
№ Найменування заходу Виконання завдань, визначених планом заходів 

Розділ ІІ Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики 

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. 

Протягом вересня п.р. пройшли уроки пам'яті, організовані 

Миколаївським товариством єврейської культури, на місцях 

масового розстрілу громадян в роки фашистської навали (с.Добре 

та с.Плющівка Баштанського району, с.Новополтавка 

Новобузького району, села Врадіївського району та інші) 

Розділ ІІІ Юстиція, свобода та безпека 

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 періоду навчання пройшли 

125 державних службовців та 20 посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань засад державної антикорупційної 

політики в Україні; актуальних змін в антикорупційному 

законодавстві; заборон, обмежень, зобов’язань та відповідальності 

за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та 

усунення їх наслідків; подання декларацій особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; недопущення, виявлення та врегулювання 

конфліктів інтересів на публічній службі  

3. п. 62 (Стаття 19) Забезпечення сприяння 

етнокультурному розвитку національних меншин 

Протягом звітного періоду громадським організаціям 

національних меншин області облдержадміністрацією надана 

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 ІІІ квартал 2017 року. 
 

Додаток  
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шляхом проведення культурно-мистецьких та 

культурно-просвітницьких заходів 

всебічна підтримка у проведенні заходів в рамках обласного 

фестивалю національних культур "Дружба", що проходив з 20 по 

24 вересня п.р., зокрема:  

- культурний круїз для школярів "Кольори дагестанської 

душі", присвячений творчості видатного поета Дагестану Расула 

Гамзатова; 

- святковий парад по Соборній вулиці; 

- гала-концерт за участю аматорські колективів національних 

меншин з міст областей України; 

- історична реконструкція "Один день з життя німецького 

колоніста", організована Миколаївським обласним центром 

німецької культури в селі  Катеринівка, Веселинівського району; 

- концерт камерного оркестру "ARS NOVA" "Єдність у 

розмаїтті" – спільний проект Ради національних товариств 

Миколаївської області та Миколаївської обласної філармонії 

Розділ V Економічне та галузеве співробітництво 

4. п. 40 Створення кращих умов для сприяння 

підвищенню конкурентоспроможності.  

- розроблення механізму полегшення доступу 

малого та середнього бізнесу до кредитних 

ресурсів 

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.  

Відповідно до цієї Програми розроблено Паспорт «Програма 

розвитку малого та середнього підприємництва у Миколаївській 

області 2017-2018 роки», на 2017 рік, яким передбачено 

фінансування заходів Програми у 2017 році з обласного бюджету у 

розмірі 2590,0 тис. грн., з них 2000,0 тис. грн. для часткового 

відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються державними та комерційними банками 

на реалізацію інвестиційних проектів суб`єктами малого і 

середнього підприємництва для створення нових робочих місць. 
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Рішенням Миколаївської обласної ради від 27.04.2017 №21 

«Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області 

на 2017» доведено додаткові обсяги видатків в сумі 306,528 тис. 

грн. на проведення виїзних одноденних конференцій для суб`єктів 

малого та середнього підприємництва в районних центрах області. 

Протягом 4-х місяців департаментом економічного розвитку 

та регіональної політики облдержадміністрації за участю 

представників Регіонального фонду підтримки підприємництва у 

Миколаївській області, Миколаївського регіонального центру 

підтримки бізнесу в районах області було проведено дев`ять 

інформаційно-навчальних конференцій та семінарів на тему 

«Ефективний кредит». Результатом стало подання заявок від 

підприємців області для отримання часткової компенсації з 

обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами 

5. п. 57 Забезпечення співробітництва у сфері 

сільського господарства та розвитку сільських 

територій  

- організація та проведення тренінгів для 

сільського населення з питань розвитку сільського 

зеленого туризму, відповідних конференцій, 

засідань за круглим столом із залученням 

експертів ЄС, організація навчальних поїздок до 

держав-членів ЄС 

За станом на 01.09.2017 в області нараховується 74 об’єкти 

сільського (зеленого) туризму, найбільшими з яких є: ферма 

«Саванна» (с. Ставки Веселинівського району); Страусина ферма 

«Кременівський страус» (с. Кременівка Веселинівського району); 

РRІVАТ комплекс рибалки и відпочинку «Золота Підкова» 

(с. Кандибине Новоодеського району); Розважальний центр 

«Козацька застава» (смт Костянтинівка Арбузинського району). 

Протягом звітного періоду представниками області було 

проведено заходи щодо розвитку туристично-рекреаційного 

потенціалу області, у тому числі підтримки сільського (зеленого) 

туризму, а саме: 

- круглий стіл «Обговорення концепції просування Миколаївщини 

як туристичного регіону України» в місті Миколаєві (07.08.2017); 

- засідання робочої групи з питань проходження процедури 
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надання території Коблівської сільської ради статусу курорту 

місцевого значення через реалізацію агрорекреаційного кластеру 

«Курорт «Коблеве» (22.08.2017), проведено за підтримки 

Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Крім того, облдержадміністрацією надається інформаційно-

методична допомога з питань організації об’єктів сільського 

туризму та туристичної інфраструктури в сільській місцевості 

6. П. 85 Забезпечення охорони та збереження 

об’єктів культурної спадщини 

- включення заходів з охорони культурної 

спадщини до плану заходів на регіональному та 

місцевому рівні  

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». 

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 

7. п. 91 Сприяння взаєморозумінню та двосторонній 

взаємодії у сфері регіональної політики та 

транскордонного співробітництва 

- участь у виконанні програм прикордонного 

співробітництва Європейського інструменту 

сусідства на 2014-2020 роки 

 

 

 

 

Облдержадміністрацією здійснюються заходи щодо участі в 

Програмі прикордонного співробітництва ЄІС «Басейн Чорного 

моря» 2014-2020 роки. ДЛЯ участі в І Конкурсі Програми 7 

установ області (Регіональна торгово-промислово палата 

Миколаївської області спільно з управлінням з питань молоді та 

туризму облдержадміністрації, КУ «Агенція розвитку Коблівської 

ОТГ», Чорноморський національний університет ім. П.Могили, 

БФ «Ласка», Миколаївський міськвиконком, Миколаївський клуб 

директорів) подали 17 аплікаційних форм проектів за сферами: 

туризм, розвиток і підтримка підприємства, сільське господарство, 
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- сприяння розвитку агенцій регіонального 

розвитку, що повинні стати осередками співпраці 

між державними, приватники та громадськими 

секторами та працюватимуть як офіс з надання 

практичної допомоги щодо підготовки та 

реалізації програм і проектів регіонального 

розвитку 

екологія. Наразі експертами Програми здійснюється відбір 

проектів. 

Розроблено проект щодо створення агенції регіонального 

розвитку області, підготовлено положення про наглядову раду, 

проведено попереднє обговорення проекту з потенційними 

співзасновниками 

 

Розділ VI Фінансове співробітництво, зокрема боротьбі з шахрайством 

8. 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 

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)  

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 

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

Газети «Вечерний Николаев» («Пробег бесконечностью») та 

«Южная правда» («Велокараван дружбы») повідомили про 

проведення 26 липня ц.р. в м.Миколаєві етапу велопробігу 

«Велокараван дружби Україна-Корея» з нагоди відзначення 25-

річчя дипломатичних відносин між Україною та Республікою 

Корея. 

В газеті «Южная правда» було розміщено публікації щодо 

фестивалю кришнаїтів та фестивалю національних меншин. В 

газеті «Голос Баштанщини» - про заходи з вшанування пам’яті 

загиблих євреїв в с.Плющівка Баштанського району.  

Протягом звітного періоду місцеві друковані ЗМІ 
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надрукували 5 тематичних матеріалів, з початку року - 35 

публікацій. 

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації протягом 

звітного періоду п.р. було розміщено інформацію щодо панельної 

дискусії Представництва ЄС в Україні про вихід на ринки ЄС. 


