду. Фахівцями Центру за 2020 рік попередньо опрацьовано
12761 звернення по «урядовій» гарячій лінії, 11163 - по «гарячій лінії» голови
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облдержадміністрації, надано 1081 інформацію та консультацію заявникам щодо
норм законодавства та з актуальних питань державної політики.
Відповідно до п. 6.2 Положення про Контактний центр Миколаївської області,
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.04.2012 № 117-р,
за 2020 рік проведено аналіз змісту 23924 звернень заявників, моніторинг
своєчасного розгляду звернень, найважливіших соціально-економічних питань, що
потребували невідкладного прийняття управлінських рішень, та надано відповідну
інформацію облдержадміністрації та обласній раді у вигляді аналітичностатистичних звітів. Згідно з показниками програмно-технічного комплексу урядової
«гарячої лінії» та «гарячої лінії» голови облдержадміністрації звернення, які
розглянуто з порушенням термінів, відсутні
Залучення додаткових коштів місцевих бюджетів на
Програмою зайнятості населення Миколаївської області на період до 2023 року
утримання фахівців із соціальної роботи
передбачено забезпечити створення додаткових робочих місць для фахівців у сферах
охорони здоров’я, надання адміністративних послуг, соціального захисту, освіти з
урахуванням потреби громад
Забезпечення фінансування першочергових заходів
В 2020 році будинки-інтернати профінансовано на загальну суму 2086,84 тис. грн
щодо зміцнення
матеріально-технічної бази для зміцнення матеріально-технічної бази
Миколаївського, Баштанського, Новосвітлівського,
Первомайського, Виноградівського, Лупаревського,
Баратівського,
Горожанського,
Степівського
будинків-інтернатів
Забезпечення безперешкодним доступом об’єктів
Створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство забезпечується
соціальної інфраструктури відповідно до потреби та шляхом виконання Програми соціального захисту інвалідів «Безбар’єрна
результатів проведеної інвентаризації об’єктів Миколаївщина», затвердженої рішенням обласної ради від 22.12.2016 № 6. Метою
соціальної інфраструктури на їх відповідність програми є запобігання інвалідності, забезпечення рівних можливостей та реалізація
державним будівельним нормам
конституційних прав осіб з інвалідністю, осіб з розумовими вадами.
З метою надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в області функціонує
8 центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та 3 відділення при
територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг). У
2020 році послуги отримали 603 дитини з інвалідністю.
На виконання заходів бюджетної програми 2507100 «Реабілітація дітей з
інвалідністю» у 2020 році отримали реабілітаційні послуги 268 дітей на загальну
суму 4 953,25 тис. грн.
З початку 2020 року за рахунок коштів державного бюджету видано
14 820 одиниці технічних засобів реабілітації на загальну суму коштів
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Забезпечення контролю за облаштуванням об’єктів
соціальної інфраструктури для осіб з обмеженими
фізичними можливостями відповідно до потреби,
виявленої
під
час
щорічного
проведення
інвентаризації об’єктів

Проведення капітальних ремонтів, встановлення
пожежної
сигналізації
та
впровадження
протипожежних
заходів
у
Первомайському,
Виноградівському будинках-інтернатах
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57 337,05 тис. грн.
За бюджетною програмою 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної
реабілітації осіб з інвалідністю» за напрямом «Санаторно-курортне оздоровлення
осіб з інвалідністю» у 2020 році оздоровлено 203 особи з інвалідністю та
4 супроводжуючі особи на загальну суму 2 451,13 тис. грн.
Щороку з обласного бюджету на виконання заходів Програми виділяються кошти
на надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне
обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення
телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп. Протягом 2020 року такі отримали
1062 особи з інвалідністю на загальну суму 472,3 тис. грн. На обліку для
забезпечення спецавтотранспортом перебуває 1008 осіб з інвалідністю усіх категорій.
Діючими службами перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення у 2020 році надано послуги 3558 особам з інвалідністю на загальну суму
1447,67 тис. гривень
З метою створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у містах та районах області
діють 30 комітетів доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, в тому числі обласний комітет. До складу комітетів входять представники
громадських організацій осіб з інвалідністю та активні громадяни з числа осіб з
інвалідністю, представники структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міських рад та громадських організацій.
Для забезпечення безперешкодним доступом об’єктів соціальної інфраструктури,
починаючи з 2008 року, облдержадміністрацією щороку надається доручення
головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам щодо
проведення інвентаризації цих об’єктів на їх пристосованість до потреб осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення та проведення відповідної
роботи з облаштування.
До проведення інвентаризації об’єктів соціальної інфраструктури області на їх
пристосованість до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення залучаються представники громадських організацій осіб з інвалідністю, які
спільно з управлінням архітектури, житлово-комунального господарства проводять
моніторинг об’єктів соціальної інфраструктури
Протягом 2020 року проведено капітальні ремонти та здійснено протипожежні
заходи в будинках-інтернатах на загальну суму 48,0 тис. гривень
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Надання
соціальних
послуг
недержавними
У м. Миколаєві за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської ради на
організаціями шляхом впровадження соціального соціальне замовлення здійснюється співпраця з Благодійною організацією
замовлення
«Миколаївський центр соціальної реабілітації «Відновлення» по наданню послуг
бездомним особам та бездомним особам із обмеженими фізичними можливостями на
100 ліжко-місць. 2020 року у благодійній організації надано послуги консультативні,
соціальної реінтеграції (проживання, догляду, харчування, документування)
179 особам
Забезпечення професійної реабілітації інвалідів,
В Миколаївській області забезпечено надання фінансової допомоги на навчання
професійної
підготовки,
перепідготовки, осіб з інвалідністю шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації в
раціонального працевлаштування інвалідів
професійно - технічних закладах, вищих (І-4 ступеня акредитації) та інших
навчальних закладах, центрах професійної реабілітації для здобуття професії
Протягом 2020 року службою зайнятості працевлаштовано 106 осіб, з них
93 особи з числа безробітних. 39 осіб з обмеженими фізичними можливостями
охоплені професійним навчанням. В громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру брали участь 44 особи зазначеної категорії.
Служба зайнятості Миколаївської області на постійній основі здійснює облік осіб
з інвалідністю, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, та облік робочих
місць, на які, за інформацією підприємств, може бути працевлаштовано
вищезазначених осіб. Відповідно до укладеної Угоди про співробітництво, у кожній
філії Миколаївського центру зайнятості та Миколаївському міському центрі
зайнятості створено банк осіб з інвалідністю, які бажають працювати, проводиться
робота по вирішенню питання працевлаштування, навчання та професійної орієнтації
осіб з обмеженою працездатністю
Протягом 2020 року компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне
Надання субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам (на встановлення телефонів інвалідам I та обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування отримали
II груп; пільгове медичне обслуговування громадян, 1062 особи. У 2020 році компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування фактично склали
катастрофи; поховання учасників бойових дій та 472,3 тис. гривень.
На обліку для забезпечення спецавтотранспортом перебуває 1008 осіб з
інвалідів війни; на оплату компенсаційних виплат
інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування інвалідністю, в тому числі 6 осіб з інвалідністю з правом на першочергове
автотранспорту та транспортне обслуговування) в забезпечення автомобілями, 64 особи з інвалідністю з правом на позачергове
межах наявного фінансового ресурсу (згідно з забезпечення автомобілями та 938 осіб з інвалідністю з правом на забезпечення
автомобілями на загальних умовах 2020 року особи з інвалідністю не
рішенням обласної ради від 21.12.2018 № 6)
забезпечувались спецавтотранспортом
Підтримка сім'ї, дітей та молоді
Молодіжна політика. Підтримка сім’ї та
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демографічний розвиток
Підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на
З метою активізації розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
шлюб та відповідальне батьківство шляхом позбавлених батьківського піклування, пошуку кандидатів на створення прийомних
проведення інформаційно-просвітницьких програм, сімей та дитячих будинків сімейного типу, центрами соціальних служб для сім’ї,
акцій та інших заходів
дітей та молоді (далі – центри СССДМ) проводиться інформаційна кампанія для
різних верств населення.
Центрами СССДМ проведено семінари, бесіди, тематичні виступи, лекції тощо,
розповсюджено буклети, листівки, оформлено інформаційні дошки, а саме:
проведено 153 групових заходи; надруковано 44 статті у друкованих та електронних
ЗМІ; розповсюджено рекламну продукцію з пропаганди сімейних форм виховання
(буклетів, листівок, плакатів) у кількості 2635 прим.
У друкованих та електронних засобах масової інформації з питань пропаганди
сімейних цінностей та відповідального батьківства центрами СССДМ області
розміщено 94 статті
Підготовка молоді до подружнього життя та
При центрах СССДМ функціонують Школи відповідального батьківства (далі –
підвищення рівня її готовності до виконання ШВБ), метою яких є надання інформації молоді та батькам щодо сучасних поглядів
соціальних ролей чоловіка і дружини шляхом на усвідомлене батьківство, підвищення рівня компетентності батьків у догляді,
реалізації
виховних,
консультативно- вихованні і розвитку дітей та сприяння формуванню основ батьківської
роз’яснювальних програм та інших заходів
компетентності учнівської молоді.
Працівниками центрів СССДМ охоплено 104 заклади, а саме: заклади загальної
середньої освіти, гімназії, коледжі, професійні ліцеї, дошкільні навчальні заклади.
Також робота проводилась на базі районних бібліотек та центрів СССДМ
Миколаївської області.
Роботою охоплено 3200 осіб з числа учнівської молоді та 303 особи з числа
батьків, діти яких відвідують дошкільні навчальні заклади та молодші класи
загальноосвітніх шкіл. З вищезазначеними категоріями осіб проведено 83 бесіди,
67 лекцій, 35 тренінгів, 5 відео лекторіїв.
До роботи ШВБ залучено представників служб у справах дітей, охорони здоров’я,
освіти, юстиції, управлінь превентивної діяльності ГУ НПУ в Миколаївській області
та спеціалістів клінік, дружніх до молоді
Підвищення престижу сім’ї та утвердженням
З метою утвердженням пріоритетності сімейних цінностей 2020 року відбулися
пріоритетності
сімейних
цінностей
шляхом такі заходи:
проведення обласних та регіональних фестивалів,
щорічне обласне свято «Весело сяють різдвяні зірки» у м. Миколаєві;
конкурсів, акцій, сімейних свят та інших заходів
урочистості та святковий концерт, присвячені Міжнародному жіночому дню в
КЗК «Обласний палац культури» ;
обласний фестиваль дитячої творчості «Art-mix» на базі Комунального закладу
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Підтримка стабільної роботи центрів соціальнопсихологічної
реабілітації
дітей,
соціальнореабілітаційного центру для дітей «Родинний дім» з
метою забезпечення реабілітації безпритульних,
бездоглядних дітей та дітей-переселенців, які
опинились у складних життєвих обставинах (згідно з
рішенням обласної ради від 21.12.2017 №6)

Розширення в області мережі прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу
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культури «Миколаївський обласний краєзнавчий музей» проведено Миколаївським
обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи;
обласний конкурс козацької пісні «Битва хорів» для відродження та збереження
традицій козацтва південного краю, відбивання історії, козацького побуту й героїки у
творчості сучасних аматорських вокально-хорових колективів провів Миколаївський
обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи;
обласний огляд сімейної творчості «Родинні суперечки проведено»
Миколаївським обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи
на базі Комунального закладу культури «Миколаївський обласний краєзнавчий
музей»;
обласну виставку образотворчого та декоративно-прикладного аматорського
мистецтва «Єдина родина» відкрито на базі Миколаївського обласного художнього
музею ім. В.В. Верещагіна ;
святковий захід присвячений Дню матері проводився в комунальному закладі
«Миколаївський обласний краєзнавчий музей» з нагородженням жінок, яким Указом
Президента України від 08.05.2020 № 170/2020 присвоєно почесне звання «Матигероїня»
В області діють 4 центри соціально-психологічної реабілітації дітей, які є
закладами соціального захисту для тривалого (стаціонарного) або денного
перебування дітей віком від 3-х до 18-ти років, які опинились у складних життєвих
обставинах, та потребують надання їм комплексної соціальної, психологічної,
педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Зокрема діють комунальні
заклади «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» та
«Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської
обласної ради, «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах
дітей Вознесенської міської ради», «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей
служби у справах дітей Южноукраїнської міської ради». Центри розраховані на
одночасне влаштування до них 230 дітей. Наразі у зазначених закладах перебувають
154 дитини. Протягом 2020 року в закладах отримали послуги 503 дитини
Протягом 2020 року створено 2 нових дитячих будинки сімейного типу та 8 нових
прийомних сімей. Влаштовано у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім`ї
59дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Станом на 01.01.2021 в області діють 45 дитячих будинки сімейного типу, де
виховуються 305 дітей, та 144 прийомних сім’ї, де виховується 264 дитини. Разом у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях виховується 569 дітей
відповідної категорії
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Здійснення додаткових заходів щодо соціального
Роботою центрів СССДМ охоплено 220 внутрішньо переміщених сімей/осіб, в
захисту осіб, які переселилися з тимчасово яких виховується 223 дитини. За результатами виявлених потреб взято під
окупованої території України та районів проведення соціальний супровід 4 сім’ї (в них 5 дітей), 163 сім`ї та 53 особи отримували послуги
антитерористичної операції
за соціальною карткою сім’ї/особи.
За результатами проведеної роботи щодо вирішення виявлених проблем надано
сприяння в отриманні медичної допомоги 14 особам, оформленні соціальних виплат
81 особі, улаштуванні до ЗЗСО 1 дитини, отриманні одягу, взуття, продуктових
наборів 17 особам та 63 сім’ям; надано психологічну допомогу 27 особам та 52
сім’ям, допомогу юриста 10 особам та -32 сім’ям; перенаправлено до інших установ
12 осіб та 65 сімей.
Рішенням Миколаївської міської ради від 19.07.2018 № 40/ 195 затверджено
Положення про міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів
АТО. У рамках впровадження субпроєкту «Нові можливості адаптації внутрішньо
переміщених осіб та ветеранів АТО у громаду м. Миколаєва» закінчено капітальний
ремонт будівлі КУ «Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та
ветеранів АТО». Під час карантинних заходів співробітниками центру надаються
психологічні та соціальні послуги по телефону.
За станом на 01.01.2021 року нараховано щомісячну адресну допомогу
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг на суму 33009,4 тис. грн. Протягом 2020
року допомогу призначено 2029 сім’ям
Підтримка
сімей
військовослужбовців
та
До Міністерства у справах ветеранів України надіслано інформацію щодо потреби
працівників правоохоронних органів, які загинули в коштах на 2020 рік субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
під час проведення антитерористичної операції; грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для сімей осіб,
військовослужбовців
та
працівників визначених абзацами п’ятим-восьмим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус
правоохоронних органів, які брали участь у ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пунктами 11-14 частини другої
проведенні антитерористичної операції, за рахунок статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
коштів міст і районів області
та коштах на 2020 рік субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для
осіб, відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій
відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на загальну суму 159,033 млн грн.
Миколаївській області доведено кошти субвенцій в сумі 15404,211 тис грн, які
розподілено між бюджетами м. Миколаєва, м. Очакова та м. Первомайська для
виплати компенсацій 13 родинам.
У рамках виконання Комплексної програми соціального захисту населення
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«Турбота» на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради
від 22.12.2016 № 5 (зі змінами та доповненнями), передбачено оздоровлення та
відпочинок на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах учасників бойових
дій та членів їх сімей за рахунок коштів обласного бюджету. На 2020 рік на ці цілі
передбачено 4000,0 тис. грн. Станом на 23.12.2020 оздоровлення та відпочинок
отримали 1000 осіб на загальну суму 4000,00 тис. грн.
Для здійснення заходів з психологічної реабілітації учасників АТО/ООС
відповідно до розподілу бюджетних коштів з державного бюджету Миколаївській
області у 2020 році затверджено кошти зі змінами в сумі 2291,3 тис. грн.
Станом на 23.12.2020 за результатами проведеного моніторингу структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення укладено 204 угоди щодо
надання послуг з психологічної реабілітації учасникам АТО/ООС на суму
2302,8 тис грн. Отримали послуги з психологічної реабілітації 167 осіб на загальну
суму 1878,2 тис. грн.
Для санаторно-курортного лікування постраждалих учасників Революції Гідності
та учасників АТО/ООС відповідно до розподілу бюджетних коштів Миколаївській
області у 2020 році затверджено кошти зі змінами в сумі 1595,9 тис. грн. Станом на
23.12.2020 за результатами проведеного моніторингу укладено 120 угод на загальну
суму 1506,2 тис. грн.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179, на 2020 рік для здійснення заходів
із соціальної та професійної адаптації учасників АТО/ООС затверджено кошти зі
змінами в сумі 844,2 тис. грн, отримав 121 учасник АТО/ООС на суму 783,2 тис. грн.
З метою забезпечення житлом громадян та членів їх сімей, які потребують
поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, в тому числі
учасників бойових дій в АТО/ООС, в рамках Комплексної програми соціального
захисту населення «Турбота» на 2020 рік на умовах співфінансування 50/50
передбачено 20,0 млн грн, у тому числі 10,0 млн грн з бюджетів міст та районів
області. Станом на 23.12.2020 придбано житло для однієї родини учасника бойових
дій в АТО/ООС на суму 500,0 тис. грн.
Відповідно до Порядку надання адресної грошової допомоги мешканцям
Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 24.12.2019 № 5,
передбачено надання допомоги учасникам бойових дій АТО/ООС та членам їх сімей,
членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО/ООС, сім’ям осіб, які
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загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших пошкоджень
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності. Для надання допомоги
вищезазначеній категорії передбачено 20 % від загального обсягу бюджетних
призначень, виділених з обласного бюджету. Граничний розмір допомоги для
учасників бойових дій АТО/ООС та членів їх сімей визначається комісією у кожному
окремому випадку.
На 2020 рік на надання адресної допомоги мешканцям Миколаївської області, які
опинилися у складних життєвих обставинах, передбачено 5000,0 тис. гривень. У
2020 році Комісією з питань надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям Миколаївської області прийнято рішення надати допомогу 62 учасникам
АТО/ООС та членам їх сімей на загальну суму 1127,5 тис. гривень.
В обласному бюджеті на 2020 рік передбачено кошти для надання одноразової
матеріальної допомоги до Дня Незалежності України та Дня Захисника України
сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в АТО/ООС на сході
України, в сумі 1450,0 тис. грн, виплачено допомогу в сумі 1395,0 тис. гривень.
Здійснюється
виплата
щомісячної
матеріальної
допомоги
дітям
військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків під час участі в АТО/ООС
на сході України. Для надання щомісячної матеріальної допомоги на 2020 рік
передбачено 936,0 тис. грн для виплати 78 дітям загиблих учасників АТО/ООС,
виплачено допомогу на суму 904,0 тис. гривень
5.4.2.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків
Підвищення рівня обізнаності населення стосовно
сталих стереотипів у традиційному розподілі
гендерних ролей шляхом включення до навчальних
програм
дошкільних,
позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних закладів, курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників дисциплін, тематичних
курсів, тренінгів, лекцій, окремих заходів;
проведенням обласних культурно-просвітницьких
акцій, конференцій, семінарів, «круглих столів» та
інших заходів

2020 року у рамках діяльності обласного гендерного центру проведено такі
заходи:
дискусійна трибуна «Феномен жіночого політичного лідерства в Україні» з
питання щодо перешкод просуванню жінок у політику та як подолати стереотипне
мислення щодо жінки-лідера.
зустріч-обговорення «Гендерне насильство: соціологія і психологія явища»;
годину спілкування «Рівні можливості в отриманні професій: жінки і чоловіки у
stem-компаніях».
З метою запобігання та протидії домашньому насильству працівниками центрів
СССДМ та об’єднаних територіальних громад Миколаївської області (далі – ОТГ)
серед населення області проведено 205 групових заходів, якими охоплено 3000 осіб.
Під час заходів розповсюджено 3500 примірник інформаційно-просвітницьких
матеріалів із вказаного питання.
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5.5.

Зростання професійної мобільності серед жінок
шляхом надання їм профорієнтаційних послуг,
проведення інформаційних семінарів з техніки
пошуку роботи та семінарів з питань започаткування
та ведення підприємницької діяльності
Сприяння культурному розвитку та створення
умов для реалізації творчого потенціалу людини
Розвиток культури та збереження пам'яток
культурної спадщини
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Крім того, центрами СССДМ області проведено таку роботу:
в друкованих та електронних засобах масової інформації розміщено 152 статті з
питань попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми;
взято участь у записі 15 радіопередач та 1 телепередачі на обласній
телерадіокомпанії із зазначеного питання;
проведено 37 групових заходів серед населення області (охоплено 925 осіб) щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за
ознакою статі;
73 заходи з орієнтації на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь
723 особи, з них 396 жінок;
у місцевих друкованих ЗМІ та інтернет-виданнях публікувалася інформація щодо
здійснення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій родин, соціальних
виплат малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, одиноким матерям тощо;
розміщувалися тематичні матеріали щодо пріоритету сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
в місцевих ЗМІ висвітлено матеріали щодо дотримання прав жінок та
забезпечення гендерної рівності - 350 публікацій;
відбулось два заходи щодо жіночого політичного лідерства в Україні, на яких
обговорювалися шляхи розвитку жіночого політичного лідерства на місцевому рівні;
підготовлено проєкт Меморандуму про співпрацю між політичними партіями,
органами державної влади, громадськими організаціями та ЗМІ щодо протидії
порушенням прав жінок та чоловіків в політиці та підтримки жінок на місцевих
виборах 2020 року
Протягом 2020 року проведено 2354 семінари з техніки пошуку роботи, в яких
взяли участь більше 16 тис. осіб, з них майже 9 тис. жінок. Також проведено
247 вебінарів з техніки пошуку роботи у дистанційному режимі за участю
1530 учасників, в тому числі 1008 жінок

(згідно з рішенням обласної ради від 24.12.2019 № 3)

5.5.1.

На
усіх
етапах
реалізації
Програми
Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку особистості,
облдержадміністрація буде працювати над:
підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти
забезпеченням оптимізації наявної мережі закладів у сфері культури та задоволення культурних потреб жителів Миколаївської області,
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культури,
створенням
належних
умов
функціонування закладів культури та мистецтв
області з метою задоволення попиту населення
області на культурно-освітні послуги;

підтримкою діяльності творчих спілок;

збереженням
кращих
зразків
української
національної культури та культур національних
меншин, розвитком самобутнього національного
мистецтва;

проведенням ремонтних робіт і реконструкцій
приміщень закладів культури та мистецтв;
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включає 1064 закладів системи Міністерства культури та інформаційної політики
України, зокрема 497 клубних закладів, 480 бібліотек, 2 заклади фахової передвищої
освіти сфери культури; 46 мистецьких шкіл; 17 музеїв; 3 театри, обласна філармонія;
державна інспекція по охороні пам’яток культури в Миколаївській області та
обласний методичний кабінет навчальних закладів культури та мистецтв, 2 парки,
Миколаївський зоопарк, дитяче містечко «Казка» та 7 інших закладів культури та
мистецтва. Наразі в області відбувається процес передачі закладів до новостворених
територіальних громад в рамках адміністративної реформи
Протягом року надавалась підтримка щодо організації та проведення заходів з
нагоди 50-річчя від дня створення Миколаївської обласної організації національної
спілки художників України. Відбулись тематичні та персональні виставки:
«Різдвяна», з нагоди міжнародного жіночого дня 8 березня, до Дня міста
«Миколаєву-230», персональна виставка Дмитра Артима «Миколаїв - місто на воді»,
персональна виставка народного художника України Михайли Озерного, вернісажу
«Літній сезон», виставка Володимира Бандалієва «Отражение...». Фінансування
зазначених заходів відбувалось за рахунок інших джерел
З метою збереження, розвитку та популяризації української національної культури
у 2020 році проведено 21 фестиваль–конкурс аматорського мистецтва, з них 3
всеукраїнських та 18 обласних, в тому числі 10 – онлайн, 7 виставок декоративноприкладного та народного мистецтва. З метою надання методичної та практичної
допомоги керівникам аматорських колективів області проведено 29 семінарівпрактикумів, 22 - в режимі онлайн.
Протягом року в рамках обласної цільової національно-культурної програми
«Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних
меншин у Миколаївській області» на 2019-2021 роки було проведено цілий ряд
заходів, спрямованих на збереження культури національних меншин. Найбільш
значимий - 25-й Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба», також
проведено декілька конкурсів, концертів, конференцій та круглих столів.
Крім того, громадським організаціям національних спільнот надавалася фінансова
підтримка для участі у всеукраїнських культурно-мистецьких заходах, у виданні
друкованої продукції, у виробництві документального фільму тощо
2020 року забезпечено:
розробку науково-проєктної документації
на реставраційні роботи будівлі
академічного художнього російського драматичного театру, яка є пам'яткою історії та
архітектури місцевого значення;
здійснення ремонтних робіт на пам’ятках історії та монументального мистецтва
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підвищенням ролі закладів та установ культури
серед населення регіону шляхом проведення
обласних фестивалів, свят, конкурсів; участі
художніх та професійних колективів у міжнародних
і всеукраїнських конкурсах;

розширенням міжнародних контактів; організацією
культурно-дозвільних програм до пам’ятних та
святкових календарних дат;

інвентаризацією об'єктів культурної спадщини, у
першу чергу археологічних, переведення їх
території до категорії земель історико-культурного
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місцевого значення «Курган Слави» в м. Нова Одеса та «Меморіальний комплекс» в
с. Ковалівка Миколаївського району на загальну суму 399,2 тис. грн;
завершення ремонтних та реставраційних робіт у відділі науково-дослідної
роботи з рідкісними і цінними виданнями
обласної універсальної наукової
бібліотеки та створено Центр збереження рідкісних і цінних видань, на базі якого
урочисто відкрито Музей книги
Забезпечено проведення понад 30 всеукраїнських, регіональних та обласних
культурно-мистецьких заходів, зокрема:
мистецький проєкт «Свято бандурного мистецтва»;
обласне свято «Весело сяють різдвяні зірки»;
V обласний фестиваль дитячої творчості «Art-mix»;
І обласний конкурс гумору та сатири «Веселі витребеньки»;
обласний конкурс козацької пісні «Битва хорів»;
І тур Всеукраїнського відкритого дитячо-молодіжного фестивалю-конкурсу
мистецтв «Great talent 2020»;
25-й Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Гіпаніса до
Борисфена»;
І Відкритий багатожанровий гумористичний фестиваль-конкурс «Шкварочка»;
відкритий конкурс молодих джазових виконавців «PERFORMANCE JAZZ –
2020»;
джазовий фестиваль «JUBILEE’2020»;
мистецька культурно-освітня акція «Майстер-клас від маестро»;
Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Золота
струна»;
фестиваль театрів ляльок та студій лялькового мистецтва «Кришталева лялька»;
культурно-мистецька акція «Білий рояль»;
фестиваль «Парад віртуозів»
Заходи з нагоди Дня Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят: новорічна
казка «Красуня і Чудовисько», новорічне шоу для дорослих «Мерсі, Бику!», вистави
для дітей: «Клаптики закуточками, або у пошуках справедливості», «Дванадцять
місяців», «Бременські дива», «Принц і роза», «Пригоди Карлсона», «Матушка
Метелица», новорічна інтермедія «Новий рік-чарівник», квартирник для дорослих
«Новорічний»
Протягом 2020 року проведено інвентаризацію історичних та археологічних
об’єктів у Первомайському, Арбузинському, Кривоозерському та Очаківському
районах, здійснено науково-методичний та практичний супровід передачі об’єктів
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з
виготовленням
землевпорядної документації;
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відповідної культурної спадщини об’єднаним територіальним громадам у Вознесенському,
Березанському, Березнегуватському, Доманівському, Очаківському, Вітовському,
Миколаївському районах.
Протягом 2020 року загалом обстежено 291 об’єкт культурної спадщини. За
результатами проведеної роботи виявлено 7 нових об’єктів. За підсумками
проведеної роботи 2020 року уточнено та узагальнено інформацію про наявні
пам’ятки, виправлено та доповнено картографічні матеріали в облікових картках.
На засіданнях консультативної ради розглянуто 12 проєктних пропозицій щодо
реконструкцій будівель, розташованих в межах територій пам’яток в м. Миколаєві.
Розглянуто 99 проєктів земельної документації щодо відведення земельних
ділянок, опрацьовано 27 пакетів документів з заявами на погодження відповідних
програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень,
меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані
пам'яток місцевого значення. Надано 3 погодження на передачу у користування двом
юридичним особам (частками) пам’яток архітектури місцевого значення та 11
висновків щодо доцільності встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дощок
проведенням
ремонту,
реставрації
та
У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом проєктні роботи щодо реставрації та
облаштуванням корпусу № 3 пам’ятки архітектури пристосування під потреби обласного краєзнавчого музею другої казарми пам’ятки
національного значення «Старофлотські казарми» із національного значення Старофлотські казарми не здійснювалися
пристосуванням під потреби обласного краєзнавчого
музею
Розвиток фізичної культури і спорту
Приведення до належного стану існуючої
Для збільшення рухової активності населення протягом 2020 року за програмою
матеріально-технічної бази спорту;
«Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» в
забезпечення будівництва, реконструкції та ремонту Миколаївській області, в рамках національного проєкту «Велике будівництво»
існуючих спортивних споруд, належним їх здійснюється реконструкція та будівництво 5 спортивних об’єктів а саме:
обладнанням та використанням, що дасть змогу
реконструкція спортивного комплексу розташованого за адресою: Миколаївська
зменшити травматизм під час спортивних занять;
область Миколаївський район смт Ольшанське;
підвищення рівня фізичного виховання у закладах
капітальний
ремонт
спортивного
майданчика
загальноосвітньої
дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної школи І-ІІІ ступенів № 61 за адресою: м. Миколаїв, вул. Матросова, 2, в т.ч.
та вищої освіти;
проєктно-вишукувальні роботи та експертиза;
забезпечення заняття фізичною культурою і спортом
капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям Миколаївської
за місцем проживання та у місцях масового загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48 за адресою: вул. Генерала Попеля, 164 у
відпочинку громадян;
м. Миколаєві;
виготовлення та розповсюдження соціальної
реконструкція спортивних майданчиків із штучним покриттям ОСДЮСШОР з
реклами з метою пропаганди занять фізичною вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»;
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культурою і спортом, здорового способу життя,
оздоровчої рухової активності населення, подолання
стану суспільної байдужості до особистого здоров'я
та здоров'я нації з метою подальшого формування
ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного
здоров'я, поліпшення їх фізичного розвитку та
фізичної
підготовленості,
передбачивши
на
зазначені цілі фінансування на 2018 рік («Щороку»
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капітальний ремонт спортивного залу Миколаївської обласної комунальної
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи по вулиці Лазурній, 18-В у
м. Миколаїв.
На завершальній стадії знаходиться реставрація будівлі Миколаївської обласної
дитячо-юнацької спортивної школи «Обласний шахово-шашковий клуб» імені
М.В. Шелеста по вул. Фалеєвська, № 1а в м. Миколаєві, кошторисна вартість якої
становить 14403,659 тис. грн.
Крім того, протягом 2020 року в Миколаївській області збудовано та
згідно з рішенням обласної ради від 21.12.2018 № 6) (у реконструйовано 20 площинних спортивних споруд зі штучним покриттям.
межах наявного фінансового ресурсу згідно з рішенням
Фізкультурно-оздоровчою роботою в області охоплено 33,381 тис. осіб,
обласної ради від 21.12.2017 № 6)
систематичними заняттями з видів спорту охоплено 27,973 тис. осіб.
2020 року у зв’язку з карантинними обмеженнями значно зменшилась кількість
спортивних масових заходів, впроваджено нову форму роботи – онлайн – руханки та
змагання.
За рахунок обласного бюджету проведено 325 спортивних заходів: 17 змагань
обласного рівня; 75 навчально-тренувальних зборів; представників збірних
команд області направлено на 126 офіційних всеукраїнських змагань.
Для забезпечення належної рухової активності в області функціонує мережа
закладів фізичної культури і спорту: 4 обласних фізкультурно-спортивних
товариства, відділення з фізичного виховання Міністерства освіти і науки України, 42
дитячо-юнацьких спортивних школи (ДЮСШ) та 9 спеціалізованих дитячо-юнацьких
спортивних шкіл олімпійського резерву, 2 школи вищої спортивної майстерності
(міська та обласна), 2 центри олімпійської підготовки; 106 обласних осередків
Всеукраїнських федерацій з видів спорту, 3 центри фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» (1 – обласний та 2 – міські), регіональний центр спорту людей з
інвалідністю «Інваспорт».
Станом на 01 січня 2021 року в області налічується 4305 спортивних споруд (у
співвідношенні до загальної кількості населення області – 3,8 споруди на 1 тис.
населення)
Розвиток житлово-комунального господарства
Будівництво систем централізованого питного
В області налічується 538 населених пунктів або 59% від загальної кількості, які
водопостачання з повним охопленням населення мають централізовані системи водопостачання, а населення решти 373 населених
міст області, селищ міського типу та підвищенням пунктів області користується водою з шахтних колодязів, каптажів або приватних
рівня водозабезпечення сільських населених пунктів резервуарів (12% населення за показником чисельності).
Централізованим водопостачанням на 98 % охоплено населені пункти міської
місцевості за виключенням смт Єланець, де проживає близько 5 тис. осіб.
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Реалізація інвестиційного проєкту "Розвиток
системи водопостачання та водовідведення у м.
Миколаїв" за рахунок кредитних ресурсів
Європейського інвестиційного банку

Реконструкція існуючих систем водопостачання
населених пунктів із використанням сучасного
технологічного та енергозберігаючого обладнання,
стовідсоткового запровадження технологічного
обліку
відпуску
води
споживачам
та
стовідсоткового
комерційного
обліку
водоспоживання
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Нижчий рівень водозабезпечення – в населених пунктах сільської місцевості, де з
885 сіл забезпечено централізованим водопостачанням 513 (58 %).
Частка міського населення, яке має доступ до якісної питної води становить –
98 %, або близько 751 тис. осіб а сільського населення – 70 %, або близько
234,5 тис. осіб.
У 2020 році на розвиток водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок
консолідації коштів державного (38,2 млн грн), місцевих бюджетів (71,5 млн грн),
кредитних коштів ЄІБ (6,9 млн грн), коштів підприємств (5,7 млн грн), коштів
ДП «НАЕК «Енаргоатом» (7,8 млн грн) спрямовано 130,3 млн грн, на реалізацію
16 основних проєктів розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та
проведено капітальний та поточний ремонт основних засобів підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі у сферу водопостачання
консолідовано 95,8 млн грн.
Найбільш важливим об’єктом в сфері розвитку централізованого водопостачання
є будівництво дюкеру діаметром 400 мм, протяжністю 1,2 км (2 нитки) через
р. Південний Буг для водозабезпечення 13 тис. жителів мкр Варварівка та
мкр Велика Корениха, за рахунок коштів ДФРР (33765,97 тис грн) та міського
бюджету м. Миколаєва (20367,7 тис. грн)
З початку реалізації проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення
в м. Миколаїв» станом на 01.01.2021 в 2016 - 2020 роках за рахунок коштів,
спрямованих на його реалізацію в сумі 143,2 млн грн (кредитних коштів ЄІБ
124,4 млн грн (4,1 млн євро)), у тому числі у 2020 році - 6,98 млн грн реалізовані
заходи з реконструкції будівлі решіток очисних споруд каналізації; здійснено
розробку системи ГІС та гідравлічного моделювання, придбано відповідне програмне
забезпечення; закуплено та встановлено відеостіну; здійснено закупівлю засувок,
водомірних лічильників; поставку лабораторного обладнання для лабораторії
очисних споруд води; розпочато реконструкцію самопливних каналізаційних
колекторів (по вулицях Мала Морська, Адмірала Макарова, Скороходова)
У 2020 році на розвиток водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок
консолідації коштів державного (38,2 млн грн), місцевих бюджетів (71,5 млн грн),
кредитних коштів ЄІБ (6,9 млн грн), коштів підприємств (5,7 млн грн), коштів
ДП «НАЕК «Енаргоатом» (7,8 млн грн) спрямовано 130,3 млн грн, за рахунок яких
реалізовано 16 основних проєктів розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства та проведено капітальний та поточний ремонт основних засобів
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі у сферу
водопостачання консолідовано 95,8 млн грн, за рахунок яких здійснено:
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дошкільних навчальних закладах, базових установах
охорони здоров′я, соціального захисту населення та
місцях масового перебування людей
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будівництво 2,4 км водопровідних мереж;
реконструкцію 11,1 км водопровідних мереж;
поточний та капітальний ремонт 102,15 км водопровідних мереж, 11 свердловин,
12 башт Рожновського, 4 ВНС
З метою підвищення рівня доступу населення до якісної питної води в населених
пунктах області експлуатуються 261 колективна установка доочистки та розливу
питної води, в тому числі завдяки реалізації соціального проєкту компанією «PepsiCo
в Україні» ТОВ «Сандора». ТОВ «Сандора» компанії «PepsiCo в Україні»
започатковано в Миколаївській області реалізацію довгострокової програми,
спрямованої на поліпшення якості питної води – це проєкт «Чиста вода», для
забезпечення доступу населення і зокрема дітей до безпечної для здоров’я води
шляхом інсталяції локальних установок доочищення питної води в установах та
закладах. За період реалізації в області соціальної програми «Чиста вода»
ТОВ «Сандора» інвестовано фінансові ресурси на впровадження 57 колективних
установок доочищення води
На всіх базових підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства міст
області створено та діють виробничі акредитовані лабораторії з постійного контролю
якості питної води і забезпечено технологічний облік відпуску води в межах
інвестиційних програм.
Лабораторний контроль за якістю питної води в м. Миколаєві здійснювався
атестованою лабораторією МКП «Миколаївводоканал» відповідно до планівграфіків, узгоджених з головним управлінням Держпродспоживслужби в
Миколаївській області. Робоча програма лабораторного контролю приведена у
відповідність до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10.
Малопотужними підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства
здійснювався організований контроль показників якості питної води за рахунок
укладання договірних відносин з головним управлінням Держпродспоживслужби в
Миколаївській області та ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр
МОЗ України»

Водовідведення
У 2020 році роботи з реконструкції очисних споруд каналізації не проводилися.
Реконструкція очисних споруд у містах Миколаїв,
2020 року в розвиток систем водовідведення консолідовано 34,4 млн грн , що
Первомайськ, Вознесенськ, Очаків, Баштанка,
Снігурівка, Нова Одеса, смт Доманівка, с. Лугове дозволило здійснити реконструкцію та капітальний ремонт 3,2 км каналізаційних
мереж та 2 КНС.
Березанського району, с. Луч Вітовського р-ну
Згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та
Будівництво нових і реконструкція існуючих мереж
Європейським інвестиційним банком» МКП «Миколаївводоканал» реалізується
каналізації у населених пунктах області з
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проєкт «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»
загальною вартістю 31,08 млн євро, у тому числі: сума кредитних коштів ЄІБ 15,54 млн. євро; сума грантових коштів фонду Е5Р - 5,1 млн. євро. У 2020 році на
реалізацію проєкту використано 6,98 млн грн.
У 2020 році за рахунок консолідації коштів усіх рівнів в сумі 14,6 млн грн, в тому
числі коштів обласного цільового фонд охорони навколишнього природного
середовища обласного бюджету в сумі 5,04 млн грн, субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій в сумі 2,1 млн грн, субвенція з обласного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
територіальних громад в сумі 0,5 млн грн, коштів Європейського інвестиційного
банку в сумі 6,8 млн грн реалізовано 5 основних проєктів розвитку систем
водовідведення населених пунктів, а саме:
реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектору НСК «ПТУ» НСК
«Південна» м. Первомайськ Миколаївської області - 1455,921 тис. грн;
капітальний ремонт зовнішньої мережі каналізації Мішково-Погорілівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів, за адресою: вул. Валі Котика, 23, в
с. Мішково-Погорілове, Вітовського району Миколаївської області - 289,57 тис. грн;
реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату № 6 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради по
вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві - 5038,523 тис.грн;
капітальний ремонт покрівлі очисних споруд водопостачання № 1
КП «Первомайський міський водоканал» в м. Первомайськ Миколаївської області –
500,0 тис. грн;
розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв –
6982,979 тис. гривень
Будівництво очисних споруд водовідведення за
У 2020 році будівництво очисних споруд водовідведення за сучасними
сучасними технологіями у м. Новий Буг, смт технологіями не здійснювалося
Березанка, Братське, Олександрівка Вознесенського
району, Врадіївка, Первомайське, Воскресенське
Жовтневого району, Казанка, Криве Озеро,
Веселинове, Ольшанське Миколаївського району,
смт Підгородна, с. Кінецьпіль Первомайського
району та інших населених пунктах
Впровадження (придбання) для базових підприємств
На всіх базових підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства міст
районів області лабораторного обладнання з області створені і діють виробничі акредитовані лабораторії з постійного контролю
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стічних вод на діючих очисних спорудах та
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Поводження з твердими побутовими відходами
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сміттєпереробки
Обладнання полігонів твердих побутових відходів,
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обласного
значення,
технологічним обладнанням для зважування сміття
та визначення реальних обсягів складування
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показників очистки стоків
На підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства області в системі
водовідведення встановлено 92 прилади обліку стоків при потребі 101 одиниць, що
становить 91 %

За підсумками 2020 року зібрано 1,28 млн куб. м твердих побутових відходів.
Зберігання твердих побутових відходів в населених пунктах області, з
врахуванням сільських рад, здійснюється майже в 358 місць, з яких 267 одиниць
загальною площею 524,4 га, за вимогами нормативно правових актів, наближені до
показників сміттєзвалищ.
В області 3 перевантажених полігонів становить (1,1%) загальною площею 19,8 га
- це міські полігони Вознесенська, Первомайська, Южноукраїнська.
З 38 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, 2020 року фактично
рекультивовані 6 сміттєзвалищ. 2020 року реалізовано послуг з вивезення ТПВ на
суму 100,3 млн грн, оплачено 91,9 млн грн (91,7%).
Для збирання, вивезення ТПВ та обслуговування сміттєзвалищ у 2020 році задіяні
42 підприємства різної форми власності
і 1018 спецавтотранспорту (з них
342 сміттєвози), зношеність якого складає 75%, майже 13,3 тис. контейнерів для
збирання ТПВ.
З метою зменшення обсягів накопичення ТПВ на відповідних територіях,
покращення екологічної ситуації в області проводиться робота по впровадженню
сучасних технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами у містах:
Миколаїв, Вознесенськ та Первомайськ, які займають основну питому вагу в
загальному обсязі утворення і накопичення ТПВ.
На Миколаївському міському полігоні твердих побутових відходів влаштовано
біогазову
когенераційну
установку
(біогазова
електростанція
на
базі
електрогенеруючого модуля С 320 GS-L.L), застосовується технологічне обладнання
для зважування сміття та визначення реальних обсягів їх складування. На полігоні
здійснюється тарування ваг і повірка вагового комплексу для здійснення обліку
відходів, що приймаються на полігон для захоронення у тоннах виключно з
застосуванням вагового обладнання, облаштовано контрольно-пропускний пункт
(КПП): встановлено відеокамеру, яка слідкує та допомагає в роботі КПП, комп’ютер
з програмою підключеною до вагового комплексу
Впровадження роздільного збирання сміття, у тому
В Миколаївській області роздільне збирання твердих побутових відходів
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числі небезпечних відходів, у складі твердих впроваджено в таких населених пунктах: м. Миколаїв (Миколаївська міська
побутових відходів з оновленням і розвитком територіальна громада), м. Вознесенськ (Вознесенська міська територіальна
контейнерного парку для збирання ТПВ
громада), м. Южноукраїнськ (Южноукраїнська міська територіальна громада),
м. Очаків (Очаківська міська територіальна громада), м. Первомайськ (частково),
с. Підгородна , с .Кінецьпіль (Первомайська міська територіальна громада),
смт Березанка (Березанська селищна територіальна громада), с. Дорошівка,
с. Білоусівка (Дорошівська сільська територіальна громада), смт Ольшанське
(Ольшанська селищна територіальна громада), с. Весняне, с .Надбузьке, с. Сливине,
с. Крива Балка (Веснянська селищна територіальна громада), с. Куцуруб
(Куцурубська сільська територіальна громада), с. Чорноморка (Чорноморська
сільська територіальна громада), смт Воскресенське, с. Пересадівка, с. Калинівка,
с. Горохівка Воскресенська селищна територіальна громада), с. Лиса Гора, с. Мигія
(Мигіївська сільська територіальна громада).
КП «Миколаївкомунтранс» з 2016 року розпочата робота зі збирання ПЕТ-тари на
території Заводського району м. Миколаїв.
В 2020 році з загального обсягу утворених ТПВ (1276,6 тис.м3) видалено
217,02 тис.м3 ресурсоцінних компонентів, або 17%.
На оновлення контейнерного парку для збирання ТПВ спрямовано кошти в сумі
1024,80 тис.грн та придбано 293 контейнери для збирання ТПВ, в тому числі:
м. Очаків, Очаківська міська територіальна громада – 100 одиниць;
м. Южноукраїнськ, Южноукраїнська міська територіальна громада – 16 одиниць);
м. Первомайськ, Первомайська міська територіальна громада – 58 одиниць;
Кривоозерська селищна територіальна громада – 74 одиниці;
м. Нова Одеса, Новоодеська міська територіальна громада – 10 одиниць;
Веселинівська селищна територіальна громада – 10 одиниць;
Коблівська сільська територіальна громада – 25 одиниць
Реалізація пілотних проєктів сміттєпереробки у
За підсумками 2020 року, згідно з моніторинговою звітністю органів місцевого
містах обласного значення
самоврядування зібрано 1,28 млн куб. м твердих побутових відходів.
Зберігання твердих побутових відходів в населених пунктах області, з
врахуванням сільських рад, здійснюється майже в 358 місць, з яких 267 од. загальною
площею 524,4 га, за вимогами нормативно правових актів, наближені до показників
сміттєзвалищ.
Кількість перевантажених полігонів по області становить 3 одиниці (1,1 %)
загальною площею 19,8 га - це міські полігони в м. Вознесенськ, м. Первомайськ,
м. Южноукраїнськ.
2020 року із 38 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично

79

Оновлення рухомого
вивезення ТПВ

складу

спецтехніки

для

Продовження додатку

рекультивовано 6 сміттєзвалищ,
реалізовано послуг з вивезення ТПВ на суму
100,3 млн. грн., сплачено 91,9 млн грн (91,7 %).
Для вивезення і збирання ТПВ та обслуговування сміттєзвалищ у 2020 році задіяні
42 підприємства різної форми власності, 1018 спецавтотранспорту (з них
342 сміттєвози), зношеність якого складає 75%, майже 13,3 тис. контейнерів для
збирання ТПВ.
Лише на Миколаївському міському полігоні твердих побутових відходів
влаштовано біогазову когенераційну установку (біогазова електростанція на базі
електрогенеруючого модуля С 320 GS-L.L).
З метою зменшення обсягів накопичення ТПВ на відповідних територіях,
покращення екологічної ситуації в області проводиться робота по впровадженню
сучасних технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами у містах:
Миколаїв, Вознесенськ та Первомайськ, які займають основну питому вагу в
загальному обсязі утворення і накопичення ТПВ
У 2020 році на оновлення рухомого складу спецтехніки для вивезення ТПВ
направлено кошти в сумі 15245,4 тис. грн та придбано 7 одиниць спецтехніки:
5 сміттєвозів, з них: (м. Миколаїв, Миколаївська міська територіальна громада –
2 одиниці, м. Вознесенськ, Вознесенська міська територіальна громада – 1 одиниця,
м. Очаків Очаківська міська територіальна громада – 1 одиниця, (м. Южноукраїнськ,
Южноукраїнська міська територіальна громада – 1 одиниця);
1 бульдозер (м. Миколаїв, Миколаївська територіальна громада);
1 екскаватор (м. Миколаїв, Миколаївська міська територіальна громада)
Санітарно-технічні паспорти на полігони ТПВ оформлені в м. Миколаєві,
м. Вознесенську, м. Очакові, м. Южноукраїнську, м. Снігурівці, с. Луговому
Березанського району

Паспортизація полігонів твердих побутових відходів
із вжиттям комплексних заходів з ремонту під′їзних
шляхів, обладнання водопостачанням, освітленням,
огороджуючими конструкціями та природними
захисними зеленими смугами
Ціноутворення
у
житлово-комунальному
господарстві
Продовження розвитку форм самоорганізації
У Миколаївській області налічується 5775 багатоквартирних житлових будинків
населення з утримання житлового фонду (ОСББ,
загальною площею 10 301,48 тис.м2.
ОСН, ЖБК, споживча кооперація), що дозволяє
Обслуговування 2853 житлових будинків, загальною площею 7478,98 тис. м2
власникам житла самостійно формувати рівень
(72,3 %) здійснюється різними формами самоорганізації населення, зокрема:
видатків на його утримання та підвищувати
ОСББ – 1637 житлових будинків, загальною площею 4865,39 тис. м2 (47 %), в
контроль за цільовим використанням коштів
тому числі у 2020 році створено 40 ОСББ;
ЖБК – 56 житлових будинків, загальною площею 205,48 тис. м2 (2%);
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Щорічне планування видатків бюджетів органів
місцевого самоврядування на перший після
приватизації
капітальний
ремонт
житлових
будинків, де діють або створюються ОСББ, ОСН,
ЖБК, організаційно-правові форми споживчої
кооперації
Встановлення окремих тарифів на вивезення ТПВ з
виключенням цієї складової з тарифу послуг на
утримання
житлових
будинків,
споруд
та
прибудинкових територій

Консолідація коштів бюджетів органів місцевого
самоврядування та суб'єктів господарювання, які
здійснюють
діяльність
у
сфері
житловокомунального господарства, на впровадження
енергозберігаючих
заходів
для
зниження
собівартості послуг
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ОСН (органи самоорганізації населення) – 40 житлових будинків, загальною
площею 239,4 тис. м2 (2,3 %);
самостійне утримання (без створення юридичної особи) – 1120 житлових
будинків, загальною площею 2168,71 тис. м2 (21 %)
У 2020 році на капітальний ремонт житлового фонду з місцевих бюджетів
спрямовано 170,7 млн грн, що на 14,95 млн грн, або 9,6 % більше, ніж за 2019 рік, у
тому числі:
м. Миколаїв - 194 082,57 тис. грн;
м. Очакiв 1 275,46 тис. грн;
м. Первомайськ 1 330, 5 тис. грн;
м. Южноукраїнськ
4 481,1 тис. гривень
З 01.05.2019 в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189VIII «Про житлово-комунальні послуги», яким визначено нову класифікацію
житлово-комунальних послуг, а саме послугу з поводження з побутовими відходами
(раніше це була послуга з вивезення побутових відходів і включалася до складу
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) яка врахована у
переліку «Комунальних послуг» і не може бути складовою житлової послуги –
послуги з управління багатоквартирним будинком. У зв’язку з чим в усіх населених
пунктах області встановлено окремі тарифи на послугу з поводження з побутовими
відходами
З метою сприяння власникам житла у впровадженні енергозберігаючих заходів,
зменшення споживання енергоносіїв та підвищення технічного стану житлового
фонду в Миколаївській області розроблено та затверджено рішенням обласної ради
від 11.03.2016 № 3 обласну Програму часткового відшкодування кредитів на
реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016 - 2020 роки.
За період 2017 - 2020 років 125 ОСББ (6250 власників житла) отримали
компенсацію з обласного бюджету на заходи з енергозбереження на загальну суму
4,42 млн грн, у тому числі 2020 року 27 ОСББ (700 власників житла) на суму
1,3 млн грн.
Додатково, за період 2017 - 2020 років фінансування аналогічних заходів
підтримки ініціативи власників житла у впровадженні енергозберігаючих заходів
здійснено із бюджетів м. Миколаїв та Баштанського району всього 651 позичальнику
на загальну суму 40,4 млн грн, з них 209 ОСББ (10450 власників житла) на суму
36,5 млн грн та 442 фізичним особам на суму 3,8 млн грн, в тому числі у 2020 році
по м. Миколаєву 84 позичальникам на загальну суму 14,1 млн грн, з яких 72 ОСББ
(3600 власників житла) на суму 13,9 млн грн та 12 фізичним особам на суму

81

Забезпечення відшкодування з державного та
бюджетів органів місцевого самоврядування різниці
в тарифах на житлово-комунальні послуги, в разі
об’єктивного
стримування,
в
інтересах
територіальних громад, їх встановлення на рівні
економічно обґрунтованих витрат

Недопущення за рахунок системного спрямування
коштів місцевих бюджетів та підприємств житловокомунального господарства на капітальний ремонт,
реконструкцію інженерних систем комунального
господарства, непродуктивних витрат холодної,
гарячої води, теплоносія через витоки, пошкодження
та усунення аварійних ситуацій понад встановлені
нормативні строки

Запровадження
стовідсоткового
комерційного
обліку споживання води, теплової енергії, газу в
житловому фонді для забезпечення соціально
справедливих розрахунків
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0,2 млн грн.
Рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 № 13 затверджено обласну
Програму часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих
заходів у житловому фонді на 2021 - 2023 роки
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в
тарифах не передбачено.
Забезпечено у 2020 році відшкодування з місцевих бюджетів видатків на
відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги,
що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої
влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво (надання) на загальну суму 2,69 млн грн, проти
1,86 млн грн у 2019 році
У 2020 році на забезпечення стабільної діяльності галузі житлово-комунального
господарства з місцевих бюджетів спрямовано 884,2 млн грн, що на 52,4 млн грн,
або на 6,3 % більше, ніж за аналогічний період 2019 року, у тому числі:
на розвиток водопровідно-каналізаційного господарства області з місцевих
бюджетів спрямовано 44,8 млн грн, що на 6,3 млн грн, або 16,4 % більше, ніж за
2019 рік;
на капітальний ремонт житлового фонду з місцевих бюджетів спрямовано
170,7 млн грн, що на 14,95 млн грн, або 9,6 % більше, ніж за аналогічний період
2019 року.
За підсумками 2020 року середньозважений рівень втрат холодної води по
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства становить 28 %.
Середньозважений
рівень
втрат
теплової
енергії
становить:
ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» - 12,9%; ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» - 17%
За рахунок інвестиційних програм ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»,
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» та фінансового ресурсу Миколаївської міської ради
суттєво покращено рівень оснащення багатоквартирного житлового фонду
лічильниками обліку теплової енергії з 68,7 % в 2015 році до 98,6 % за кількістю
будинків і 95,5% за опалювальною площею в 2020 році.
В цілому рівень комерційного обліку енергоресурсів в житловому фонді
становить:
теплопостачання – 98,6 %;
водопостачання – 98 % (за показниками квартирних і будинкових в приватному
секторі лічильників обліку води);
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Використання державного механізму субсидій та
компенсацій вартості житлово-комунальних послуг
для малозабезпечених верств населення

Капітальні вкладення та оновлення основних
фондів житлово-комунального господарства

Впровадження колективних установок очистки води

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
систем водопостачання та насосних станцій

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
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газопостачання – 90,4 %;
електропостачання – 100 %
Станом на 01.01.2021 субсидію для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг отримали в Миколаївській області 73 013 сімей, з них:
69544 сімей отримує субсидію в готівковій формі на суму 487 263,6 тис. грн
шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів.
3469 сімей отримує субсидію в безготівковій формі на суму 42132,8 тис. грн
шляхом перерахування коштів АТ «Ощадбанк», з подальшим перерахуванням на
рахунки організацій – надавачів послуг.
З початку 2020 року субсидії виплачено на суму 529 396,4 тис. грн.
Субсидію для відшкодування витрат на придбання твердого палива та
скрапленого газу виплачено 12 205 сім’ям на суму 42 630,3 тис. гривень
2020 року на розвиток галузі житлово-комунального господарства з місцевих
бюджетів спрямовано 884,2 млн грн, що на 52,4 млн грн, або на 6,3 % більше, ніж за
аналогічний період 2019 року, у тому числі:
на розвиток водопровідно-каналізаційного господарства області з місцевих
бюджетів спрямовано 44,8 млн грн, що на 6,3 млн грн, або 16,4 % більше, ніж за
2019 рік;
на капітальний ремонт житлового фонду з місцевих бюджетів спрямовано
170,7 млн грн, що на 14,95 млн грн, або 9,6 % більше, ніж за аналогічний період
2019 року;
на заходи з благоустрою з місцевих бюджетів спрямовано 508,4 млн грн, що на
57,8 млн грн, або на 12,8 % більше, ніж за 2019 рік
З метою підвищення рівня доступу населення до якісної питної води в населених
пунктах області експлуатуються 261 колективна установка доочистки та розливу
питної води, в тому числі завдяки реалізації соціального проєкту «Чиста вода»
ТОВ «Сандора» компанії «PepsiCo в Україні».
За період реалізації в області соціальної програми ТОВ «Сандора» інвестовано
фінансові ресурси на впровадження 57 колективних установок доочищення води
У 2020 році за рахунок консолідації коштів усіх рівнів в сумі 95,8 млн грн
(державний бюджет – 36,7 млн грн, обласний бюджет – 1,18 млн грн, місцевий
бюджет - 47,2 млн грн, кошти підприємств ВКГ – 3,0 млн грн, кошти ДП «НАЕК
«Енергоатом» – 7,8 млн грн) виконано: будівництво 2,4 км водопровідних мереж,
реконструкцію 11,1 км водопровідних мереж, поточний та капітальний ремонт
102,15 км водопровідних мереж, 11 свердловин, 12 башт Рожновського, 4 ВНС
У 2020 році за рахунок консолідації коштів усіх рівнів в сумі 34,9 млн грн
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(державний бюджет – 2,4 млн грн, обласний бюджет – 5,5 млн грн, місцевий бюджет
- 18,0 млн грн, кошти підприємств ВКГ – 2,3 млн грн, кредитних кошти (ЄІБ) –
6,9 млн грн) виконано реконструкцію та капітальний ремонт - 3,2 км каналізаційних
мереж, 2 КНС
Реконструкція
і
модернізація
об’єктів
За сприяння Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловотеплопостачання
комунального господарства України до участі у Загальноукраїнському
інвестиційному проєкті за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та
розвитку
«Підвищення
енергоефективності
в
секторі
централізованого
теплопостачання України» залучено ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Загальна сума позики складає 21 770 тис. дол. США, в тому числі за рахунок
МБРР – 19 389 тис. дол. США та за рахунок ФЧТ – 2 381 тис. дол. США.
З початку реалізації проєкту в 2015 - 2020 роках за рахунок кредитних коштів в
сумі 363,4 млн грн, або 13,6 млн дол. США, у тому числі у 2020 році 135,9 млн грн
(4,9 млн дол. США) реалізовані заходи із заміни теплової ізоляції надземних
теплових мереж 25,4 км; розпочато роботи з реконструкції 8 км теплових мереж з
послідуючим закриттям 8 низькоефективних котелень; здійснено монтаж та пуск
93 індивідуальних теплових пунктів, що дозволило скоротити втрати теплової енергії
на 7072 Гкал/год, або майже на 10 млн грн.
Найбільш важливими реалізованими проєктами у сфері централізованого
теплопостачання в 2020 році стали роботи з комплексної реконструкції 4 районних
котелень (по вул. Біла, 71, вул. Спортивна, 1 к, вул. Самойловича, 42, вул. Героїв
України, 72 у м. Миколаєві)
Реконструкція і капітальний ремонт житлового
У 2020 році на капітальний ремонт житлового фонду з місцевих бюджетів
фонду та ліфтів
спрямовано 170,7 млн грн, що на 14,95 млн грн, або 9,6 % більше ніж за 2019 рік, у
тому числі:
м. Миколаїв - 194 082,57 тис. грн;
м. Очакiв - 1 275,46 тис. грн;
м. Первомайськ - 1 330, 5 тис. грн;
м. Южноукраїнськ - 4 481,1 тис. грн.
Ліфтове господарство у Миколаївській області обслуговують 8 підприємств
різних форм власності, з них 2 комунальних і 6 приватних підприємств.
У житловому фонді Миколаївської області налічується 916 багатоповерхових
будинків, які обладнано 2475 ліфтами (в т. ч. у м. Миколаєві – 2077 одиниці,
м. Первомайську - 93 одиниці, м. Южноукраїнську - 305 одиниць), з них
1004 диспетчеризованих, 2089 ліфтів знаходяться в експлуатації 25 років і більше та є
морально застарілими.
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2020 році відремонтовано 282 ліфтів на суму 350 481,5 тис. грн:
м. Миколаїв – ремонт 210 ліфтів на загальну суму 10 783,8 тис. грн, модернізація
2 ліфтів на суму 330735,1 тис. грн;
м. Южноукраїнськ – ремонт 10 ліфтів в будинках житлового фонду місцевого
самоврядування на загальну суму 8 962,623 тис. грн.
За підсумком 2020 року відремонтовано 33 % ліфтів від загальної потреби
Передача гуртожитків з державної форми власності
У 2020 році у комунальну власність територіальної громади м. Миколаїв передано
у власність територіальних громад з проведенням гуртожиток зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
капітального ремонту
Миколаївської області, розташований у м. Миколаїв по вул. Кам’яна, 11, який
перебував у господарському віданні підприємства комунальної власності області
«Фармація».
Всього за 2010-2020 роки до комунальної власності територіальних громад
передано 21 гуртожиток
Безпечне довкілля та екологічна політика
Здійснення комплексу заходів щодо реконструкції
Завершено роботи та готуються документи по введенню в експлуатацію об’єкта
та модернізації очисних споруд каналізації у містах «Реконструкція каналізаційної насосної станції Миколаївської спеціальної
області, насамперед у м. Миколаїв
загальноосвітньої школи-інтернату № 6 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради по
вул. Рибна, 95 у м. Миколаєві», освоєно 5038,523 тис. грн.
МКП «Миколаївводоканал» за власні кошти підприємства та за кредитні кошти
Європейського інвестиційного банку виконувались заходи з реконструкції
самопливного колектора по вул. Мала Морська в м. Миколаєві на суму
11026,262 тис.грн. Замінено 700 метрів каналізаційного колектора по вул. Мала
Морська
Упровадження
комплексу
повітро-охоронних
ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» та «ЮГЦЕМЕНТ» Філія ПАТ
заходів
на
підприємствах,
які
найбільше «ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА» всі заплановані повітроохоронні заходи
забруднюють
атмосферне
повітря, ПАТ виконано в повному обсязі
«ЮГцемент» та ТОВ «Миколаївський глиноземний
завод»
Знешкодження непридатних та заборонених до
Згідно з результатами інвентаризації, проведеної в 2019 році, на території
використання хімічних засобів захисту рослин на Миколаївської області залишається 226,87 тонн непридатних до використання та
території Миколаївської області
заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються у
таких районах: Вітовському - 0,15 т, Первомайському - 122,7 т ( в тому числі 120 т –
залізобетонні контейнери з-під пестицидів), Арбузинському - 99,85 т, Врадіївському
- 4,17т. Проблема знешкодження непридатних пестицидів постійно розглядається на
засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної і надзвичайних ситуацій.
У 2020 році проводилась робота щодо виділення коштів на знешкодження
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Зменшення обсягу розміщення відходів червоного
шламу на шламосховищах ТОВ «Миколаївський
глиноземний завод»
Упорядкування водоохоронних зон та прибережних
захисних смуг
Подальший розвиток природно-заповідного фонду
області, формування регіональної екологічної
мережі
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залишків непридатних ХЗЗР. Запит про виділення коштів з лержавного бюджету для
здійснення природоохоронного заходу «Забезпечення екологічно безпечного
збирання та знешкодження (перезатарювання, транспортування до місця
знешкодження, утилізація, переробка чи видалення) непридатних та заборонених до
використання хімічних засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів» направлено
до Міндовкілля листом від 01.07.2020 №03/406, загальний обсяг фінансування з
державного бюджету 5850,0 тис грн. Кошти з державного бюджету на здійснення
зазначеного заходу не виділялись.
До моменту передачі непридатних ХЗЗР на знешкодження (утилізацію)
райдержадміністрації забезпечують безпечні умови їх зберігання та несуть
відповідальність за їх порушення
У 2020 році утворено 2002,321 тис. т, червоного шламу, з яких реалізовано
56,584 тис. т, що становить 7,8 % від утвореного. В порівнянні з 2019 роком обсяги
реалізації червоного шламу збільшились на 0,5%
2020 року в межах фінансування Програми охорони довкілля та раціонального
природокористування Миколаївської області на 2018-2020 роки кошти на проведення
заходів з упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг не
виділялись
Розроблено сім проєктів землеустрою із встановлення меж для об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значення: ландшафтних заказників «Володимирівська
дача», «Сергіївський», «Міщанська балка», «Новобірзулівський», «Лагодівський»,
«Каньйон р. Чичиклія», «Христофорівські плавні».
Розроблено проєкти створення ландшафтних заказників «Балка Глибока»,
«Райдолинський степ», «Черталківський-2». Створення зазначених заказників
дозволить збільшити площу природно-заповідного фонду області на 638,52 га.
Здійснено інвентаризацію видів флори, занесених до додатків Бернської конвенції
та фауни, занесеної до Червоної книги України. В рамках виконання заходу
проведено натурні обстеження на місцевості, збір інформації та матеріалів щодо
видів молюсків, ракоподібних, ентомофауни, павукоподібних, іхтіофауни,
батрахофауни, герпетофауни, орнітофауни, хіроптерофауни, ссавців, занесених до
Червоної книги України, підготовлено науковий звіт, картографічні та
фотоматеріали.
В рамках виконання заходу «Проведення профілактичних протипожежних
заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об’єктів
природно-заповідного фонду» протипожежними заходами охоплено територію
27 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, де влаштовано та
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забезпечено догляд за 4130 км мінералізованих смуг.
2020 року проведено такі заходи:
щорічний краєзнавчо-природничий конкурс «Краю мій рідний» на тему
«Найстаріші дерева» (у т.ч. дерева, що ростуть на заповідних територіях). В заході
брали участь представники 13 районів та 2 міст;
науково-практичну конференцію «Розвиток зон стаціонарної рекреації на
заповідних об’єктах як центрів екологічної освіти»;
обласний Еко-фестиваль, в рамках якого здійснено: екологічну акцію – захід з
прибирання сміття; фото-пленер; фотовиставку за результатами фото-пленеру;
онлайн конкурс для школярів «Друге життя опалого листя», за участі 194 учасників;
надруковано настінний календар на 2021 рік з важливими екологічними датами.
В рамках створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках
(далі - РЛП:
видано набір листівок для еколого - освітнього центру РЛП «Тилігульський»,
випуск 3 «Птахи», тираж 80 прим.;
виготовлено 2 професійні відеоролики про РЛП «Тилігульський» та
РЛП «Приінгульський»;
на завершальній стадії виконання облаштування приміщення, поточний ремонт
еколого - освітнього центру РЛП «Приінгульський» - внутрішній ремонт окремих
кімнат; монтаж зовнішнього каналізаційного обладнання та устаткування системи
водопостачання; монтаж, пусконалагоджування охоронної системи сигналізації;
замовлено ескізну схему з візуалізацією благоустрою території, прилеглої до
центру РЛП «Приінгульський»;
оновлено офіційний сайт РЛП «Приінгульський»
Підвищення рівня безпеки життєдіяльності
населення
Реалізації заходів державної політики у сфері
цивільного захисту населення є виконання
пріоритетних завдань, передбачених у рамках
державних та регіональних програм:
регіональної цільової програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на 2019-2023 роки,
затверджена рішенням обласної ради від 21.12.2018
№ 15
програма створення страхового фонду документації

2020 році не було профінансовано жодного заходу Програми. Миколаївською
обласною радою прийнято зміни до зазначеної програми рішення 23.12.2020 № 17
«Про внесення змін та доповнень до Цільової програми захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївської
області на 2019-2023 роки»
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5.9.1.

Миколаївської області на 2017 – 2021 роки,
затверджена рішенням обласної ради від 23.02.2017
№6
Охорона праці
Надання методичної допомоги та консультацій з
питань охорони праці на підприємствах, в установах
та організаціях міст (міст обласного значення) та
районів області фахівцями з питань охорони праці
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
Надання методичної допомоги фахівцям з охорони
праці підприємств, установ та організацій,
забезпечення роботодавців нормативно – правовими
актами з питань охорони праці
Сприяння створенню дієвих систем управління
охороною праці на підприємствах області (далі –
СУОП),
надання
практичної
допомоги
підприємствам, установам та організаціям з питань
розробки розділів та положень СУОП та інструкцій
з охорони праці
Забезпечення прав працівників на безпечні умови
праці під час укладання колективних договорів та
проведення аналізу на відповідність чинному
законодавству з питань охорони праці при
повідомній реєстрації
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з
питань охорони праці через місцеві засоби масової
інформації
Щоквартальне проведення аналізу ситуації у
районах і містах (містах обласного значення), де
зростає або залишається на високому рівні
виробничий травматизм
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Відповідно до Закону України «Про охорону праці» в структурних підрозділах
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та підрозділах органів місцевого
самоврядування визначені відповідальні з питань охорони праці. Забезпечується їх
належна робота відповідно до Закону України «Про охорону праці» в рамках системи
управління охороною праці на регіональному рівні
За 2020 рік спеціалістами управлінь соціального захисту населення
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад
взято участь у проведенні відвідувань з метою надання консультативної допомоги
щодо виконання вимог законодавства з охорони праці на 278 підприємствах області,
в результаті яких надано 1048 пропозицій щодо усунення порушень нормативних
актів з охорони праці
Під час укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та
організаціях області надається практична допомога з питань розробки розділів та
положень СУОП та інструкцій з охорони праці.
Протягом 2020 року органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування здійснено повідомну реєстрацію 1446 колективних договорів.
Всього в області діє 4282 колективних договорів, якими охоплено
254,4 тис. працюючих осіб
Під час укладання колективних договорів на підприємствах, установах та
організаціях області передбачаються положення про реалізацію права профспілок на
здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці
та створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та
санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами індивідуального та
колективного захисту
Для забезпечення соціального захисту працюючих у шкідливих і важких умовах
праці за 2020 інспекторами управління Держпраці у Миколаївській області здійснено
3232 відвідування з метою інформування роботодавців з питань трудового
законодавства у сфері гігієни праці, здійснено 3 виступи на радіо та 2 на телебаченні,
опубліковано 3 статті в журналі «Охорона праці»
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Забезпечення своєчасного проведення атестації
робочих місць із шкідливими умовами праці шляхом
надання консультацій підприємствам, установам та
організаціям представниками місцевих органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування, представниками
територіальної
інспекції з питань охорони праці у Миколаївській
області та правоохоронних органів
Забезпечення цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки на території області
Вирішення питання щодо приведення будинків
На території Миколаївській області розташовано 61 будівля підвищеної
підвищеної
поверховості
у
належний поверховості, з яких: житлових будівель – 54, адміністративних – 4, готелів – 1,
протипожежний стан і забезпечення оперативного новобудов – 2, що потребують проведення монтажу автоматичної пожежної
реагування на факти виникнення аварій та пожеж
сигналізації; приведення у належний стан системи димовидалення (підпору повітря),
блискавкозахисту, внутрішнього пожежогасіння; укладання угоди на технічне
обслуговування наявних протипожежних систем.
Незважаючи на комплекс вжитих заходів на всіх рівнях, жодна система
протипожежного захисту не почала функціонувати
Вирішення питання щодо утримання у технічно
Станом на грудень 2020 року на території Миколаївської області знаходиться
справному стані та ремонту несправних пожежних 5266 пожежних гідранта (3378 вуличних та 1888 об’єктових), 1396 пожежних
гідрантів, джерел зовнішнього протипожежного водоймищ, 1215 водонапірних веж, 186 пірсів, 39 градирень та 305 альтернативних
місць для забору води.
водопостачання
В несправному стані знаходяться 323 (6,1%) пожежних гідрантів, з них:
(218 (6,9%) вуличних та 105 (5,6%) об’єктових), 85 (6,1%) пожежних водоймищ та
88 (7,2%) водонапірних веж. У 2020 році відремонтовано 177 пожежних гідрантів
(146 вуличних та 31 об’єктових), 32 пожежних водоймищ, 17 водонапірних веж.
Прийнято в експлуатацію 59 пожежних гідрантів (44 вуличних та 15 об’єктових),
9 пожежних водоймищ та 4 водонапірні вежі
Вирішення
питання
щодо
належного
На території Миколаївської області створено та функціонує 37 з 75 місцевих
функціонування існуючих підрозділів місцевої пожежних команд з урахуванням новостворених об’єднаних територіальних громад.
пожежної охорони та створення нових підрозділів
На озброєнні перебувають 41 одиниця пожежної і пристосованої техніки, здійснюють
чергування 225 осіб.
Протягом 2020 року підрозділами місцевої пожежної охорони взято участь у
ліквідації 224 пожеж. На фінансування наявних підрозділів у 2020 році виділено
15,261 млн грн. Джерелами фінансування 15 підрозділів є місцеві бюджети, решта
(22 підрозділи) перебувають на фінансуванні підприємств, організацій.
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Протягом 2020 року на території області створено 1 підрозділ місцевої пожежної
охорони у с. Бузьке Новоодеського району
Проведення обстеження акваторії Чорного моря з
Роботи з приведення акваторії Чорного моря у безпечній стан виконано, очищено
подальшим
вилученням
та
знешкодженням акваторії загальної площі 7,63 га. вилучено та знищено 185 одиниць боєприпасів
застарілих боєприпасів
часів минулих війн. Роботи виконано на 106% від запланованого.
Розвиток інформаційного простору
Інформаційна сфера
5.10. Укладення, фінансування та виконання угод з
У 2020 році в обласному бюджеті передбачено 2000,0 тис. грн. на інформування
місцевими засобами масової інформації, у тому населення через інформаційні агентства, електронні, аудіовізуальні та друковані
числі комунальними, про інформування населення з засоби масової інформації з актуальних питань суспільно-політичного та соціальноактуальних суспільно-політичних та соціально- економічного розвитку області.
економічних питань
За 2020 рік на ці цілі з обласного бюджету використано 1995,7 тис. грн за
угодами, укладеними у 2019 році з переможцями тендерних процедур, та за угодами,
укладеними у 2020 році на висвітлення через Інтернет - видання, друковані та
аудіовізуальні ЗМІ.
У рамках укладених договорів протягом 2020 року на вебсайтах 6 регіональних
електронних засобів масової інформації розміщено 350 інформаційних повідомлень
на загальну суму 1150,3 тис. грн.
Також в рамках дії вищевказаних договорів у 30 друкованих ЗМІ Миколаївської
області розміщено 164 публікації загальною газетною площею 42051,88 см2 на суму
458,4 тис. грн. Загалом з початку 2020 року місцевими ЗМІ та Інтернет-виданнями
оприлюднено 514 матеріалів.
Найбільше розміщено матеріалів, присвячених протидії розповсюдженню
коронавірусної інфекції COVID-19 – 180 публікацій.
Також для інформування населення про актуальні питання суспільно – політичного
та соціально – економічного життя області 2020 року укладено угоди на виробництво
та показ відеосюжетів в телевізійному ефірі 3 телеканалів на загальну суму 387 тис.
грн (використано 387 тис. грн. За 2020 рік в рамках укладених договорів з
телеканалами виготовлено та здійснено трансляцію 98 телевізійних сюжетів
5.10.1. Проведення активної передплатної компанії на
У 2020 році в обласному бюджеті передбачено 2000,0 тис. грн. на інформування
комунальні друковані засоби масової інформації населення через інформаційні агентства, електронні, аудіовізуальні та друковані
області,
збереження
та
розвиток
мережі засоби масової інформації з актуальних питань суспільно-політичного та соціальноторговельних об’єктів з продажу друкованих засобів економічного розвитку області.
масової інформації вроздріб
За 2020 рік на ці цілі з обласного бюджету використано 1995,7 тис. грн. за
Підвищення професійного рівня журналістів угодами, укладеними у 2019 році з переможцями тендерних процедур, та за угодами,
місцевих засобів масової інформації шляхом укладеними у 2020 році на висвітлення через Інтернет - видання, друковані та
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здійснення
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації журналістських кадрів для
засобів масової інформації
Закупівля веб-сервісів для розміщення на вебпорталі місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування Миколаївської
області в межах наявного фінансового ресурсу
(згідно з рішенням обласної ради від 21.12.2018 № 6)

Виготовлення
та
поширення
серед
військовослужбовців,
молоді,
громадських
організацій, населення області інформаційної
продукції військово-патріотичної тематики, про
діяльність військових підрозділів Збройних Сил
України (буклети, документальні та художні фільми,
цикли теле- та радіопрограм, газети, вісники,
бюлетені тощо), налагодження взаємодії з
військовими засобами масової інформації в межах
наявного фінансового ресурсу (згідно з рішенням
обласної ради від 21.12.2018 № 6)

Видавнича сфера
Надання фінансової допомоги місцевим авторам у
виданні книг (видання за кошти обласного бюджету
в межах наявного фінансового ресурсу
на
відповідний рік не менше 3 назв книг)
5.10.2. Розвиток КП «Миколаївська обласна друкарня»,
активізація та удосконалення роботи підприємства у
сфері книговидання

Підтримка підприємства шляхом звільнення від
зобов’язань сплати 50 відсотків доходів від оренди
нерухомого майна до обласного бюджету на період
2019-2021 років (згідно рішення від 21.12.2018 № 6)
Розвиток КП «Миколаївкнига», зокрема відкриття у
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аудіовізуальні ЗМІ.
У рамках укладених договорів протягом 2020 року на вебсайтах 6 регіональних
електронних засобів масової інформації розміщено 350 інформаційних повідомлень
на загальну суму 1150,3 тис. грн, а саме: «Преступности НЕТ» (87 повідомлень),
«Свідок.
Info»
(10
повідомлень),
«Новости-N»
(81
повідомлення),
«Podrobnocti.mk.ua» (4 повідомлення), «ІНШЕ.ТВ» (81 повідомлення), «НикВести»
(87 повідомлень).
Також в рамках дії вищевказаних договорів у 30 друкованих засобах масової
інформації Миколаївської області розміщено 164 публікації загальною газетною
площею 42051,88 см2 на суму 458,4 тис. грн.
Загалом з початку 2020 року місцевими ЗМІ та Інтернет-виданнями оприлюднено
514 матеріалів.
Найбільше розміщено матеріалів, присвячених протидії розповсюдженню
коронавірусної інфекції COVID-19 – 180 публікацій. Крім того, висвітлювались інші
актуальні тематичні напрями.
Також для інформування населення про актуальні питання суспільно –
політичного та соціально – економічного життя області 2020 року укладено угоди на
виробництво та показ відеосюжетів в телевізійному ефірі 3 телеканалів на загальну
суму 387 тис. грн (використано 387 тис. грн):
КП ТРК «МАРТ» на загальну суму 130 тис. грн,
ТОВ Телерадіокомпанія «НІС-ТВ» на загальну суму 177 тис. грн,
ТОВ «Коледж преси та телебачення» на загальну суму 80 тис. грн.
За 2020 рік в рамках укладених договорів з телеканалами виготовлено та
здійснено трансляцію 98 телевізійних сюжетів
В 2020 році КП «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної ради
надано фінансування в сумі 750 тис. грн, за рахунок яких придбано сучасний
комплекс прямого експонування офсетних пластин, що сприяє підвищенню якості
продукції, розширенню асортименту її виготовлення та в кінцевому результаті
стримує зростання собівартості.
Загальна вартість комплексу – 1080 тис. грн, з них 330 тис. грн – кошти
підприємства. Крім того, придбано систему обігріву в газетний цех – 207396 гривень
У 2020 році КП «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної ради
отримано 191 307,86 грн (50 % доходів від оренди)
З метою відкриття у районах області книжкових магазинів комунальної власності
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районах області книжкових магазинів комунальної КП «Миколаївкнига» проведено роботу зі створення мережі соціально-культурних
власності та створення на їх базі соціально- об’єктів з популяризації книги та читання.
культурних об’єктів з популяризації книги та
В структурі КП «Миколаївкнига» функціонує 4 книжкових магазини: на території
читання
підприємства в м. Миколаєві, м Баштанка, смт Братське та смт Єланець.
Проведено роботу щодо розширення книжкового асортименту магазинів
КП «Миколаївкнига»
Проводити обласні масові заходи із залучення
З метою популяризації книги в житті людей в області проводились масові заходи
людей до читання (Дні книги, фестивалі книги і із залучення людей до читання.
читання, тематичні акції, конкурси тощо)
У Центральній бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького та бібліотеках-філіалах ЦБС
для дорослих організовано та проведено цикл заходів в рамках XVIIІ виставки
місцевих видавництв «Миколаївська книга-2020» у віртуальному форматі.
В обласній універсальній науковій бібліотеці розпочав свою роботу розмовний
клуб української мови «СловоТворення».
Миколаївською обласною бібліотекою для юнацтва ініційовано організацію
обласної мобільної виставки-інсталяції «Шокова терапія поезії Дмитра Кременя», яка
пройшла в бібліотечних закладах області.
У центральній міській бібліотеці для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка
м. Миколаєва та в бібліотеках-філіях проведено Дні книги, Тижні дитячого читання,
фестивалі книги і читання, віртуальні зустрічі на бібліо-сторінках, блогах
В рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання,
Забезпечити організацію і проведення щорічного
книгорозповсюдження та популяризації української книги у Миколаївській області
обласного конкурсу «Краща миколаївська книга»
на 2017 - 2021 роки облдержадміністрацією організовано та проведено у встановлені
терміни щорічний обласний конкурс «Краща миколаївська книга».
2020 року на конкурс представлено 53 книги місцевих авторів, виданих протягом
2019 року 7 миколаївськими видавництвами. 29 незалежних експертів визначили
кращі серед представлених видань.
У зв’язку із запровадженням на території України суворого карантину (постанова
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211), викликаного епідемією
коронавірусної інфекції COVID-19, запровадженими обмеженнями на проведення
масових заходів та зібрань, припиненням роботи навчальних, бібліотечних та інших
культурних закладів, урочиста церемонія нагородження переможців ХІV обласного
конкурсу «Краща миколаївська книга» не проводилась, а дипломи переможцям
вручено в індивідуальному порядку.
На проведення обласного конкурсу «Краща миколаївська книга» з обласного
бюджету використано коштів на суму 5 520 гривень
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ
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6.1.

Забезпечення комплексного розвитку
міст і
районів області
Проведення моніторингу та оцінки соціальноекономічного розвитку районів, міст обласного
значення, територіальних громад та здійснення
аналізу
існуючих
негативних
тенденцій
економічного і соціального розвитку районів та міст
обласного значення області

Сприяння територіальним громадам у вирішенні
місцевих проблем шляхом надання коштів з
обласного бюджету на реалізацію мікропроєктів
місцевого розвитку. (згідно з рішенням обласної
ради від 22.12.2016 № 1)
Сприяння територіальним громадам у вирішенні
місцевих проблем шляхом надання коштів з
обласного бюджету на реалізацію мікропроєктів
місцевого розвитку та субвенцій на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку
територіальних громад (згідно з рішенням обласної
ради від 12.10.2017 № 26) субвенцій на розвиток
інфраструктури соціально-культурної сфери області
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Розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.03.2018 № 76-р
запроваджено щомісячний моніторинг та оцінку соціально-економічного розвитку
міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад Миколаївської
області (далі – оцінка). Розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.08.2020
№ 273 змінено перелік та кількість показників.
Оцінка проводилася за 89 показниками, які охоплюють 15 напрямів розвитку
територій і відображають стан ринку праці, доходів населення, соціального захисту,
промисловості, агропромислового комплексу, будівництва, розвитку інфраструктури,
умов для ведення бізнесу, житлово-комунального господарства, фінансовобюджетної сфери, освіти, охорони здоров’я, культури, охорони довкілля, сфери
надання адміністративних послуг, забезпечення цивільного захисту, звернень
громадян.
Оцінка соціально-економічного розвитку міст обласного значення, районів,
об’єднаних територіальних громад Миколаївської області виявляє ряд проблемних
питань у соціальному та економічному розвитку територіальних одиниць, на
вирішення яких необхідно спрямувати зусилля усіх гілок влади.
Результати моніторингу та оцінки розміщуються на офіційному вебсайті
департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації
З метою здійснення заходів щодо сприяння територіальним громадам у вирішенні
місцевих проблем, створення умов для їх сталого розвитку, рішенням обласної ради
від 12.04.2018 № 7 затверджено Порядок відбору, надання та умов використання
коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
мікропроєктів місцевого розвитку (зі змінами та доповненнями) (далі – порядок).
Відповідно до порядку розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.04.2018
№ 136-р створено
конкурсну комісію з відбору мікропроєктів, що можуть
реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку. Зазначене розпорядження визнано
таким, що втратило чинність згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації
від 06.05.2020 №180-р «Про визначення такими, що втратили чинність, деяких
розпоряджень голови облдержадміністрації»

(згідно з рішенням обласної ради від 24.12.2019 № 3)

6.2.

Бюджетна політика
Децентралізація влади

і

суттєве

розширення

Процес формування спроможних ТГ на території Миколаївської області
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повноважень територіальних громад, що передбачає
перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на
національному, регіональному та місцевому рівнях,
підвищення фінансової самостійності місцевих
бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової
основи місцевого самоврядування
Внесення змін до Бюджетного кодексу України, яке
сприятиме
стимулюванню громад до об'єднання
та
формування спроможних територіальних громад
через механізм переходу бюджетів об’єднаних
громад
на прямі міжбюджетні відносини з
державними бюджетом, наділенню таких громад
повноваженнями, рівнозначними повноваженням
міст обласного значення, позбавленню права на
виконання делегованих державою повноважень
органів місцевого самоврядування в селах, селищах,
містах районного значення, що не об’єдналися;
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завершено. Так, у 2021 році на території області діють 52 ТГ, утворених з
313 колишніх сільських, селищних та міських рад, діючих до часу проведення
децентралізації місцевих бюджетів

2020 рік став ключовим у питанні формування базового рівня місцевого
самоврядування: більшість існуючих малочисельних місцевих рад об’єдналися, стали
спроможними перебрати на себе більшість повноважень, належним чином
використовуючи ресурси і несучі відповідальність за свої дії чи бездіяльність перед
людьми та державою.
Процесу децентралізації сприяли прийняті зміни до Бюджетного та Податкового
кодексів України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових
бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації, а
саме: бюджетна самостійність при формуванні та нарощуванні власної ресурсної бази
для об’єднаних громад та здійсненні видаткових повноважень; визначення ставок
щодо місцевих податків і зборів та встановлення пільг з їх сплати; горизонтального
вирівнювання податкоспроможності територій в залежності від надходження податку
на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) на одного жителя.
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» надав
можливість формувати спроможний базовий рівень місцевого самоврядування.
Реалізація реформи міжбюджетних відносин у Миколаївській області впродовж
2015-2020 років дала позитивні результати. Так, за підсумками виконання місцевих
бюджетів у 2020 році, в умовах запроваджених урядовими рішеннями карантинних
обмежень та змін законодавства, надходження податків і зборів до загального фонду
зросли порівняно з 2019 роком на 546,4 млн грн, або на 7,8 %, яких отримано за
звітний період у сумі 7,5 млрд грн. Протягом 2015-2020 років в області утворено
41 об’єднану територіальну громаду (далі - ТГ), які мали прямі міжбюджетні
відносини з державним бюджетом та до складу яких увійшли 143 колишні місцеві
ради. У 2020 році по цих ТГ надходження податків та зборів до загального фонду (у
співставних умовах) становили 1 455,3 млн грн, що на 93,1 млн грн, або на 6,8 %
більше, ніж надійшло у 2019 році.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та
рішення обласної ради від 23.12.2020 № 35 «Про обласний бюджет Миколаївської
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області на 2021 рік» всі ТГ перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним
та обласним бюджетами.
У 2020 році здійснювалось стимулювання ТГ через надання їм субвенцій та
виконання заходів, а саме на заходи щодо:
соціально-економічного розвитку територіальних громад – 29,3 млн грн;
соціально-економічного розвитку окремих територій - 66,0 млн грн (на
проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та придбання
обладнання закладів охорони здоров’я, освіти, дошкільних навчальних закладів,
спортивних споруд, водопровідних мереж та мереж вуличного освітлення,
улаштування територій та інших соціально-важливих об’єктів області);
реалізації 6 проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень
в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах, по яких використано
36,7 млн грн;
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території
зони спостереження - 17,3 млн грн (на реконструкцію, ремонт закладів охорони
здоров'я, освіти, об’єктів водопостачання, інші об’єкти соціальної сфери та житловокомунального господарства міст і районів області, захисних споруд цивільного
захисту та заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру);
утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - 512,0 млн грн;
виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості в спеціальному фонді
місцевих бюджетів використано – 26,8 млн грн (на будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт 10 амбулаторій);
придбання житла та компенсацію за придбане житло пільговим та іншим
категоріям громадян області у сумі 73,5 млн грн;
З метою надання якісної освіти, покращення матеріальної бази загальноосвітніх
закладів протягом 2020 року придбано:
19 шкільних автобусів на суму 36,6 млн грн;
492 комплекти комп’ютерного обладнання на суму 12,5 млн грн;
спеціальне обладнання для дітей із порушенням зору у спеціальних закладах
загальної середньої освіти – 0,3 млн грн;
обладнання для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов та харчоблоків
у приміщеннях інтернатних закладів загальної середньої освіти – 2,3 млн грн;
обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями –18,1 млн грн;
обладнання для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти обласного
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підпорядкування – 7,9 млн грн.
На здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню,
спалахів, епідемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, придбання медичного обладнання тощо протягом року
спрямовано близько 165 млн гривень
наданню бюджетної автономії місцевим бюджетам
2020 рік став ключовим у питанні формування базового рівня місцевого
та підвищенню їх фінансової самостійності, самоврядування: більшість існуючих малочисельних місцевих рад об’єдналися, стали
спроможності територіальних громад до розвитку;
спроможними перебрати на себе більшість повноважень, належним чином
використовуючи ресурси і несучі відповідальність за свої дії чи бездіяльність перед
людьми та державою.
Процесу децентралізації сприяли прийняті зміни до Бюджетного та Податкового
кодексів України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових
бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації, а
саме: бюджетна самостійність при формуванні та нарощуванні власної ресурсної бази
для об’єднаних громад та здійсненні видаткових повноважень; визначення ставок
щодо місцевих податків і зборів та встановлення пільг з їх сплати; горизонтального
вирівнювання податкоспроможності територій в залежності від надходження податку
на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) на одного жителя.
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» надав
можливість формувати спроможний базовий рівень місцевого самоврядування.
Реалізація реформи міжбюджетних відносин у Миколаївській області впродовж
2015-2020 років дала позитивні результати. Так, за підсумками виконання місцевих
бюджетів у 2020 році, в умовах запроваджених урядовими рішеннями карантинних
обмежень та змін законодавства, надходження податків і зборів до загального фонду
зросли порівняно з 2019 роком на 546,4 млн грн, або на 7,8 %, яких отримано за
звітний період у сумі 7,5 млрд грн. Протягом 2015-2020 років в області утворено
41 об’єднану територіальну громаду (далі – ТГ), які мали прямі міжбюджетні
відносини з державним бюджетом та до складу яких увійшли 143 колишні місцеві
ради. У 2020 році по цих ТГ надходження податків та зборів до загального фонду (у
співставних умовах) становили 1 455,3 млн грн, що на 93,1 млн грн, або на 6,8 %
більше, ніж надійшло у 2019 році.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та
рішення обласної ради від 23.12.2020 № 35 «Про обласний бюджет Миколаївської
області на 2021 рік» всі ТГ перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним
та обласним бюджетами.
У 2020 році здійснювалось стимулювання ТГ через надання їм субвенцій та
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виконання заходів, а саме на заходи щодо:
соціально-економічного розвитку територіальних громад – 29,3 млн грн;
соціально-економічного розвитку окремих територій - 66,0 млн грн (на
проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та придбання
обладнання закладів охорони здоров’я, освіти, дошкільних навчальних закладів,
спортивних споруд, водопровідних мереж та мереж вуличного освітлення,
улаштування територій та інших соціально-важливих об’єктів області);
реалізації 6 проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень
в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах, по яких використано
36,7 млн грн;
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території
зони спостереження - 17,3 млн грн (на реконструкцію, ремонт закладів охорони
здоров'я, освіти, об’єктів водопостачання, інші об’єкти соціальної сфери та житловокомунального господарства міст і районів області, захисних споруд цивільного
захисту та заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру);
утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - 512,0 млн грн;
виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості в спеціальному фонді
місцевих бюджетів використано – 26,8 млн грн (на будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт 10 амбулаторій);
придбання житла та компенсацію за придбане житло пільговим та іншим
категоріям громадян області у сумі 73,5 млн грн;
З метою надання якісної освіти, покращення матеріальної бази загальноосвітніх
закладів протягом 2020 року придбано:
19 шкільних автобусів на суму 36,6 млн грн;
492 комплекти комп’ютерного обладнання на суму 12,5 млн грн;
спеціальне обладнання для дітей із порушенням зору у спеціальних закладах
загальної середньої освіти – 0,3 млн грн;
обладнання для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов та харчоблоків
у приміщеннях інтернатних закладів загальної середньої освіти – 2,3 млн грн;
обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями –18,1 млн грн;
обладнання для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти обласного
підпорядкування – 7,9 млн грн.
На здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню,
спалахів, епідемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
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розширенню наявної дохідної бази місцевих
бюджетів, що дасть можливість здійснювати
видаткові повноваження у соціально-культурній
сфері та чіткий розподіл компетенцій, які
сформовані за принципом субсидіарності;
підвищенню рівня доступу населення, насамперед
віддалених та малозаселених територій, до основних
адміністративних та інших послуг;
активізації територіальних громад, стимулюванню
місцевого розвитку через пошук додаткових
внутрішніх ресурсів на засадах державної підтримки
місцевих процесів;
запровадженню механізму постійної координації
виділення ресурсів на трирічній основі з метою
підвищення ефективності їх використання для
розв’язання конкретних проблем регіонального та
місцевого розвитку, визначених у відповідних
стратегіях;
оцінці обсягу запланованих бюджетних видатків,
зростанню відповідальності за достовірність
фінансово-економічних обґрунтувань;
вдосконаленню
технологій
формування
та
виконання бюджетів;
застосуванню прозорих принципів оптимізації
витрат у рамках чинного законодавства;
розвитку системи моніторингу якості фінансового
менеджменту,
здійснюваного
головними
розпорядниками бюджетних коштів з метою
підвищення їх відповідальності за досягнення
встановлених показників;
проведенню оптимізації
бюджетної мережі та
використанню бюджетних коштів
зміцненню матеріально-технічної бази головного
управління державної казначейської служби
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коронавірусом SARS-CoV-2, придбання медичного обладнання тощо протягом року
спрямовано близько 165 млн гривень
2020 рік став ключовим у питанні формування базового рівня місцевого
самоврядування: більшість існуючих малочисельних місцевих рад об’єдналися, стали
спроможними перебрати на себе більшість повноважень, належним чином
використовуючи ресурси і несучі відповідальність за свої дії чи бездіяльність перед
людьми та державою.
Процесу децентралізації сприяли прийняті зміни до Бюджетного та Податкового
кодексів України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових
бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації, а
саме: бюджетна самостійність при формуванні та нарощуванні власної ресурсної бази
для об’єднаних громад та здійсненні видаткових повноважень; визначення ставок
щодо місцевих податків і зборів та встановлення пільг з їх сплати; горизонтального
вирівнювання податкоспроможності територій в залежності від надходження податку
на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) на одного жителя.
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» надав
можливість формувати спроможний базовий рівень місцевого самоврядування.
Реалізація реформи міжбюджетних відносин у Миколаївській області впродовж
2015-2020 років дала позитивні результати. Так, за підсумками виконання місцевих
бюджетів у 2020 році, в умовах запроваджених урядовими рішеннями карантинних
обмежень та змін законодавства, надходження податків і зборів до загального фонду
зросли порівняно з 2019 роком на 546,4 млн грн, або на 7,8 %, яких отримано за
звітний період у сумі 7,5 млрд грн. Протягом 2015-2020 років в області утворено
41 об’єднану територіальну громаду (далі - ТГ), які мали прямі міжбюджетні
відносини з державним бюджетом та до складу яких увійшли 143 колишні місцеві
ради. У 2020 році по цих ТГ надходження податків та зборів до загального фонду (у
співставних умовах) становили 1 455,3 млн грн, що на 93,1 млн грн, або на 6,8 %
більше, ніж надійшло у 2019 році.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та
рішення обласної ради від 23.12.2020 № 35 «Про обласний бюджет Миколаївської
області на 2021 рік» всі ТГ перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним
та обласним бюджетами.
У 2020 році здійснювалось стимулювання ТГ через надання їм субвенцій та
виконання заходів, а саме на заходи щодо:
соціально-економічного розвитку територіальних громад – 29,3 млн грн;
соціально-економічного розвитку окремих територій - 66,0 млн грн (на
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України у Миколаївській області для забезпечення
належних умов організації робочих місць та
здійснення основних функцій, а також програмне та
інформаційне
забезпечення,
передбачивши
фінансування «Щороку» (згідно рішення обласної
ради від 21.12.2018 № 6) у межах наявного
фінансового ресурсу (згідно рішення обласної ради від
21.12.2017 № 6)

сприянню створенню умов для здійснення
управлінням Південного офісу Держаудитслужби в
Миколаївській області державного фінансового
контролю за ефективним, законним, цільовим,
результативним використанням та збереженням
державних та комунальних ресурсів, спрямованого
на досягнення економії бюджетних коштів,
передбачивши фінансування у межах наявного
фінансового ресурсу (згідно з рішенням обласної ради
від 21.12.2018 № 6)

Підтримка місцевих органів влади з питань
реалізації реформ та делегованих обласною
радою повноважень (згідно з рішенням обласної ради
від 27.04.2017 № 9)

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
облдержадміністрації та її структурних підрозділів
(придбання серверів та іншого мережевого
обладнання, придбання (ремонт) сучасних засобів
інформатизації і зв’язку, комп’ютерної техніки,
сканерів, принтерів, створення комплексних систем
захисту інформації,
придбання (підтримка в
належному
стані,
легалізація)
програмного
забезпечення,
придбання
пально-мастильних
матеріалів, офісних меблів, побутової техніки,
витратних матеріалів, канцелярського приладдя,
паперу, води та квіткової продукції інформаційнотехнічне забезпечення, оплата послуг тощо) (згідно з
рішенням обласної ради від 24.12.2019 № 3)
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проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та придбання
обладнання закладів охорони здоров’я, освіти, дошкільних навчальних закладів,
спортивних споруд, водопровідних мереж та мереж вуличного освітлення,
улаштування територій та інших соціально-важливих об’єктів області);
реалізації 6 проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень
в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах, по яких використано
36,7 млн грн;
соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території
зони спостереження - 17,3 млн грн (на реконструкцію, ремонт закладів охорони
здоров'я, освіти, об’єктів водопостачання, інші об’єкти соціальної сфери та житловокомунального господарства міст і районів області, захисних споруд цивільного
захисту та заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру);
утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - 512,0 млн грн;
виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості в спеціальному фонді
місцевих бюджетів використано – 26,8 млн грн (на будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт 10 амбулаторій);
придбання житла та компенсацію за придбане житло пільговим та іншим
категоріям громадян області у сумі 73,5 млн грн;
З метою надання якісної освіти, покращення матеріальної бази загальноосвітніх
закладів протягом 2020 року придбано:
19 шкільних автобусів на суму 36,6 млн грн;
492 комплекти комп’ютерного обладнання на суму 12,5 млн грн;
спеціальне обладнання для дітей із порушенням зору у спеціальних закладах
загальної середньої освіти – 0,3 млн грн;
обладнання для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов та харчоблоків
у приміщеннях інтернатних закладів загальної середньої освіти – 2,3 млн грн;
обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями –18,1 млн грн;
обладнання для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти обласного
підпорядкування – 7,9 млн грн.
На здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню,
спалахів, епідемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, придбання медичного обладнання тощо протягом року
спрямовано близько 165 млн гривень
Забезпечено якісне та своєчасне виконання делегованих та владних повноважень,
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зокрема поліпшено матеріально-технічне забезпечення облдержадміністрації та її
структурних підрозділів (придбання комп’ютерної техніки, витратних матеріалів,
канцелярського приладдя, паперу, оплата послуг тощо). Відповідно до рішення
обласної ради виділено 420 782 грн, використано за призначенням 420 562,29 грн.
Оплату проведено відповідно до фактично укладених договорів. Залишки
невикористаних асигнувань у сумі 219,71 грн повернуто до обласного бюджету.
У 2020 році фінансування з обласного бюджету на придбання (ремонт) сучасних
засобів інформатизації і зв’язку, комп’ютерної техніки, сканерів, принтерів,
створення комплексних систем захисту інформації, придбання (підтримка в
належному стані, легалізація) програмного забезпечення, придбання офісних меблів,
витратних матеріалів, канцелярського приладдя, паперу, інформаційно-технічне
забезпечення, оплата послуг не надавалось
6.4.

Виконання перспективного плану розвитку
Миколаївської області на 2019-2021 роки
Проєкти регіонального розвитку, що включені до
На виконання Указу Президента України від 06 грудня 2018 року № 412/2018 в
Перспективного плану розвитку Миколаївської області розроблено Перспективний план розвитку Миколаївської області на
області на 2019-2021 роки (згідно з рішенням обласної 2019-2021 роки (далі - Перспективний план), який затверджено рішенням обласної
ради від 16.05.2019 № 20)
ради від 16.05.2019 № 20. Перспективний план містить понад 1500 проєктів у сфері
освіти, медицини, культури, житлово-комунального господарства, реального сектора
економіки, автодорожньої та транспортної інфраструктури тощо.
Протягом І півріччя 2020 року проводився щоквартальний моніторинг виконання
Перспективного плану.
Відповідно до листа Керівника Офісу Президента України від 07.09.2020
№ 02-01/2095 виконання завдань, визначених Указом Президента України від
06.12.2018 № 412/2018 , знято з контролю у зв’язку з втратою актуальності

УПРАВЛІННЯ
МАЙНОМ
СПІЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ОБЛАСТІ
6.4

Підтримка і розбудова підприємств спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області:

КП «Миколаївська обласна друкарня»:
VII

Зниження собівартості поліграфічної продукції за
У 2020 році КП «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної ради
рахунок удосконалення технологічних процесів надано фінансування в сумі 750 тис. грн, за рахунок яких придбано сучасний
виробництва, виконання комплексу робіт з ремонту комплекс прямого експонування офсетних пластин, що сприяє підвищенню якості
та регулювання систем та вузлів друкарського продукції, розширенню асортименту її виготовлення та в кінцевому результаті

100
комплексу
Впровадження програми енергозбереження та
підвищення
ефективності
роботи
дільниці
оперативної поліграфії за рахунок цифрового
повнокольорового друку
Модернізація системи додрукарської підготовки
видань шляхом створення репроцентру на базі
сучасного комплексу прямого експонування
офсетних пластин (Ctr) та прогресивних програмних
засобів і технологій на КП «Миколаївська обласна
друкарня» (згідно рішення обласної ради від 21.12.2017
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стримує зростання собівартості
Вартість комплексу цифрової повнокольорової поліграфії становить 1,5 млн грн,
В 2020 році кошти на його придбання з обласного бюджету не виділялися
КП «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної ради придбано
сучасний комплекс прямого експонування офсетних пластин (Ctr) та введено в
експлуатацію. Загальна вартість комплексу – 1080 тис. грн. З них: 750 тис. грн згідно
з Програмою - (кошти обласного бюджету, 330 тис. грн – кошти підприємства

№ 6)

Поповнення статутного капіталу КП «Миколаївська
У 2020 році КП «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської обласної ради
обласна друкарня» Миколаївської обласної ради на отримала 750 тис. грн. на поповнення статутного капіталу. Ці кошти направлено на
поновлення основних засобів та збереження майна придбання комплексу прямого експонування пластин CtP
комунальної власності підприємства (згідно з
рішенням від 24.12.2019 № 3)

Упровадження системи енергозбереження КП
У 2020 році за кошти КП «Миколаївська обласна друкарня» Миколаївської
«Миколаївська
обласна
друкарня»
шляхом обласної ради придбано систему обігріву в газетний цех – 207,396 тис. гривень
здійснення часткового та капітального ремонту
покрівлі, заміни вікон та проєктування і монтажу
нової системи опалення на підприємстві (згідно з
рішенням від 21.12.2018 № 6)

Підтримка підприємства шляхом звільнення від
У 2020 році отримано 191,308 тис. грн (50 % доходів від оренди)
зобов’язань сплати 50 відсотків доходів від оренди
нерухомого майна до обласного бюджету на період
2019-2021 років (згідно рішення від 21.12.2018 № 6)
Підвищення
ефективності
роботи
дільниці
Вартість комплексу цифрової повно кольорової поліграфії становить 1,5 млн грн,
оперативної поліграфії за рахунок облаштування кошти на його придбання в 2020 році з обласного бюджету не виділялися
комплексу цифрового повнокольорового друку
(згідно з рішенням від 24.12.2019 № 3)

МОКП «Миколаївкнига»
Створення мережі книгорозповсюдження в сільській
З метою відкриття у районах області книжкових магазинів комунальної власності
місцевості - центру продажу навчальної літератури
КП «Миколаївкнига» проведено роботу зі створення мережі соціально-культурних
об’єктів з популяризації книги та читання.
В структурі КП «Миколаївкнига» функціонує 4 книжкових магазини: на території
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підприємства в м. Миколаєві, м Баштанка, смт Братське та смт Єланець.
Проведено роботу щодо розширення книжкового асортименту магазинів
КП «Миколаївкнига».
КП «Миколаївкнига» вживає всіх можливих заходів для утримання та
функціонування відкритих книжкових магазинів в сільській місцевості
Створено за вимогами штатний розклад з наявністю одиниць з відповідними
кваліфікаціями. Працівники працевлаштовані на основному робочому місці. Роботи
виконуються за замовленням зі складанням Додаткової Угоди до Договору по
обслуговуванню

Комунальне
підприємство
«Миколаївський
міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної
ради
Заходи реалізуються в рамках виконання Програми
Миколаївський міжнародний аеропорт є одним з наймасштабніших
розвитку
комунального
підприємства інфраструктурних об`єктів області та включений до національної програми
«Миколаївський
міжнародний
аеропорт» Президента України «Велике будівництво».
Миколаївської обласної ради на 2017-2020 роки
Активізувалась робота по відновленню діяльності КП «Миколаївський
(згідно з рішенням обласної ради від 24.12.2019 № 3)
міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради».
Одним з першочергових заходів для його відродження є проведення модернізації
радіотехнічних засобів. Загальна кошторисна вартість проєкту «Реконструкція та
технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП «Миколаївський
міжнародний аеропорт» Миколаївська обл.., с. Баловне, вул. Київське шосе, 9»
складає – 146,7 млн грн. Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного та
місцевого бюджетів.
Для відновлення роботи аеродрому придбано та встановлено комплекти антенних
структур, технологічні контейнери, радіомаяки, систему віддаленого контролю та
моніторингу. Також для належного функціонування підприємства отримано
обладнання DVOR, дизель-генератори, комплект інструментальної системи посадки
та інше обладнання.
2020 року для аеропорту отримали 83 одиниці техніки та обладнання, серед яких:
установка повітряного запуску, перонний автобус, спеціальна вантажна техніка,
снігоочисники, пожежний автомобіль, стаціонарні та ручні металодетектори,
детектор вибухових речовин, спеціальна вантажна техніка та інше.
За результатами проведеної роботи аеропорт, починаючи з 1 серпня 2020 року,
розпочав щоденний прийом рейсу за маршрутом «Миколаїв - Київ», який виконує
компанія «Роза Вітрів» («Windrose Airlines»)
Посилення
контролю
за
ефективним
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використанням та збереженням майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області
Формування та уточнення органами управління
Для вдосконалення роботи щодо формування та уточнення реєстру нерухомого
реєстру нерухомого майна, що перебуває на балансі майна, що перебуває на балансі комунальних підприємств (установ, організацій),
комунальних підприємств (установ, організацій)
створено сучасну єдину інформаційну систему обліку нерухомого майна «Реєстр
нерухомого майна територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області»
(mayno.mk.gov.ua), в якій відображено назви об'єктів нерухомого майна з
визначенням адреси, року введення в експлуатацію, загальну площу, фото,
розміщення на мапі тощо.
Вживались заходи щодо постійного оновлення та доповнення інформації до
Реєстру нерухомого майна територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області
Забезпечення оформлення правовстановлюючої та
Протягом 2020 року облдержадміністрацією разом з представниками органів
технічної документації на нерухоме майно спільної управління та балансоутримувачів проведено обстеження 9 об’єктів нерухомого
власності територіальних громад сіл, селищ, міст майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
Миколаївської області, здійснення державної області та 23 об’єктів оренди.
реєстрації права власності та інших речових прав у
В рамках заходів щодо посилення контролю за ефективним використанням та
встановленому законом порядку (згідно з рішенням збереженням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
обласної ради від 21.12.2017 № 6)
Миколаївської області передбачено здійснення державної реєстрації права власності
та інших речових прав у встановленому законом порядку.
Проте у зв’язку зі змінами законодавства у листопаді 2019 року заходи щодо
внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не
проводилися (не отримано від Миколаївської обласної ради нотаріально посвідченої
довіреності, листування з облрадою по цьому питанню триває з грудня 2019 року)
Передача в оренду нерухомого майна, що не задіяне
Протягом 2020 року діяло 298 договорів оренди нерухомого майна спільної
в основній діяльності підприємств (установ, власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
організацій)
У 2020 році укладено 12 договорів оренди, припинило дію 35 договорів. За станом
на 31.12.2020 кількість діючих договорів оренди становить 263 одиниць.
Низький показник укладених договорів оренди пов’язаний зі зміною у 2020 році
законодавства, яке регулює оренду комунального майна та неприйняттям обласною
радою відповідних рішень згідно з новим законодавством.
Незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, пов’язану з поширенням
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, протягом 2020 року надходження до обласного
бюджету від оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,
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селищ, міст Миколаївської області склали 3803,70 тис. грн, що на 15,3% більше
запланованих надходжень
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І
ГРОМАДЯНИНА,
СПРИЯННЯ
РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Розвиток соціального діалогу в області
Продовження інформаційно-роз’яснювальної роботи
у трудових колективах щодо переваг укладання
колективних договорів, здійснення контролю за
дотриманням вимог Закону України «Про
колективні договори і угоди»
З метою максимального охоплення колективнодоговірною роботою юридичних осіб органами
державної
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування спільно з профспілками спрямовано
зусилля на організацію навчальних семінарів щодо
укладання колективних договорів на підприємствах,
в
установах,
організаціях,
проведення
консультативно-роз’яснювальної роботи стосовно
правових засад розроблення, укладення, реєстрації
та виконання колективних договорів
На засіданнях тристоронніх соціально-економічних
рад за участю сторін соціального діалогу
розглядатимуться питання про забезпеченість
бюджету та ефективність виробничої діяльності;
стан економічної готовності до проведення реформ;
перспектив економічного розвитку міст і районів
області тощо. За результатами розгляду питань
надаватимуться рекомендації стороні органів
виконавчої влади, стороні роботодавців, стороні
профспілок та забезпечуватиметься контроль за їх
виконанням

За 2020 рік управліннями соціального захисту населення міст та районів області з
метою надання методичної допомоги сторонам соціального діалогу відвідане
314 підприємство, установ та організацій
За 2020 рік управліннями соціального захисту населення міст та районів області
опубліковано 76 статей в газетах та на вебсайтах з питань соціального діалогу та
колективно-договірної роботи.
Крім того, направлено 995 листів підприємствам, установам та організаціям щодо
укладання колективних договорів у 2020 році

Для узгодженого вирішення в області проблем, що виникають в соціальноекономічній сфері і стосуються прав та інтересів працівників і роботодавців, в
області відповідно до статті 17 Закону України «Про соціальний діалог в Україні»
видано розпорядження голови облдержадміністрації від 24 травня 2012 року № 152-р
«Про утворення Миколаївської обласної тристоронньої соціально-економічної ради
та затвердження положення про цю раду».
В містах і районах області діють аналогічні дорадчі органи для розгляду питань
про забезпеченість бюджету та ефективність виробничої діяльності; стан економічної
готовності до проведення реформ; перспектив економічного розвитку міст і районів
тощо
В Миколаївській області розроблено, підписано та затверджено в Мінсоцполітики
(реєстраційний № 36 від 17.05.2017) Угоду між Миколаївською обласною державною
адміністрацією, Миколаївською організацією роботодавців «Промисловці та
підприємці Миколаївщини» та Миколаївською обласною радою профспілок з
регулювання соціально-економічних питань. При розробці положень територіальної
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угоди їх приведено у відповідність з положеннями Генеральної Угоди. Підсумки
виконання положень територіальної угоди здійснюється щороку
Сприяння у реалізації суспільно значущих ініціатив
До проведення інвентаризації об’єктів соціальної інфраструктури області на їх
інститутів громадянського суспільства
пристосованість до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення залучаються представники громадських організацій осіб з інвалідністю, які
спільно з управлінням архітектури, житлово-комунального господарства проводять
моніторинг об’єктів соціальної інфраструктури
Об'єднання громадян та їх участь у суспільному
житті області
Продовження роботи з поглиблення діалогу влади з
Протягом звітного періоду в рамках реалізації обласної Програми сприяння
громадськістю з метою підняття його на якісно розвитку громадянського суспільства у Миколаївській області на 2019-2020 роки
новий рівень
проведено роботу, спрямовану на розвиток та підвищення ефективності взаємодії
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами
громадянського суспільства (далі ІГС), підвищення громадської активності та
збереження суспільної злагоди в Миколаївській області.
Облдержадміністрація, інші органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування області плідно співпрацювали з багатьма об’єднаннями
територіальними громадян та в рамках чинного законодавства сприяли їх діяльності,
залучали до складу оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативнодорадчих органів.
При Миколаївській облдержадміністрації створена та діє громадська рада, склад
якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.09.2020
№ 352-р, а Положення затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від
23.11.2020 № 484-р. В звітний період відбулось два засідання громадської ради при
облдержадміністрації.
Також при облдержадміністрації створені та діють низка інших консультативнодорадчих органів, до складу яких входять представники ІГС. Зокрема, координаційна
рада з питань національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації, рада
підприємців Миколаївської області, рада з питань розвитку туризму та рекреаційнокурортної діяльності при облдержадміністрації, рада представників громадських
організацій національних меншин області, координаційна рада з питань захисту прав
дітей при облдержадміністрації, комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженернотранспортної інфраструктури при облдержадміністрації, молодіжна рада при
облдержадміністрації.
Протягом 2020 року представники громадських об’єднань, які входять до складу
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Поглиблення роботи щодо залучення громадян до
управління державними справами з урахуванням
відповідних
механізмів,
визначених
чинним
законодавством

8.1.

створення та розміщення на зовнішніх рекламних
носіях соціальної реклами з важливих питань
суспільно-політичних подій у державі, аспектів
реформування
різноманітних
сфер
життя,
соціальних ініціатив, відзначання на належному
рівні державних свят, пам’ятних дат тощо,
передбачивши щорічне фінансування на зазначені
цілі у межах наявного фінансового ресурсу (згідно
з рішенням обласної ради від 21.12.2018 № 6)

Державні конфесійні відносини
Реалізація державної політики щодо релігії та
церкви, забезпечення права громадян на свободу
світогляду і віросповідання:
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дорадчих органів, створених при райдержадміністраціях залучалися до вирішення
актуальних питань розвитку районів
Облдержадміністрація, інші органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування області плідно співпрацювали з багатьма об’єднаннями
територіальними громадян та в рамках чинного законодавства сприяли їх діяльності,
залучали до складу оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативнодорадчих органів.
На виконання Указу Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 «Про
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» та з метою налагодження
ефективного діалогу та партнерських відносин органів державної влади з ІГС при
облдержадміністрації утворено Координаційну раду сприяння розвитку
громадянського суспільства в Миколаївській області.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в
органах державної влади утворені громадські ради
Миколаївська облдержадміністрація протягом 2020 року сприяла поширенню в
області такої соціальної реклами:
до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні;
щодо попередження та профілактики розповсюдження гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
щодо роботи «гарячої лінії» з надання безоплатної правової допомоги;
до Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні 1939- 1945 років;
про державу програму «Дія. Цифрова освіта»;
до міжнародного Дня сім’ї «Всі разом за сім’ю!»;
про проведення конкурсного набору на зайняття вакантних посад поліцейських;
до Дня незалежності України;
до забігу пам’яті присвяченому загиблим воїнам АТО/ООС;
до Дня захисника України;
до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні;
до Дня Збройних Сил України та Сухопутних військ України «Класний вчитель»
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забезпечення дотримання принципу відокремлення
Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних
церкви від держави, створення рівних умов для організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою
діяльності релігійних організацій, недопущення ставлення до релігії.
тиску на них;
В свою чергу протягом 2020 року представникам релігійних організацій
Миколаївської області надавалася організаційно-методична допомога в межах
чинного законодавства України. Надавалася всебічна підтримки релігійним
організаціям області щодо розвитку їх соціально значущої діяльності, реалізації
доброчинних та милосердницьких проєктів і програм
організація роз’яснення конституційних принципів
2020 року періодично організовувались роз’яснення конституційних принципів
свободи світогляду і віросповідання в Україні серед свободи світогляду і віросповідання в Україні серед представників релігійних
представників релігійних організацій та населення організацій та населення області шляхом особистих зустрічей та консультацій в
області;
телефонному режимі
контроль за дотриманням законодавства про
Обласною державною адміністрацією, місцевими органами влади протягом
свободу світогляду і віросповідання та релігійні 2020 року проводилась відповідна робота по реалізації державної політики щодо
організації,
узагальнення
практики
його релігії та церкви, забезпеченню гарантованого статтею 35 Конституції України права
застосування;
людини і громадянина на свободу світогляду і віросповідання. Завдяки зусиллями
органів влади в області відсутні гострі міжцерковні конфлікти
участь у розгляді проєктів нормативно - правових
За звітний період облдержадміністрацією розглянуто 13 звернень, запит на
актів у сфері державно-конфесійних відносин та публічну інформацію 5 громадян з релігійних питань. Заявникам у визначені чинним
законодавством терміни надано обґрунтовані відповіді. Заявникам своєчасно надано
свободи совісті;
можливу допомогу, обґрунтовані відповіді та роз’яснення. Повторних звернень не
надходило.
Також зареєстровано 1 статут нової громади, 19 нових редакцій релігійних
організацій області шляхом прийняття розпоряджень голови Миколаївської
облдержадміністрації
участь у роботі обласної комісії у справах
Згідно з рішенням комісій з питань альтернативної (невійськової) служби
альтернативної (невійськової) служби
2020 року в Миколаївській області проходили альтернативну службу 67 осіб. Фактів
порушення законодавства України «Про альтернативну (невійськову) службу» не
зафіксовано
Сприяння гармонізації міжконфесійних відносин,
забезпечення дотримання законодавства щодо
свободи світогляду і віросповідання:
проведення вивчення та аналізу тенденцій
2020 року проводилося постійне вивчення, аналіз та прогнозування взаємодії
релігійного розвитку області;
органів виконавчої влади та управління з релігійними організаціями і віруючими на
основі чого розроблялися та корегувалися заходи. Зазначені питання знаходять
відображення в інформаціях керівництву облдержадміністрації, вносяться на розгляд
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сприяння
зміцненню
взаєморозуміння
між
релігійними організаціями різних віросповідань,
вжиття заходів щодо недопущення розпалювання
міжконфесійної
та
внутрішньоконфесійної
ворожнечі;
проведення зустрічей, нарад, консультацій з
керівниками релігійних організацій з питань
міжконфесійного порозуміння та співпраці;
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нарад голів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, апаратні наради
структурних підрозділів обласної та райдержадміністрацій
З метою підтримки нормальних міжконфесійних відносин та сприяння зміцненню
взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань головою
облдержадміністрації та заступниками голови облдержадміністрації проводилися
особисті зустрічі з керівниками релігійних організацій області. Представники
релігійних організації запрошувалися до участі в бесідах, лекціях профілактичного
напряму щодо запобігання насильству, недопущення розпалювання міжконфесійної
та внутрішньоконфесійної ворожнечі
За звітний період головою облдержадміністрації періодично проводилися особисті
зустрічі з керівниками релігійних організацій області, під час яких обговорювалися
актуальні питання конфесійного життя на Миколаївщині та особливості реалізації
державної політики у сфері релігії.
Впродовж 2020 року облдержадміністрацією з метою запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
спільно з представниками релігійних організацій м. Миколаєва та Миколаївської
області проведено 4 наради щодо недопущення ускладнення епідеміологічної
ситуації під час проведення релігійних служб на території області.
Залишаються актуальними питаннями щодо становлення єдиної помісної
православної церкви, змін до вітчизняного законодавства у галузі релігії, збереження
стабільної та доброзичливої міжконфесійної ситуації в області
Протягом року регулярно оновлювалась електронна база даних храмів, церков та
інших культових споруд області
Протягом року регулярно оновлювалась електронна база даних релігійних громад
області
Організовано роботу постійної телефонної лінії «телефон довіри» з питань
свободи світогляду і віросповідання

оновлення електронної бази даних храмів, церков та
інших культових споруд області;
поновлення та поповнення електронної бази даних
релігійних громад області;
організація роботи постійної телефонної лінії
«телефон довіри» з питань свободи світогляду і
віросповідання.
Забезпечення захисту прав та розвитку
національних меншин
організаційно-координаційна
діяльність
щодо
Протягом 2020 року реалізовувалися вимоги Закону України «Про національні
збереження і зміцнення міжнаціонального миру і меншини в Україні», відбувався діалог з головами та представниками національнозлагоди у багатонаціональному суспільстві області;
культурних товариств, надавалася їм підтримка в організації та проведенні заходів
тощо
спільна протидія будь-яким проявам ксенофобії,
Протягом 2020 року спільно з громадськими організаціями етнічних спільнот
антисемітизму та расизму в області, гармонізації області проведено траурні заходи з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв
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міжетнічних відносин та сприяння
етнічній
консолідації українського суспільства;
підтримка
ініціатив
національно-культурних
товариств області у проведенні днів культури,
культурно-мистецьких та культурологічних акцій,
спрямованих на гармонійний розвиток української
культури та культур національних меншин;
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Голокосту; 79-тих роковин трагедії Бабиного Яру тощо.
Крім того, в онлайн-режимі проведено свято мов до Міжнародного дня толерантності
Проведено конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених
національно-культурними товариствами, для виконання яких надається фінансова
підтримка з обласного бюджету Миколаївської області. Переможцями стало
5 проєктів, ініціатори яких - 4 громадські організації етнічних спільнот області.
Крім того, протягом року надавалася фінансова підтримка ГС «Рада національних
товариств Миколаївської області»
Громадські організації закордонних українців в дистанційному режимі
забезпечення співпраці із закордонними українцями,
збереження їх національно-культурної ідентичності, запрошувалися для участі в заходах Всеукраїнського фестивалю національних
використання інтелектуального, культурного та культур «Дружба»
духовного потенціалу з метою утвердження
позитивного міжнародного іміджу Миколаївської
області та України в цілому, забезпечення
підтримки громад закордонних українців;
науково-освітня та інформаційно-просвітницька
Проведено дві науково-практичні конференції, за результатами яких видано
діяльність
збірники матеріалів. У ЗМІ та на сайті управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації висвітлювалися заходи з утвердження ідей
міжнаціональної злагоди, толерантності у відносинах між представниками різних
етносів, підтримки національно-культурних традицій
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Організаційне та інформаційне забезпечення
реалізації програми
Заходи стимулювання щодо виконання обласних
цільових програм
Відзначення кращих механізаторів області у
На фінансування заходу із загального фонду обласного бюджету рішенням
номінації "Кращий механізатор Миколаївщини обласної ради від 26.12.2019 № 15 виділено 200,0 тис грн. Проте, складна
(рішення обласної ради від 21.12.2018 №6,)
епідеміологічна ситуація в країні, спричинена гострою респіраторною хворобою
створення робочої групи за участю громадськості (з COVID-19, карантинні обмеження та заборона проведення масових заходів,
попереднім громадським обговоренням її складу) унеможливили якісне проведення конкурсу серед механізаторів області. У зв’язку з
для доопрацювання умов конкурсу
цим, захід з відзначення кращих механізаторів області та вручення премій і дипломів
перегляд основних критеріїв висунення та «Кращий механізатор Миколаївщини» не відбувся
оцінювання
номінантів,
оновлення
переліку
номінацій
внесення напрацьованих пропозицій на громадське
обговорення”
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Виготовлення відзнаки для вшанування видатних
заслуг в економічній, науковій, соціальнокультурній, військовій, державній, громадській та
інших сферах суспільної діяльності жителів області
та інших областей України, передбачивши
фінансування у межах наявного фінансового
ресурсу (згідно з рішенням обласної ради від
12.04.2018 № 12)
Реалізація
заходів
щодо
ефективного
використання земель та водних ресурсів області
Для реалізації заходів з освоєння земель для
сільськогосподарських і лісогосподарських потреб,
поліпшення земель для сільськогосподарських та
лісогосподарських
потреб,
охорони
земель,
нормативної грошової оцінки, інвентаризації земель
кошти, що надходять до обласного бюджету в
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва направити
шляхом надання субвенції місцевим бюджетам
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Вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, соціально-культурній,
військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності жителів
області та інших областей України придбано 70 комплектів почесної відзнаки голови
Миколаївської обласної державної адміністрації Святий Миколай Чудотворець
ІІІ ступеня. Відповідно до рішення обласної ради виділено 45 500 грн., які
використані
у
повному
обсязі.
Згідно
із
розпорядженнями
голови
облдержадміністрації протягом 2020 року нагороджено відзнакою 74 громадянина (у
тому числі за рахунок залишку відзнак, що утворився станом на 01.01.2020)
На реалізацію заходів щодо ефективного використання земель та водних ресурсів
області у 2020 році кошти з обласного бюджету не виділялись

Додаток 2

Основні показники
економічного і соціального розвитку Миколаївської області у 2020 році

№

Показники

1. Індекс фізичного обсягу валового
регіонального продукту у цінах
попереднього року, відсотків до
попереднього року
2. Індекс
промислової
продукції,
відсотків до попереднього року
3. Індекс
сільськогосподарської
продукції
в
усіх
категоріях
господарств,
відсотків
до
попереднього року
4. Індекс
капітальних
інвестицій,
відсотків до попереднього року
5. Індекс обороту роздрібної торгівлі,
відсотків до попереднього року
6. Обсяг експорту товарів та послуг, млн.
дол. США
7. Обсяг експорту товарів та послуг,
відсотків до попереднього року
8. Обсяг імпорту товарів та послуг,
млн. дол. США
9. Обсяг імпорту товарів та послуг,
відсотків до попереднього року
10. Зайняте населення у віці 15-70 років,
тис. осіб
11. Рівень безробіття населення у віці 15–
70
років
(за
методологією
Міжнародної
організації
праці),
відсотків до робочої сили відповідної
вікової групи
12. Фонд
оплати
праці
найманих
працівників, млн грн***
13. Середньомісячна номінальна заробітна
плата одного штатного працівника,
гривень
14. Кількість
малих
та
середніх
підприємств
(з
урахуванням

Затверджено
на 2020 рік, Фактично Відхилення
розпорядження
у 2020 році
(+; -)
від 11.08.2020
№ 314-р

94,2

_

*

_

*

96,0

102,6

+6,6

86,3

74,9

- 11,4

90,1

52,0

- 38,1

101,2

104,5

+ 3,3

2266,6

2419,5

+ 152,9

97,4

103,8

+ 6,4

774,8

810,8

+ 36,0

76,1

79,5

+ 3,4

496,6

482,6**

9,6

10,4**

22261,9

25399,8

+ 3137,9

10197,4

11414

+ 1216,6
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№

Показники

мікропідприємств) на 10 тис. осіб
наявного населення області, одиниць
15. Кількість найманих працівників на
малих та середніх підприємствах (з
урахуванням мікропідприємств) у
загальній
кількості
найманих
працівників області, відсотків

Затверджено
на 2020 рік, Фактично Відхилення
розпорядження
у 2020 році
(+; -)
від 11.08.2020
№ 314-р

83

82,2

- 0,8

* - п.1 – попередні дані за 2020 рік будуть оприлюднені Головним упраавлінням
статистики у Миколаївській області у липні 2021 року
** - п.10 та п.11 за останніми даними Держстату України за 9 місяців 2020 року
***- п.12 фактично досягнутий фонд оплати праці найманих працівників (січень - грудень
2020 року) без врахування фонду оплати праці малих підприємств за 2020 рік.

Додаток 3
Аналітична довідка
про виконання у 2020 році основних прогнозних показників
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області
на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017»,
строк дії якої продовжено на період до 2020 року включно
З метою створення умов для стабільного економічного зростання,
поліпшення якості соціальних послуг, підвищення рівня життя населення у
2020 році облдержадміністрацією зосереджена увага на реалізації завдань
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області
на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017», строк дії якої рішенням обласної ради
від 24.12.2019 року № 3 продовжено на період до 2020 року включно (далі –
Програма).
Основні прогнозні показники на 2020 рік затверджені розпорядженням
голови облдержадміністрації від 02.12.2019 № 548-р «Про схвалення основних
прогнозних
макропоказників
економічного
та
соціального
розвитку
Миколаївської області на 2020 рік та наступні два роки» із змінами від 11.08.2020
№ 314-р.
Відповідно до Програми облдержадміністрацією вживалися заходи щодо
забезпечення стабільної роботи галузей економіки області та розроблялись
відповідні упереджувальні заходи щодо усунення негативних тенденцій у
підвідомчих галузях.
У 2020 році економіка області зазнала значних змін, у тому числі через
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 та вжитими, у зв’язку з цим, обмежувальними заходами.
Внаслідок цього протягом року відбувалося падіння за основними
показниками економічного розвитку області. Проте такий напрямок руху
відображає загальнодержавні та світові тенденції економічної активності.
Разом з тим, комплекс прийнятих облдержадміністрацією заходів показав
позитивні зрушення в економічному і соціальному розвитку області. За
підсумками 2020 року досягнуто таких результатів:
індекс промислової продукції – 102,6 %, що на 6,6 в. п. вище прогнозного
рівня;
оборот роздрібної торгівлі – 104,5 %, що на 3,3 в. п. вище значення
прогнозного показника;
обсяг експорту – 2 419,5 млн дол. США (103,8 % до 2019 року), що на
152,9 млн дол. США або на 6,4 в. п. більше, ніж прогнозне значення;
фактичне значення обсягу імпорту становить 810,8 млн дол. США (79,5 %
до 2019 року) та переважає прогнозний показник на 36,0 млн дол. США або на
3,4 в. п.;
фонд оплати праці найманих працівників становить 25399,8 млн грн (без
урахування фонду оплати праці працівників малих підприємств), що на
3137,9 млн грн, або на 14,1 % більше прогнозного показника (22261,9 млн грн);
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показник середньомісячної номінальної заробітної плати штатного
працівника становив 11414 грн, що на 1216,6 грн, або на 11,9 % перевищує
прогнозний показник (10197,4 грн).
Промисловість
За підсумками 2020 року індекс промислової продукції по області становив
102,6 %, за цим показником область займає 3 місце серед регіонів України.
Такого показника вдалося досягнути за рахунок збільшення обсягів
промислового виробництва у харчовій промисловості (на 6,3 %), енергетиці (на
21,3 %), металургії (на 3,0 %), добувній промисловості (на 12,5 %).
Разом з тим, зафіксовано зменшення обсягів виробництва у таких галузях
промисловості як: машинобудування (на 28,9 %), виробництво меблів, іншої
продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування (на 9,5 %), виробництво
гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції (на
10,4%), легка промисловість (на 22,0 %), виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна діяльність (на 7,6 %).
Збільшення показників індексів промислової продукції вдалося досягти,
насамперед, за рахунок стабільної роботи провідних бюджетоутворюючих
промислових підприємств області, які працюють з приростом виробництва та
впровадження інвестиційних проєктів, зокрема:
збільшено виробничі потужності «ТОВ Миколаївський глиноземний завод»
за рахунок зміни схеми агітаційного вилуговування;
введено в дію лінію з виробництва картопляних чіпсів на виробничому
комплексі № 1 ТОВ «Сандора» ;
побудовано об’єкти геліоенергетики різної потужності у Березнегуватському,
Братському, Вітовському районах.
Агропромисловий комплекс
За статистичними даними індекс обсягу сільськогосподарської продукції по
Миколаївській області у 2020 році становив 74,9 % до попереднього року.
Минулого року обсяг сільськогосподарського виробництва в області
зменшився на чверть, насамперед, внаслідок несприятливих погодних умов, а
саме: зміна клімату, посуха, критичні запаси продуктивної вологи у ґрунті,
заморозки в період формування врожаю 2020 року (осінньо-зимовий та весняний
період), які негативно позначились на врожайності сільськогосподарських
культур. Як результат – сільгосптоваровиробниками області отримано менший
валовий збір майже всіх культур, ніж торік.
Загалом виробництво зерна склало 2395,6 тис тонн, що на 24,8 % менше, ніж
у 2019 році, середня урожайність склала 27,3 ц/га (в 2019 році – 35,3 ц/га). Проте,
аграріями Миколаївщини зібрано найбільший врожай ячменю серед областей
України, який склав 838 тис. тонн.
Також, збільшилось виробництво картоплі на 16,9 % (склало
206,6 тис. тонн) та овочів відкритого ґрунту – на 18,8 % (558,3 тис. тонн).
У галузі тваринництва протягом минулого року скоротилась чисельність
сільськогосподарських тварин, зокрема: поголів’я великої рогатої худоби – на
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8,4 % (у т.ч. корів – на 8,1%); свиней – на 4,6 %; овець та кіз – на 3,2 %; птиці – на
20,2 %.
Як наслідок, відбулося зменшення продукції тваринництва, а саме: молока –
на 6,9 % (вироблено 278,5 тис. тонн), м’яса – на 11,4 % (45,1 тис. тонн в живій
вазі), вовни – на 12,4 % (99,0 тонн), яєць – на 26,8 % (201,6 млн шт.).
Капітальні інвестиції
У 2020 році у розвиток економіки Миколаївської області спрямовано
7821,6 млн грн (без урахування податку на додану вартість). Індекс капітальних
інвестицій становить 52,0 % у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.
Динаміка освоєння капітальних інвестицій 2020 року характеризується
інвестиційною паузою не лише в Миколаївській області, а й по всій країні в
цілому (по Україні - 61,8 %).
У розрахунку на одну особу постійного населення в області за цей період
освоєно 6954,0 грн капітальних інвестицій.
За підсумками 2020 року головним джерелом фінансування капітальних
інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких
освоєно 4607,8 млн грн або 58,9 % загального обсягу. Разом з тим, через
погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, їх частка у структурі
зменшилась майже в два рази порівняно з минулим роком. Кредитні кошти
становили 5,4 % загального обсягу або 420,4 млн грн (2019 року– 1063,1 млн грн).
Вкладення держави та органів місцевого самоврядування у розвиток
економіки області в 2020 році досягли рекордного значення і склали 33,2 %
загального обсягу інвестицій (або 2597,2 млн грн), що в абсолютних цінах майже
в два рази більше показників минулого року. Таке зростання обумовлено
збільшенням державного фінансування проєктів місцевого розвитку, в тому числі
активного проведення дорожніх робіт в умовах реалізації проєктів Великого
дорожнього будівництва, а також будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів
охорони здоров'я, освіти, соціальної інфраструктури та проєктів ДФРР.
Майже всі капітальні інвестиції (99,6 % загального обсягу) спрямовано у
матеріальні активи, зокрема 41,5 % - у машини, обладнання та інвентар і
транспортні засоби та 55,8 % - у будівлі та інженерні споруди.
Кризові явища в економіці країни через понесені суб'єктами економічної
діяльності втрати та вичікувальну позицію інвесторів негативно вплинули на всі
види економічної діяльності, зокрема, промисловими підприємствами області
2020 року освоєно капітальних інвестицій в 1,8 рази менше, ніж у 2019 році, а
саме 1985,6 млн грн (або 25,4 % загальнообласних показників). Підприємствами,
що впроваджують оптову та роздрібну торгівлю і ремонт автотранспортних
засобів вкладалось 1499,9 млн грн (або 19,2 %) – це в два рази менше, ніж
минулого року. Частка сільськогосподарських підприємств становила на рівні
16,5 % (або 1289,8 млн грн). У будівництво вкладалось 206,3 млн грн (або 2,6 %),
у розвиток транспортного господарства – 107,1 млн грн (або 1,4 %). У розвиток
соціальної сфери в січні-грудні 2020 року вкладено 145,9 млн грн, або 1,9 % від
загального обсягу освоєних капітальних інвестицій області.
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Разом з тим, в межах державного управління та оборони освоєно майже
третину інвестицій - 2316,7 млн грн, що в 1,8 рази більше, ніж 2019 року. Але,
певне стимулювання інвестиційної діяльності з боку держави не стало ключовим
фактором для збільшення інвестиційної активності за всіма видами економічної
діяльності та недостатньо вплинуло на зростання показників інвестдіяльності в
цілому.
Бюджетне фінансування
З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку та
сприяння інвестиційній діяльності на території області 2020 року на реалізацію
проєктів і заходів з будівництва, реконструкції, капітальних і поточних ремонтів,
відновлення інфраструктури та забезпечення життєдіяльності населення за
рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів залучено
2162,7 млн грн на реалізацію 1614 проєктів.
За рахунок бюджетних коштів 2020 року виконувались заходи з
будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів закладів освіти,
охорони здоров'я, культури, спорту, житла, зовнішнього освітлення вулиць
населених пунктів, комунальних доріг, комунальних мереж водопостачання та
водовідведення, доріг та тротуарів, в тому числі проведено капітальні ремонти та
роботи із теплосанації приміщень та утеплення будівель.
Державний фонд регіонального розвитку
У 2020 році в області на реалізацію 4 інвестиційних проєктів регіонального
розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку виділено
104,751 млн грн, з яких використано 95,758 млн грн, що становить 91 % від
затвердженого обсягу фінансування.
Внутрішня торгівля, послуги та цінова ситуація
На 2020 рік затверджено індекс обороту роздрібної торгівлі до попереднього
року на рівні 101,2 %. Фактично індекс обороту роздрібної торгівлі по області в
2020 році порівняно з попереднім роком становив 104,5 % (26954,6 млн грн).
2019 року відповідний показник збільшився до попереднього року на 6,2 % і
становив 25487,9 млн грн. Таким чином, індекс обороту роздрібної торгівлі по
області в 2020 році зменшився в порівнянні з попереднім роком на 1,7 %.
Уповільнення зростання обороту роздрібної торгівлі відбулося у зв’язку із
запровадженими в Україні карантинних заходів щодо запобігання поширенню
захворювання на COVID-19. Через закриття на карантин підприємств торгівлі з
продажу непродовольчих товарів, ринків, торговельних центрів деякі торговельні
об’єкти остаточно припинили свою діяльність.
Індекс обороту роздрібної торгівлі до попереднього року по області в
2020 році нижчий за середній індекс по Україні на 3,9 в. п., у 2019 році – на
4,1 в. п.
В структурі роздрібного товарообороту області традиційно більшу частку
займають непродовольчі товари, хоча з року в рік вона поступово зменшується.
Так, в 2019 році їх частка становила 57,9 %, а в 2020 році – 53,9 %.
В області за наявними статистичними даними стаціонарна торговельна
мережа налічувала 9572 магазини торговою площею 717,1 тис. кв. м, та дрібно-
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роздрібна мережа – 4982 кіоски, контейнери і АЗС. Забезпеченість населення
торговельною площею на 10 тис. осіб зросла торік до попереднього року з
5914 кв. м до 6393 кв. м завдяки реконструкції магазинів та відкриттю об’єктів з
більшою площею.
У 2020 році в області у зв’язку з введенням карантинних заходів для
запобігання захворювання на COVID-19 погіршилася ситуація в сфері
нефінансових послуг.
Обсяг реалізованих послуг за 9 місяців 2020 року зменшився до
відповідного періоду 2019 року на 490,2 млн грн і становив 13148,2 млн грн.
Найбільшу частку в структурі загального обсягу реалізованих послуг
(більше 70 %) традиційно займають послуги транспорту, складського
господарства, пошти та кур’єрської служби, які зазнали найбільшої шкоди під час
проведення карантинних заходів.
Зниження обсягу послуг 2020 року до 2019 року відбулося через скорочення
обсягів реалізованих послуг на таких підприємствах: ТОВ «Морський
спеціалізований порт «Ніка-Тера», ТОВ «Дунайська судноплавна стивідорна
компанія», Миколаївська філія «Адміністрація морських портів України», філія
«Дельта-Лоцман», ТОВ «Грінтур-Екс», ТОВ «Сісайд Термінал» (зберігання та
транспортна обробка вантажів).
Індекс споживчих цін у грудні 2020 року до грудня 2019 року становив по
області 104,9 % (по Україні - 105,0 %). За цим показником Миколаївська область
займає 9 місце серед регіонів України, випередивши сусідні області: Одеську
(104,4 %) та Дніпропетровську (104,5 %).
Протягом 2020 року в області відбулося зростання цін на основну групу
продовольчих товарів та зафіксовано зниження цін на овочі, фрукти, одяг і взуття,
здебільшого за рахунок передсвяткових знижок.
Зовнішньоекономічна діяльність
Прогнозний показник експорту товарів і послуг області у 2020 році
перевиконано. Експорт становив 2 419,5 млн дол. США (103,8 % до 2019 року),
що на 152,9 млн дол. США або на 6,4 в. п. більше, ніж прогнозне значення. Це
пояснюється активізацією співробітництва підприємств регіону із партнерами з
країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії, зокрема Китаю, Індії, Єгипту та
Саудівської Аравії. Збільшенню експортних поставок також сприяла стабілізація
світових цін на зерно та рослинні олії.
Зменшення обсягів імпорту товарів і послуг є очікуваним та пов’язане із
завершенням у 2019 році активної фази ввезення обладнання для будівництва
сонячних електростанцій. Однак, через підвищений попит на руду та транспортні
засоби серед суб’єктів господарювання фактичне значення імпорту становить
810,8 млн дол. США (79,5 % до 2019 року) та переважає прогнозний показник на
36,0 млн дол. США або на 3,4 в. п.
Ринок праці та оплати праці
На ринку праці Миколаївської області протягом 2020 року спостерігалися
тенденції щодо зниження рівня зайнятості та збільшення рівня безробіття,
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розрахованими за методологією Міжнародної організації праці, які були
притаманні усім областям України.
За результатами обстеження робочої сили у середньому за 9 місяців
2020 року (останні звітні дані Держстату) кількість робочої сили у віці
15-70 років становила – 538,7 тис. осіб, що на 12,8 тис. осіб менше, ніж за
9 місяців 2019 року – 551,5 тис. осіб.
У середньому за 9 місяців 2020 року із загальної кількості робочої сили у
віці 15-70 років були зайняті економічною діяльністю 482,6 тис. осіб, що на
14,0 тис. осіб менше, ніж за прогнозними розрахунками у середньому за 2020 рік.
У середньому за 9 місяців 2020 року кількість зайнятого населення у віці
15-70 років зменшилась порівняно з відповідним періодом 2019 року на 18,3 тис.
осіб (за 9 місяців 2019 року – 500,9 тис. осіб). Рівень зайнятості населення по
області знизився з 59,2 % до 57,7 %, однак цей показник є вищим, ніж у
середньому по Україні (56,5 %).
Рівень безробіття у середньому за 9 місяців 2020 року становив 10,4 %, та є
вищим на 0,8 %, ніж за прогнозними розрахунками у середньому за 2020 рік.
Кількість безробітних осіб у віці 15-70 років у середньому за 9 місяців
2020 року становила 56,1 тис. осіб, що на 5,5 тис. осіб більше, ніж за відповідний
період 2019 року (50,6 тис. осіб). Рівень безробіття по області зріс з 9,2 % за
9 місяців 2019 року до 10,4 % за 9 місяців 2020 року (або на 1,2 %).
У сфері оплати праці Миколаївської області спостерігаються позитивні
тенденції щодо зростання розміру середньомісячної номінальної заробітної плати
штатних працівників та фонду оплати праці найманих працівників.
У 2020 році фонд оплати праці найманих працівників становив
25399,8 млн грн (без урахування фонду оплати праці працівників малих
підприємств), що на 3137,9 млн грн, або на 14,1 % більше прогнозного показника
(22261,9 млн грн).
У 2020 році показник середньомісячної номінальної заробітної плати
штатного працівника становив 11414 грн, що на 1216,6 грн, або на 11,9 %
перевищує прогнозний показник (10197,4 грн).
У 2020 році у порівнянні з 2019 роком середньомісячна заробітна плата
штатних працівників області збільшилась на 14,4 % (з 9976 грн у 2019 році до
11414 грн у 2020 році). Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних
працівників у 2020 році у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати
(4723 грн).
Зростання рівня середньомісячної заробітної плати штатних працівників
зафіксовано у всіх видах економічної діяльності, що вказує на успішність
досягнення цілей Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської
області.
Індекс реальної заробітної плати у 2020 оці становив 11,6 % до попереднього
року, за цим показником область займає 3 місце серед інших регіонів.
Розвиток підприємництва
Розвиток малого і середнього підприємництва залишається одним із
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пріоритетних напрямів загальнодержавної та регіональної економічної політики
України. Важливим завданням для розвитку економіки регіонів є створення умов
для розвитку ефективного підприємництва.
За станом на 01.01.2021 в області зареєстровано 98,9 тис. суб’єктів
підприємницької діяльності, що на 872 одиниці, або на 0,9 % більше, ніж у
відповідному періоді 2020 року. Кількість юридичних осіб підприємців – 48949,
що на 2,2 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Кількість
фізичних осіб підприємців – 50028, що на 0,4 % менше, ніж у 2020 році.
В області нараховується 12278 підприємств, з яких 7 великі, 393 середні,
11878 малі (з них 10702 мікропідприємства).
Найбільша частка зайнятого населення області припадає на малий та
середній бізнес. Кількість зайнятих працівників на малих та середніх
підприємствах області до загальної кількості зайнятих працівників збільшилась на
0,2 % та становила 83,2 %.
Кількість середніх та малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення
області становила 109 одиниць, що на 8 одиниць більше, ніж у минулому році.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми
підприємствами становив 105,014 млрд грн, що на 14,7 % (13,480 млрд грн)
більше, ніж у попередньому році.
Також, в області спостерігається збільшення надходжень коштів до
бюджету (єдиний податок) від юридичних та фізичних осіб-підприємців. Станом
на 01.01.2021 року надходження збільшились майже на 56,097 млн грн, або на
6,6 % порівняно з відповідним періодом 2020 року.
Одним з інструментів підтримки та розвитку підприємництва в області є
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області.
На фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки з обласного бюджету
на 2020 рік виділено 4,9 млн грн.
Відбулось3 етапи конкурсного відбору для часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними
банками на реалізацію проєктів суб’єктам малого і середнього підприємництва
для створення нових робочих місць. За результатами конкурсу компенсацію у
сумі 1336,5 тис. грн отримали 14 учасників, якими створено 42 нових робочих
місця.
Проведено 23 вебінари з питань планування ведення та фінансування бізнесу,
23 воркшопів з питань пошуку, розробки, створення і управління власною
справою, зокрема в Інтернеті та 19 семінарів з питань інноваційного
підприємництва та європейського фінансування бізнесу, в яких взяли участь
майже 1460 осіб.
Мережею дистанційно-консультаційних центрів для малого та середнього
бізнесу прийнято 115 звернень від підприємців області з питань розширення
власної справи, стажування для малого та середнього підприємництва за
кордоном, залучення фінансових ресурсів тощо.
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В області тривала реалізація проєкту Інноваційний кластер «Регіональний
інноваційний HUB» (RInnoHUB), за рахунок коштів державного бюджету
2020 року використано 1 355,465 тис. гривень.
Підписано Меморандуму між Polish - Ukrainian Startup Bridge, Регіональним
фондом підтримки підприємництва в Миколаївській області та проектом
Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RInnoHub) щодо
співпраці та розвитку екосистеми стартапів Південного регіону.
Відбувся Миколаївський регіональний етап конкурсу, Польсько-український
стартап-міст (конкурс стартап проєктів), де місцеві стартапери отримали досвід
презентації проєкту, підтримку у розробці цієї презентації та можливість
налагодити зв’язки з місцевими та польськими менторами та інвесторами.
Із 3 проєктів, представлених на всеукраїнському конкурсі KYIV TECH HUB
2020, 1 проєкт отримав друге місце за результатами національного відбору.
Один з представлених на Sikorskiy Chalange проєкт отримав пропозицію на
фінансування від інвестиційного фонду з Ізраїлю.
Проведено навчання для представників територіальних громад Південного
регіону в рамках формування успішних проєктів сталого розвитку та можливостей
отримання фінансування.
Установлено ділові відносини з: ПСП «Агрофьюжин», Sikorskiy Chalange,
USAID_AGRO, які стали членами кластерного комітету Кластерів України.
Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області взяв
учать у вебінарі «Cluster-to-cluster meeting: Go digital – підсумки для України», де
презентував діяльність інноваційного кластеру «Регіональний інноваційний HUB»
(RInnoHUB) у Миколаївській області.

Заступник директора департаменту
економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації
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