
№ 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. 

1 березня 2017 року відбулося розширене засідання громадського 

об’єднання "Рада національних товариств Миколаївської області" за участі 

представників облдержадміністрації, голів громадських організацій 

національних меншин області. Розглядалося питання щодо підсумків 

виконання заходів Програми 2016 року та виконання пріоритетних заходів 

Програми 2017 року 

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 

I кварталу 2017 року навчання пройшли 197 державних службовців та 

241 посадова особа 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 облдержадміністрація сприяла проведенню 

культурно-мистецьких та просвітницьких заходів національних меншин, 

зокрема народне болгарське свято «Сурва» (14.01); концерт традиційної 

польської колядки (21.01); вшанування пам'яті жертв Голокосту (27.01); 

заходи до Міжнародного дня рідної мови (21.02); відкриття виставки картин 

І. Айвазовського "200 років тріумфу" (23.03) 

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. На 2017 рік передбачено 2,0 млн. грн. фінансування з 

обласного бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються на реалізацію інвестиційних проектів, суб’єктам 

малого та середнього підприємництва.  

За звітний період в рамках Програми проведені освітні вебінари на 

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 І квартал 2017 року. 
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теми: «Обласна програма компенсацій відсотків по кредитах для малого та 

середнього бізнесу у 2017 році» та «Фінансові інститути для малого та 

середнього бізнесу в Україні та світі». Для соціально вразливих категорій 

громадян – тренінги «Знайти своє місце в економіці нового краю», 

«використання нетворкингу для адаптації на новому місці», «Пошук, 

розробка, створення і управління власною справою в Інтернеті». Для суб’єктів 

господарювання – освітні семінари «Технологія електронної системи 

публічних закупівель ProZorro і її суб'єкти», «Торгові майданчики ProZorro, 

реєстрація, участь, умови, приклади. Практичні рекомендації», «Європейське 

фінансування для малого та середнього бізнесу. Знайомство в програмами 

«COSME», «HORIZON2020», «East invest». 

В області працюють два бізнес-інкубатори: «Студентський бізнес-

інкубатор» на базі Національного університету кораблебудування 

ім. адмірала Макарова та «Друге дихання» для учасників АТО, тимчасово 

переміщених осіб та людей з інвалідністю. За звітний період для 50 учасників 

бізнес-інкубатору Друге дихання» проведено 30 семінарів з тематики 

започаткування власної справи 

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 30.03.2017 в області нараховується 74 об’єкти сільського 

туризму. 

З метою популяризації та розвитку сільського (зеленого) туризму під 

час 23 Міжнародної туристичної виставки UITT-2017 «Україна - Подорожі та 

туризм», що проходила 29-31 березня 2017 року в м. Київ, були представлені 

зони відпочинку Чорноморського узбережжя області – Очаків, Коблеве, 

Рибаківка, дитяче оздоровлення та відпочинок, рекреаційно-туристичні 

можливості національного природного парку «Білобережжя Святослава» та 

регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». 

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 у 

навчальних закладах області за звітний період було проведено ряд заходів:  

- 17-19 січня тренінг «активні громадяни» в рамках програми Британської 

ради для молоді в галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку на 
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базі Чорноморського національного університету ім. Петра Могили; 

- 07 лютого робочий візит делегації Вищої школи економіки (м. Бидгощ, 

Польща) до Миколаївського національного університету 

імені В.О. Сухомлинського та Чорноморського національного університету 

ім. Петра Могили. Обговорено питання спільних міжнародних проектів, 

включаючи обмін Еразмус+, практики та стажування; 

- 20 лютого «круглий стіл» на тему «Європейське співробітництво» за участю 

начальника управління з питань молодіжної політики м. Вільнюс (Литва) 

Іонаса Ланяускаса у Миколаївському національному університеті 

імені В.О. Сухомлинського; 

- у лютому підписано протокол намірів між Варненським технічним 

університетом та Первомайським політехнічним інститутом Національного 

університету кораблебудування ім. адмірала Макарова про співпрацю щодо 

розвитку грантових проектів, проведення спільних конференцій та навчання 

студентів у Варненському університеті 

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 протягом 

звітного періоду в області було проведено ряд заходів: 

- 8 лютого в обласному краєзнавчому музеї відкрито персональну виставку 

«Палітра тепла» майстрині народного творчого об’єднання «Прибужжя» 

Лариси Кришталь в техніці валяння вовни; 

- 3 березня у обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна відбулось 
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відкриття виставки «Майстри барвистої палітри», де свої роботи презентували 

10 народних студій образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

Миколаївщини; 

- 11-12 березня на базі обласного краєзнавчого музею відбувся конкурс 

розмовного жанру «Барви надії»; 

- 18 березня на базі Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» 

відбувся ІІІ обласний огляд вокальних, фольклорних колективів «Материнська 

пісня», участь в якому взяли 37 конкурсантів з 18 районів та 4 міст області 

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 

I кварталу 2017 року пройшли навчання 68 державних службовці та 

122 посадові особи 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 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. 

Повідомлення розміщувалися в тематичних рубриках, зокрема: «Вивчаємо 

досвід Польщі», «У єдиному ритмі з Європою», «Парламент Нидерландов «за» 

ассоциацию Украина-ЕС» тощо. 

Протягом звітного періоду місцевими ЗМІ надрукувано близько 25 

тематичних матеріалів. 

На веб-сайті облдержадміністрації розміщувались повідомлення про 

зустрічі керівництва облдержадміністрації з делегаціями іноземних 

дипломатичних представництв, а також інформація щодо програм ЄС 

«Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу» 

(COSME) та «Басейн Чорного моря» 2014-2020 роки. 


