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Інформація 

щодо виконання плану заходів Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

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

за ІІ квартал 2018 року 

 

Найменування завдання 

 

Найменування заходу 

 

Виконання 

 

62. Забезпечення 

належної реалізації 

Стратегії захисту та 

інтеграції в українське 

суспільство ромської 

національної меншини 

на період до 2020 року 

2) розроблення та 

забезпечення затвердження 

регіональних планів заходів 

щодо реалізації Стратегії з 

урахуванням місцевих 

особливостей та проблем 

представників ромської 

національної меншини; 

3) забезпечення належного 

фінансування заходів, 

передбачених національним 

та регіональними планами; 

4) виконання заходів, 

передбачених планом 

реалізації Стратегії 

 

В області виконується План заходів Стратегії захисту та 

інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини 

на період до 2020 року, затверджений розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 22.10.2013 № 298-р. 

Фінансові видатки, пов’язані з реалізацією завдань Стратегії 

передбачені окремим розділом обласної Цільової національно-

культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної 

та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській 

області" на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Миколаївської 

обласної ради від 24.12.2013 року № 20. 

Протягом І півріччя 2018 року облдержадміністрацією надано 

часткову фінансову підтримку громадським організаціям ромів у 

сумі 7 000 гривень для організації та проведення заходів з нагоди 

Міжнародного дня ромів. 

11 квітня п.р. в обласній бібліотеці для дітей ім. В.О. Лягіна 

проведено свято з нагоди Міжнародного дня ромів "Дром 

довжиною в життя".  

04 травня 2018 ГО "Миколаївське обласне товариство ромів 

"Романі Бахт" в міському будинку культури "Корабельний" 

організовано концерт з нагоди Дня пам'яті та примирення 
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64. Реалізація 

Державної соціальної 

програми протидії 

торгівлі людьми на 

2016—2020 роки 

2) виконання заходів, 

передбачених планом 

реалізації Програми 

У Миколаївській області створено та діє координаційна рада 

з питань сім’ї і жінок при облдержадміністрації  (розпорядження 

голови облдержадміністрації від 05.02.2016 № 330-р «Про 

затвердження Положення про координаційну раду з питань сім’ї і 

жінок при облдержадміністрації та її склад»). 

Протягом звітного періоду проведено засідання обласної 

координаційно-методичної ради з правової освіти (12.04.2018), 

робочу зустріч з БФ «Любисток»  щодо розробки спільних програм 

у сфері протидії торгівлі людьми (10.05.2018) та зустріч з 

моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (16.05.2018). 

Волонтерами БФ «Любисток» здійснено шість 

моніторингових виїздів з метою виявлення та ідентифікації дітей, 

постраждалих від торгівлі людьми. 

За підтримки Міжнародної організації з міграції реалізуються 

проекти «Посилення громадського контролю за формуванням, 

координацією, виконанням політики з протидії торгівлі людьми в 

Україні, зокрема в Миколаївській області» та «Впровадження 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, в тому числі дітьми, в Миколаївській 

області».  

Протягом звітного періоду 11 особам надано статус особи, 

яка постраждала від торгівлі людьми. Відповідно до виконання 

Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на 2016-

2020 роки органами судового розслідування розпочато 

2 кримінальних провадження та встановлено 2 жертви торгівлі 

людьми. 

З метою запобігання потрапляння в ситуації, пов’язані з 

торгівлею людьми облдержадміністрацією серед населення 

розповсюджуються буклети, листівки, плакати, на веб-сайтах 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів соціального 
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захисту населення розміщуються інформаційні матеріали, на 

телеканалах області транслюється відеоролик «Українці в якості 

наркокур’єрів. Виклики сьогодення». В закладах освіти області 

проводилися лекції, виховні години, «круглі столи», диспути, 

етичні бесіди, конкурси газет, малюнків, тренінги щодо питань 

торгівлі людьми. 

У 29 закладах професійної (професійно-технічної) освіти  

області реалізується програма виховної роботи з учнями з питань 

протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція», якою охоплено 4450 учнів 

65. Реалізація Стратегії 

державної політики 

щодо наркотиків на 

період до 2020 року 

3) виконання заходів, 

передбачених планами 

реалізації Стратегії 

Діяльність співробітників ГУНП в Миколаївській області 

спрямовується на викриття та припинення діяльності злочинних 

організованих груп. 

У період з 01.01.2018 по 31.05.2018 до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань внесено 394 кримінальних 

правопорушення, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів. За цим напрямком 

138 особам  повідомлено про підозру по 214 кримінальним 

провадженням. 

Протягом звітного періоду ГУНП в Миколаївській області 

проводився комплекс організаційних та практичних заходів, 

спрямований на отримання інформації, яка знаходиться в Інтернет-

мережі відносно осіб, які займаються незаконним 

розповсюдженням на території  області наркотичних засобів, 

психотропних речовин, з використанням безконтактних схем  їх 

розповсюдження за допомогою експрес-доставки вантажів 

(поштових відправлень). Ця робота триває, здійснюється 

моніторинг ситуації щодо зловживання молоддю психоактивними 

речовинами та прекурсорами та знаходиться на контролі 

керівництва ГУНП. 
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За станом на 01.06.2018 згідно з даними ІІПС в 

Миколаївській області на обліку перебувало 1 750  осіб категорії 

«наркоман» та «споживач».  

Особи, в яких виникли розлади психіки та поведінки 

внаслідок вживання наркотичних засобів, мають змогу пройти 

стаціонарне лікування в обласному наркологічному диспансері, 

обласній психіатричній лікарні № 2 та наркологічному відділенні 

Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні. 

Амбулаторна допомога хворим на наркологічну залежність 

надається диспансерно-поліклінічним відділенням обласного 

наркологічного диспансеру, районними та міськими 

наркологічними кабінетами.  

На диспансерному обліку в наркологічних закладах області 

перебуває 2318 хворих на наркоманію, 1800 осіб, що зловживають 

наркотичними та психотропними засобами (серед них 

16 неповнолітніх). 

23 березня 2018 року адміністрація обласного наркологічного 

диспансеру взяла участь у координаційній зустрічі працівників, які 

працюють у сфері ВІЛ/СНІДу та ЗПТ, що відбулась в рамках 

реалізації Проекту «Покращення якості та стійкості 

медикаментозного-підтримувального лікування в Україні», що 

реалізується  за фінансової підтримки Центрів контролю та 

профілактики захворювань США з Надзвичайним планом 

Президента США по боротьбі зі СНІДом. 

На постійній основі проводяться відпрацювання навчальних 

та розважальних закладів з метою попередження розповсюдження 

наркоманії, заходи з висвітлення у засобах масової інформації 

питань щодо протидії поширенню наркоманії, приділяється увага 

профілактичним заходам серед учнів та студентів навчальних 

закладів, інформаційно-роз`яснювальній роботі про негативний 
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вплив для здоров’я зловживання наркотичними (психотропними) 

чи іншими одурманюючими речовинами, значенню ведення 

здорового способу життя серед населення 

855. Реалізація Стратегії 

розвитку малого та 

середнього 

підприємництва Україні 

на період до 2020 року 

3) виконання плану заходів з 

реалізації Стратегії розвитку 

у повному обсязі 

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, на 

фінансування якої в 2018 році передбачено 4,45 млн грн з 

обласного бюджету. 

З метою створення нових робочих місць суб’єктами малого 

та середнього підприємництва передбачено часткове 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються 

державними та комерційними банками на реалізацію проектів 

суб’єктів малого і середнього підприємництва для створення нових 

робочих місць. У 2018 році для цього в обласному бюджеті 

передбачено 4,0 млн грн.  

Для реалізації цього проекту департаментом економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації та 

Регіональним фондом підтримки підприємництва в Миколаївській 

області проводяться кущеві семінари на тему «Ефективний 

кредит».  

За результатами першого конкурсу у 2018 році компенсацію 

отримають 8 підприємців області, якими створено 16 нових 

робочих місць. У конкурсі взяли участь підприємці з 

Березнегуватського, Вознесенського, Баштанського районів та 

м. Миколаїв 

862. Сприяння 

розширенню контактів 

між підприємствами 

України та ЄС та 

стимулювання експорту 

1) забезпечення надання 

консультативних та інших 

послуг з питань налагодження 

контактів та експорту в ЄС 

Регіональним Центром підтримки експорту при РТПП 

Миколаївської області надаються консультації (за запитом 

клієнтів) з питань експорту до країн ЄС та допомога з оформлення 

сертифікатів форми EUR-1 для митниці. 

З метою налагодження контактів та експорту до країн ЄС: 
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проведено зустріч з президентом Україно-Словацького центру 

партнерства Михайлом Колібабчуком з питань співробітництва із 

Словаччиною; 

облдержадміністрацією спільно з РТПП організовано прийом 

бельгійсько-нідерландської делегації бізнесових кіл, проведено 

ділові зустрічі на провідних підприємствах, презентації 

потенціальних можливостей регіону та В2В переговори; 

у червні керівництвом облдержадміністрації та РТПП взято участь 

в Українсько-Чеському бізнес-форумі, в ході якого було проведено 

презентацію економічного потенціалу Миколаївщини; 

організовано участь представників малого та середнього бізнесу у 

щорічних міжнародних виставках POLAGRA  FOOD (травень) та 

China Homelife Show(червень) в місті Варшава (Польща) 

863. Реалізація Стратегії 

розвитку туризму та 

курортів до 2026 року 

3) здійснення заходів у 

повному обсязі, передбачених 

Стратегією та планом 

Протягом звітного періоду для популяризації туристично-

рекреаційного потенціалу області організовано участь 

представників туристичного бізнесу у 3 виставково-ярмаркових 

заходах (м. Київ, м. Львів, м. Кропивницький) та проведено 

презентації туристично-рекреаційних можливостей під час 

трьох спеціалізованих туристичних заходів в містах Києві, Одесі, 

Новій Каховці. 

З метою розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури на 

об’єктах природно-заповідного та природоохоронного фонду 

області підтримується розбудова екскурсійної діяльності, 

прокладання еколого-туристичних стежок та облаштування 

оглядових зупинок. 

Серед туристів поширені екскурсійні поїздки, тури вихідного 

дня, відпочинок на узбережжі та дитяче оздоровлення, враховуючи 

специфіку регіону як дитячої оздоровниці. 

Перспективними напрямами розвитку туризму є екологічний, 

сільський, історико-культурний, промисловий, індустріальний, 
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молодіжний, активні види туризму. 

19-20 травня 2018 року в с. Трихати Миколаївського району 

відбувся Міжнародний фестиваль повітряних зміїв «Tryhutty 

International Kite Festival 2018» за участю кайтерів з Італії, Бразилії, 

Німеччини, Швейцарії, Польщі, Нідерландів, Болгарії, Естонії 

тощо 

1438. Забезпечення 

підготовки спеціалістів, 

які працюють з 

молоддю 

1) проведення конкурсу 

кращих практик молодіжної 

роботи щорічно; 

3) проведення спеціалізова-

них тренінгів з питань 

громадянської освіти молоді в 

рамках програми навчання 

“Молодіжний працівник” 

щороку;  

4) проведення базових 

тренінгів у рамках програми 

навчання “Молодіжний 

працівник” 

Протягом серпня-жовтня 2018 року заплановано проведення в 

області 3 тренінгів з реалізації програми навчання «Молодіжний 

працівник» 

1459. Популяризація 

фізичної культури і 

спорту 

3) забезпечення виконання в 

повному обсязі запланованих 

заходів 

В області розвивається та культивується 31 літній та 2 зимових 

олімпійських види спорту, 54 неолімпійських види спорту. 

В рамках програми «Будівництво полів зі штучним покриттям в 

регіонах України» відбувається/завершується будівництво 

14 спортивних майданчиків із штучних покриттям. 

Для активного розвитку масової фізичної культури та спорту, з 

метою розширення доступу до фізкультурно-спортивних закладів 

протягом І півріччя за підтримки облдержадміністрації проведено 

196 спортивних заходів, в т.ч. 42 змагання обласного рівня, 

39 навчально-тренувальних зборів, направлено 115 спортсменів на 

змагання за межі області 
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1745. Розроблення 

стратегії охорони та 

відтворення 

навколишнього 

природного середовища 

Азовського і Чорного 

морів та її узгодження з 

державами — членами 

ЄС, здійснення базової 

оцінки морських вод, 

визначення доброго 

екологічного стану та 

встановлення 

природоохоронних 

цілей та індикаторів 

(статті 5 і 8—10) 

1) проведення аналізу потреб 

для матеріально-технічного 

забезпечення лабораторій, 

установ та закладів, які 

здійснюють кількісний та 

якісний аналіз морських вод 

та контроль за якістю 

морських вод; 

2) здійснення початкової 

оцінки екологічного стану 

морських вод та екологічного 

впливу на такі води внаслідок 

людської діяльності; 

3) визначення доброго 

екологічного стану морських 

вод; 

4) визначення комплексного 

переліку екологічних цілей та 

асоційованих показників для 

морських вод з метою 

досягнення доброго 

екологічного стану у 

морському середовищі 

Моніторинг стану акваторії в обласних портах здійснюється 

ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «МСП Ніка-Тера», ТОВ «МГЗ» та філією 

ДП «АМПУ», на яких розроблені програми з моніторингу та 

здійснюються регулярні спостереження за якісним складом 

морських вод в період проведення вантажно-розвантажувальних 

робіт. 

Державний моніторинг стану морських вод здійснюється 

Миколаївським обласним центром з гідрометеорології та Південно-

Бузьким басейновим управлінням водних ресурсів.  

Розгляд та погодження графіків лабораторного контролю за 

скидом забруднюючих речовин до водних об’єктів області 

здійснюється облдержадміністрацією відповідно до п. 22 постанови 

КМУ «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від 

забруднення зворотними водами» від 25.03.1999 № 465. 

Протягом 2018 року облдержадміністрацією погоджено 

відповідні графіки лабораторного контролю за скидом 

забруднюючих речовин до вод Бузького лиману для ПАТ «ЧСЗ», 

ДП «НВКГ«Зоря»-Машпроект» та МКП «Миколаївводоканал». 

В межах здійснення контролю за антропогенним 

навантаженням на морську екосистему у звітному періоді 

облдержадміністрацією видано 8 дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів (вилов водних біоресурсів) в 

межах території національного парку «Білобережжя Святослава» 

1787. Розроблення 

Стратегії та Програми 

підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху 

4) розроблення проекту 

програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху 

Наразі облдержадміністрацією розробляється проект 

комплексної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху 

в області на 2018-2020 роки. 

Проект програми планується винести на сесію обласної ради 

з дотриманням термінів оприлюднення та відповідно до вимог 

чинного законодавства.  
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Крім того, в області діє програма розвитку автомобільних 

доріг загального користування на 2016-2018 роки, яка включає в 

себе заходи з покращення дорожнього руху 

1927. Запровадження 

єдиного номера 

Європейського 

екстреного виклику 112 

4) забезпечення практичної 

реалізації концепції “Служби 

112” на всій території 

України; 

5) забезпечення координації 

та ефективної взаємодії всіх 

екстрених служб через 

номер 112 

Питання функціонування єдиної Системи екстреної допомоги 

населенню (Система-112), наразі перебуває на погодженні у 

відповідних комітетах ВРУ та входить до Стратегії розвитку 

системи Міністерства внутрішніх справ  2020. 

На впровадження Системи-112 впливають юридичні 

чинники, технічні особливості та часові рамки цього масштабного 

проекту.   

В області укладено договір з компанією «Укртелеком», 

згідно з яким дзвінки на номер «112» автоматично 

переадресовуються до оперативно-координаційного центру 

ГУ ДСНС України у Миколаївській області на номер «101». 

 


