
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, 

за IV квартал 2017 року 

 

№ 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, 
передбачені в обласній Цільовій національно-культурній програмі 
«Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 
національних меншин у Миколаївській області» на 2014-2018 роки. 

Звітування щодо їх виконання у 2017 році проведено на засіданні ради 
представників громадських організацій національних меншин області 
при голові облдержадміністрації 

З метою реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної меншини на період до 
2020 року надано підтримку ромським художнім колективам у 
проведенні обласного конкурсу ромського мистецтва «Зірки 
Миколаївщини – Романи ягори» (22.12) 

2.  п.7 (Статті 4, 14) Організація та проведення 
тренінгів, семінарів, конференцій, засідань 
за круглим столом з питань виконання 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, в тому числі щодо підвищення 
рівня знання іноземних мов – офіційних мов 
ЄС відповідно до Стратегії підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб 

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  84 державних службовця 

та 33 посадові особи місцевого самоврядування з питань 
євроінтеграційної політики України: особливості історичного розвитку 
та перспективи майбутнього; євроатлантичної інтеграції та 
транскордонного співробітництва; переваги та недоліки вступу України 
до НАТО тощо. 

Навчання з підвищення рівня знання англійської ділової мови  
пройшли 20 державних службовців 
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місцевого самоврядування у сфері 
європейської інтеграції  

Розділ ІІІ Юстиція, свобода та безпека 

3. 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  121 державний 
службовець та 83 посадові особи місцевого самоврядування з питань 

запобігання та протидії корупції, зокрема: 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 

4. п.62 (Стаття 19) Забезпечення сприяння 
етнокультурному розвитку національних 
меншин шляхом проведення культурно-

мистецьких та культурно-просвітницьких 
заходів  

З метою сприяння етнокультурному розвитку національних 
меншин за звітний період проведено культурно-мистецькі та культурно-

просвітницькі заходи, зокрема: камерний концерт з нагоди Дня 
незалежності Польщі (11.11); 

У звітному періоді продовжено фінансову підтримку громадської 
спілки "Рада національних товариств Миколаївської області", надано 

допомогу громадським організаціям національних меншин області у 
проведенні Первомайського районного фестивалю мистецтв 
національних культур "Ми – українські" (14.12) 

Розділ V Економічне та галузеве співробітництво 

5. п.40 Створення кращих умов для сприяння 
підвищенню конкурентоспроможності 
-розроблення механізму полегшення 
доступу малого та середнього 
підприємництва до кредитних ресурсів  

В рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва 
було розроблено та реалізовано заходи щодо підтримки МСБ, зокрема 
надання фінансової допомоги для компенсації відсоткових ставок по 
існуючим кредитам підприємців. 

Рішенням Миколаївської обласної ради від 27.04.2017 №21 «Про 
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внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 рік» 
доведено додаткові обсяги видатків в сумі 306,5 тис.грн. на проведення 
виїзних одноденних ділових семінарів на тему «Ефективний кредит» для 
суб’єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах 
області. 

Завдяки участі у вищезазначених семінарах 29 суб’єктами 
господарювання надано компенсації на суму 1 900 тис. грн,  в результаті 
чого створено 112 робочих місць. 

6. п.53  Вироблення ефективної політики у 
сферах туризму та курортів 

-п.п.1 Розроблення проекту Стратегії 
розвитку туризму та курортів до 2026 року  

У звітному періоді облдержадміністрацією розроблено пропозиції 
до проекту реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 
2026 року та плану заходів з реалізації Стратегії розвитку туризму та 
курортів на період до 2026 року на 2017-2018 роки 

7. п.57 Забезпечення співробітництва у сфері 
сільського господарства та розвитку 
сільських територій 

 

-пп.2 Укладення договорів про двостороннє 
співробітництво з питань розвитку 
сільського зеленого туризму між областями 
України та відповідними адміністративно-

територіальними одиницями держав - членів 
ЄС 

 
 
 
 
 
 
 
-пп.3 Організація та проведення тренінгів 

Станом на 01.12.2017 в області нараховується 74 об’єкти 
сільського (зеленого) туризму, найбільшими з яких є: ферма «Саванна», 
страусина ферма «Кременівський страус», PRIVAT комплекс рибалки та 
відпочинку «Золота підкова», розважальний центр «Козацька застава». 

Протягом звітного періоду проведені заходи щодо розвитку 
туристично-рекреаційного потенціалу області, у тому числі з підтримки 
зеленого туризму, а саме:  

- всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції 
розвитку туризму» (21.11); 

- туристична майстерня: екологічний, сільський, зелений туризм, під 
час якого були представлені основні завдання та заходи з розвитку 
туризму, кращі проекти та досвід у сфері туризму (17.11); 

- туристичний хакатон «Nik Tour Future» - освітньо-інноваційний 
проект спрямований на розробку та створення сучасних проектів, 
формування ефективної системи розвитку туризму, дослідження 
туристичного потенціалу області та просування туристичних продуктів 
(жовтень-листопад п.р.). 

З метою вивчення європейського досвіду місцевого самоврядування 
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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  
-пп.6 Вивчення європейського досвіду 
місцевого самоврядування, організація 
семінарів в Україні, навчальних поїздок до 
держав - членів ЄС  

протягом звітного періоду відбулись такі заходи: 
- навчальний візит делегації Миколаївської області до Закарпатської 
області в рамках проекту U-LEAD «Підтримка децентралізації в 
Україні»; 

- візит польських експертів до Куцурубської громади Очаківського 
району в рамках проекту «Сучасні управлінські компетенції у  
об’єднаних громадах» 

8.  п. 69 Посилення рівня соціального захисту 
та модернізації систем соціального захисту 

 

-п.п.3 Реформування iнтернатних закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; профілактика та 
попередження підліткової злочинності, 
потрапляння у складні життєві обставини 
шляхом створення та організації діяльності 
центрів соціальної підтримки дітей та сімей 
в адміністративно-територіальних одиницях 

  
-п.п.4 Забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа 

В Миколаївській області відсутні інтернатні заклади для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
З метою забезпечення ефективної реабілітації дітей із сімей, які 

опинились у складних життєвих умовах діють 4 центри соціально-

психологічної реабілітації дітей, які розраховані на одночасне утримання 
230 дітей. В центрах організоване повноцінне харчування, медичне та 
культурне обслуговування, проводяться заняття за програмою 

загальноосвітньої школи. Загалом за звітний період центрами надано 
допомогу 368 дітям. 

 

 

 

Станом на 22.12.2017 за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам придбано 11 квартир соціального призначення та     

1 будинок для створення дитячого будинку сімейного типу. Загалом 
планується придбання 3 дитячих будинків сімейного типу та   
28 соціальних квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
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9. п.77 Реформування молодіжної політики з 
урахуванням практики і досвіду держав - 

членів ЄС та сприяння молоді в отриманні 
знань, навичок та професійних умінь 

 
-пп.1  Запровадження нових інструментів та 
механізмів щодо роботи з молоддю шляхом 
удосконалення законодавства у молодіжній 
сфері 
 

 

 

пп.2 Розвиток мережі молодіжних центрів 

 

 

 

 

пп.3 Реалізація програми «Молодіжний 
працівник» з підготовки працівників, які 
працюють з молоддю, із залученням 
державних службовців молодіжної сфери та 
представників молодіжних громадських 
організацій 

 

 

 

 

 

З метою запровадження нових інструментів та механізмів щодо 
роботи з молоддю створено  координаційну раду з питань національно-

патріотичного виховання, що затверджено розпорядженням голови 
облдержадміністрації  від 10.03.2017 № 72-р  «Про координаційну раду з 
питань національно-патріотичного виховання при 
облдержадміністрації». 

 

В 2017 році відкрилися в м. Первомайськ  - IQ Hub «Вільний 
молодіжний простір», в Куцурубській ОТГ Очаківського району -  

Молодіжний простір, в м. Миколаєві  - Миколаївський вільний простір 
для читання. 

 

В рамках програми «Молодіжний працівник» відбулись тренінги, 

зокрема в  м. Первомайськ (09 – 11 грудня). 
Для участі в І Всеукраїнському форумі молодіжних працівників у   

м. Харків (27-29.11) від Миколаївської області було відібрано тренерів 
програми «Молодіжний працівник» 

10. п.79 Забезпечення імплементації Угоди про 
участь України у програмі ЄС «Креативна 
Європа» 

пп.2 Сприяння участі представників України 
в реалізації проектів програми ЄС 
«Креативна Європа» 

Серед закладів освіти та культури області поширено інформацію 
щодо можливостей участі в  конкурсному відборі проекту «Культурні та 
творчі простори і міста» в рамках програми ЄС «Креативна Європа» 

11. п.85 Забезпечення охорони та збереження Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
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об’єктів культурної спадщини 

-пп.1 Включення заходів з охорони 
культурної спадщини до плану заходів на 
регіональному та місцевому рівні  
 
-пп.2 Розроблення порядку визначення меж і 
режимів використання зон охорони пам’яток 
культурної спадщини з визначенням таких 
зон, історичних ареалів населених місць та 
включення зазначених відомостей до 
історико-архітектурних опорних планів 
історичних населених місць; визначення у 
містобудівній документації на 
регіональному та місцевому рівні 
планувальних обмежень з урахуванням зон 
охорони пам’яток культурної спадщини, 
історичних ареалів населених місць  

Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої рішення 
обласної ради від 30 липня 2015 року №7, передбачено заходи з охорони 
та  збереження  культурної спадщини.  

 

 

Наказом управління культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації від 23.11.2017 № 214 затверджено режими та межі 
використання зон охорони пам’яток історії та монументального 
мистецтва місцевого значення. 

Надані консультації та пропозиції щодо розробки та затвердження 
генеральних планів м. Очаків, м. Первомайськ, м. Вознесенськ 

 

12. п.86 Імплементація Конвенції про охорону 
та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження 

-пп.2 Організація заходів з метою 
підвищення рівня обізнаності про 
Конвенцію ЮНЕСКО про охорону та 
заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження  

В рамках відзначення Року Японії в Україні в бібліотеках області 
проходили культурно-мистецькі акції «Країна вранішнього сонця».  

Обласною бібліотекою юнацтва  проведено обласний молодіжний 
конкурс «Читаємо вишиванку як книгу», представлено книжкові вистави 
«Миколаївщина: культурні надбання», «Культура.UA: становлення 
нації» 

13. п.89 Популяризація фізичної культури і 
спорту  

- пп.3 проведення в Україні міжнародних 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів  

На базі відпочинку «Вінниця» (с. Коблево) було проведено 
чемпіонат Європи з універсального бою серед юнаків та дівчат, юніорів 
та юніорок, чоловіків та жінок, участь в якому взяли представники 18 
країн Європи у загальній кількості 250 осіб 
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14. п.91 Сприяння взаєморозумінню та 
двосторонній взаємодії у сфері регіональної 
політики та транскордонного 
співробітництва 

-пп.1 Залучення місцевих та регіональних 
органів влади до транскордонного та 
регіонального співробітництва і відповідних 
управлінських структур та створення 
сприятливої законодавчої бази, підтримки та 
нарощування потенціалу розвитку, а також 
забезпечення зміцнення транскордонних та 
регіональних економічних зв’язків і ділового 
партнерства  

 
-пп.3 Участь у виконанні програм 
прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства на 
2014-2020 роки  

 
-пп.5 Сприяння розвитку агенцій 
регіонального розвитку, що повинні стати 
осередками співпраці між державним, 
приватним та громадським секторами та 
працюватимуть як офіс з надання практичної 
допомоги щодо підготовки та реалізації 
програм і проектів регіонального розвитку  

У жовтні п.р. облдержадміністрацією організовано Інвестиційний 
форум «Миколаївщина – надійний партнер», який зібрав майже  
300 представників державних та місцевих органів влади, дипломатичного 
корпусу, ділових кіл, фінансових установ, потенційних інвесторів.  

З метою вивчення європейського досвіду з питань впровадження 
стратегії державно-приватного партнерства у портовому господарстві та 
підвищення конкурентоспроможності морегосподарського комплексу 
області делегація області на чолі з заступником голови 
облдержадміністрації О.В. Кушніром у вересні п.р. відвідала м. Гент 
Королівства Бельгія. За підсумками візиту досягнуто домовленості щодо 
подальшого розвитку співпраці між торгово-промисловими  палатами 
області та Східної Фландрії, налагодження бізнес-контактів, відвідування 
бельгійською делегацією Миколаївщини у 2018 році. 
 

Наразі очікуються результати Конкурсу програми ПС ЄІС «Басейн 
Чорного моря» 2014-2020 рр., в якому взяли участь 7 установ та 
організацій області, було надано 17 заявок.  

 

 

Розроблено проект щодо створення агенції та проведено попереднє 
обговорення проекту з потенційними співзасновниками 

15. п. 483 (Стаття 470) Забезпечення доступу 

громадськості та засобів масової інформації 
до актуальної інформації з питань 
імплементації Угоди про асоціацію шляхом 

З метою забезпечення доступу громадськості до актуальної 
інформації з питань імплементації Угоди про Асоціацію України з ЄС на 
веб-сайті облдержадміністрації в розділі «Європейська інтеграція», у 
вкладці «Євроінтеграція: регіональний аспект» розміщено звіт про 
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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). 

виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію за            
ІІІ квартал 2017 року. 

Структурним підрозділам облдержадміністрації та 
райдержадміністраціям доведено для виконання доручення голови 
облдержадміністрації щодо внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847. 

 

 


