
№ Найменування заходу Виконання завдань, визначених планом заходів 

1. п.4 (Стаття 4) Забезпечення здійснення заходів, 

пов’язаних із захистом прав національних меншин, 

у тому числі в рамках виконання Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України 

Заходи, пов’язані із захистом прав національних меншин, 

передбачено в обласній Цільовій національно-культурній програмі 

«Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної 

самобутності національних меншин у Миколаївській області» на 

2014-2018 роки. 

22-23 травня за підтримки облдержадміністрації 

Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні 

організовано семінар – тренінг для державних службовців 

«Імплементація європейських стандартів для національних 

меншин в Україні», участь в якому взяли 35 державних службовців 

Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей 

2. п. 50 (Статті 18, 22) Підвищення рівня кваліфікації 

вищих посадових осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання та протидії корупції в рамках 

виконання Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для 

України 

В Миколаївському обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій протягом звітного кварталу навчання 

пройшли 57 державних службовців та 30 посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань реалізації державної політики в сфері 

запобігання та протидії проявам корупції; заборони, обмеження, 

зобов’язання та відповідальності за корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, усунення їх наслідків; етичних засад 

державної служби; електронного декларування 

3. п. 62 (Стаття 19) Забезпечення сприяння 

етнокультурному розвитку національних меншин 

шляхом проведення культурно-мистецьких та 

культурно-просвітницьких заходів 

Протягом звітного періоду облдержадміністрацією надана 

всебічна підтримка громадським організаціям національних 

меншин області у проведенні таких заходів:  

- святковий концерт  до Міжнародного дня ромів «Бахтале збирає 

друзів» (09.04.); 

- відкриття бюста - пам’ятника засновнику Південнослов'янського 

Виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,  

на 2014-2017 роки за ІІ квартал 2017 року. 
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пансіону в місті Миколаєві Тодору Мінкову за підтримки 

Тернівського болгарського товариства та   Миколаївського 

обласного краєзнавчого музею (21.04.); 

- VІ Міжнародна науково-практична конференція «Історичні 

мідраші Північного Причорномор’я» (25-26.04.); 

- фестиваль  слов'янських народів до Дня слов'янської писемності і 

культури (19-30.05.); 

- планшетна  виставка, присвячена 100-річчю від дня народження 

видатного грецького композитора та поета В. Цицаніса (02.06.) 

4. п. 334 (Статті 379, 419, 420) Сприяння створенню 

та розширенню інфраструктури для розвитку 

малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубатори, 

технопарки, фонди підтримки підприємництва) в 

регіонах, забезпечення участі України у програмах 

ЄС стосовно розвитку малого та середнього 

підприємництва 

В області діє Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки, 

затверджена рішенням обласної ради від 22.12.2016 №2.  

У звітному кварталі виділено додаткові кошти в обсязі 

306,528 тис.грн. на виконання заходів програми: проведення 

виїзних одноденних ділових конференцій для суб’єктів малого та 

середнього підприємництва в районних центрах області (рішення 

обласної ради від 27.04.2017 № 21 «Про внесення змін до 

обласного бюджету Миколаївській області на 2017 рік». Метою 

семінарів-конференцій є налагодження ефективного діалогу між 

представниками влади та бізнесом, ознайомлення із законодавчими 

змінами та інформування підприємців щодо ефективних 

банківських фінансових продуктів. 

З метою підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу 

в області установами та організаціями регіону взято участь у            

І Конкурсі проектних пропозицій ПС ЄІС «Басейн Чорного моря» 

2014-2020 рр, зокрема: Миколаївський регіональний центр 

підтримки бізнесу, Агенція місцевого розвитку Коблівської 

об'єднаної територіальної громади, БФ «Ласка» тощо 
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5. п. 360 (Статті 403, 404) Укладення договорів про 

двостороннє співробітництво з питань розвитку 

сільського зеленого туризму між областями 

України та відповідними адміністративно-

територіальними одиницями держав - членів ЄС, 

організація та проведення тренінгів для сільського 

населення, відповідних конференцій, засідань за 

«круглим столом», семінарів із залученням 

експертів ЄС, організація навчальних поїздок до 

держав - членів ЄС 

За станом на 30.06.2017 в області нараховується 74 об’єкти 

сільського туризму, найбільшими з яких є: ферма «Саванна», 

ферма «Кременівський страус», комплекс рибалки й відпочинку 

«Золота Підкова», розважальний центр «Козацька застава» тощо. 

З метою популяризації та розвитку сільського (зеленого) 

туризму 19-20 травня в с. Коблеве Березанського району проведено 

семінар «Створення агрорекреаційних кластерів, як механізму 

сталого розвитку сільських територій» за підтримки 

Мінагрополітики України. 

Облдержадміністрацією надається інформаційно-методична 

допомога з питань організації об’єктів сільського туризму та 

туристичної інфраструктури в сільській місцевості 

6. п. 364 (Стаття 404) Вивчення європейського 

досвіду місцевого самоврядування, організація 

семінарів в Україні, навчальних поїздок до держав 

- членів ЄС тощо  

З метою вивчення та запровадження європейського досвіду 

навчальними закладами області за звітний період було проведено 

ряд заходів:  

- 18 квітня Х Міжнародна науково-практична конференція 

«Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті 

інтеграції у європейський простір» на базі Миколаївського 

національного університету ім. В.О. Сухомлинського; 

- 26-28 квітня Всеукраїнський форум студентів політехнічних наук, 

присвячений відзначенню Дня Європи в Україні, на базі 

Міжнародного технологічного університету «Миколаївська 

політехніка»; 

- 19 травня ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Чорноморське регіональне співробітництво в контексті процесів 

європейської інтеграції» на базі Миколаївського національного 

університету ім. В.О. Сухомлинського; 

- 08-11 червня міжнародна наукова конференція «Ольвійський 
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форум – 2017: стратегії країн Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі» на базі Чорноморського національного 

університету ім. П. Могили; 

- Миколаївським національним університетом ім. В.О. Сухомлин-

ського організовано автобусний екскурсійний тур для студентів 

«Країнами Європи» (29 квітня – 3 травня) 

7. п. 444 (Статті 437-440) Розроблення Стратегії 

розвитку сфери культури до 2025 року 

В області діє Стратегія економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 року, затверджена 

рішенням обласної ради від 16 квітня 2015 року № 9.  

Аналіз галузі культури відображений в розділі 2.16. «Культура 

і туризм», перспективи та напрямки розвитку культури - в розділі 

«Операційна ціль 2.5. Розвиток культурного і духовного 

середовища, забезпечення патріотичного виховання населення» 

8. п. 449 (Стаття 439) Включення заходів з охорони 

культурної спадщини до плану заходів на 

регіональному та місцевому рівні і стратегії 

сталого розвитку в інтересах швидкого реагування 

на різноманітні загрози для об’єктів культурної 

спадщини з метою їх збереження  

Заходи з охорони культурної спадщини включені до плану 

заходів з реалізації у 2015 – 2017 роках Стратегії розвитку 

Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої 

рішенням обласної ради від 30 липня 2015 року №7 

9. п.459 (Стаття 440) Імплементація Конвенції про 

охорону і заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження 2005 року 

З метою відродження та популяризації народної творчості, 

українських національних хореографічних традицій та традицій 

національних меншин України, пошуку юних талантів, розкриття 

їх творчого потенціалу, підтримки хореографічних аматорських 

колективів протягом звітного періоду в області було проведено ряд 

заходів: 

- 28.04 – 02.05 на базі концерт-холу «Юність» міста Миколаєва 

відбувся  Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного 

мистецтва «Миколаївські зорі», участь в якому взяли                   
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100 колективів  (майже 3000 учасників) з 6 областей України: 

Вінницької, Миколаївської, Кіровоградської, Київської, Одеської, 

Херсонської; 

- 03.06 на базі Миколаївського міського Палацу культури 

«Молодіжний» відбувся обласний фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «Art-mix» за участю 92 конкурсантів (майже                 

200 учасників) у трьох номінаціях: «Вокальне мистецтво» була 

представлена 40 солістами та 15 вокальними ансамблями; 

«Декоративно-прикладне мистецтво» - 24 учасники презентували 

свої роботи у живописі і графіці, кераміці і декоративному розписі, 

валянні, витинанні та соломоплетінні; «Театральне мистецтво» 

представили 13 читців та виконавців гумористичних творів 

10. п. 467 (Стаття 443) Організація заходів щодо 

підвищення кваліфікації державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

взаємодії органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування з громадськістю у 

процесі формування та реалізації державної 

політики, в тому числі на регіональному рівні 

В Миколаївському обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій протягом IІ кварталу пройшли навчання       

33 державних службовці та 40 посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань регіональної політики та децентралізації; 

державної кадрової політики; громадянського суспільства і влади; 

місцевого самоврядування; джерел формування місцевих бюджетів 

сільських територій в умовах децентралізації; модернізації 

публічної служби 

11. п. 483 (Стаття 470) Забезпечення доступу 

громадськості та засобів масової інформації до 

актуальної інформації з питань імплементації 

Угоди про асоціацію шляхом запровадження, 

введення та систематичного оновлення 

відповідних розділів на офіційних сайтах 

З метою забезпечення доступу громадськості до актуальної 

інформації з питань імплементації Угоди про Асоціацію України з 

ЄС газети Миколаївської області надавали відповідну 

інформаційну підтримку. Інформаційні повідомлення 

розміщувались в тематичних рубриках, зокрема: «Європейський 

орієнтир», «Євроінтеграція», «Україна і мир», «До європейської 
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центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

інших державних органів, залучених до 

формування та реалізації державної політики 

європейської інтеграції; створення спеціального 

інтернет-порталу із залученням технічної 

допомоги в рамках Програми Всеохоплюючої 

інституційної розбудови (СIВ)  

інтеграції», «Перенимаем опыт», «Україна-ЄС» тощо. 

Місцеві ЗМІ («Вечерний Николаев», «Южная правда», 

«Николаевские новости») поінформували про церемонію 

урочистого підняття Державного Прапора України та Прапора 

Європейського Союзу на Центральній площі міста Миколаєва, яка 

відбулась 11 травня. 

Районні друковані засоби масової інформації також 

повідомляли про підняття прапорів у районах та містах області.  

На шпальтах миколаївських видань друкувались публікації, 

присвячені скасуванню Європарламентом візових вимог для 

України та вступу в дію з 11 червня 2017 року безвізового режиму. 

Протягом звітного кварталу місцевими друкованими ЗМІ 

розміщено майже 80 тематичних матеріалів. 

На веб-сайті облдержадміністрації розміщено повідомлення 

про церемонію підняття прапорів до Дня Європи в Україні, 

створено вкладку «Подорожуємо по безвізу», де розміщено  

пам’ятку-інструкцію для осіб, які бажають виїхати з України за 

правилами безвізового режиму, та інформаційний довідник 

«Подорожуємо по безвізу: запитання – відповідь». 

07.06. представник департаменту економічного розвитку та 

регіональної політики облдержадміністрації в ефірі ТРК «Март» 

виступив з роз’ясненням щодо безвізового режиму для громадян 

України.   


