Стратегічне планування
В Україні вперше вибудовується система
стратегічних документів всіх рівнів – від
державного до місцевого, на чолі з
Державною стратегією регіонального
розвитку на період до 2020 року.
– у квітні 2015 року
Миколаївської області
року;

Стратегія розвитку
на період до 2020

– У липні 2015 року План заходів з реалізації у
2015-2017
роках
Стратегії
розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року

Стратегічне планування
•

•

При
розробці
Стратегії
Миколаївська
орієнтувалася на європейський досвід.

область

ЗРОБЛЕНО:
Оцінку соціально-економічного потенціалу області

SWOT – аналіз (з'ясовані порівняльні переваги,
виклики і ризики області)

Визначено стратегічні пріоритети розвитку:

Стратегічні цілі, операційні цілі, завдання, а також сценарії
розвитку Миколаївської області

Стратегічні цілі
Стратегічні цілі

1. Стійке економічне
зростання на основі
інноваційного
розвитку
багатогалузевої
економіки

Операційні цілі

1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств
реального сектору економіки
1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки області у тому
числі сільських районів та міст
1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та
середнього підприємництва
1.4. Розвиток туристичної індустрії
2.1. Збереження навколишнього природного середовища

2. Висока якість
життя людини

3. Збереження та
розвиток територій

2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки,
що змінюється
2.3. Забезпечення здорового способу життя людини
2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними
послугами
2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення
патріотичного виховання населення
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення.
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних
громад

План заходів з реалізації Стратегії
розвитку на 2015-2017 роки
Стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року

2015

План заходів з
реалізації Стратегії
на 2015-2017 рр.

2020

План заходів з
реалізації Стратегії
на 2018-2020 рр.

План заходів з реалізації
Стратегії розвитку
на 2015-2017 роки
Подано понад 600 ідей-проектів

Відібрано 263 проектні пропозиції на загальну суму
близько 30 млрд.грн.

Забезпечена відкритість та доступність

Ідеї-проектів згруповані у 3 програми,
які повністю відповідають стратегічним цілям Стратегії

План заходів з реалізації Стратегії
розвитку на 2015-2017 роки
Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 1 "СТІЙКЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ“
передбачається реалізувати через 4 напрямки:
Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств
реального сектору економіки; (48 проектів на суму 26,2 млрд.грн)

Напрямок 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки області у
тому числі сільських районів та міст; (11 проектів на суму 0,03 млрд.грн)
Напрямок 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого
та середнього підприємництва; (3 проекти на суму 894 тис.грн)
Напрямок 1.4. Розвиток туристичної індустрії (10 проектів на суму 0,3 млрд. грн)
відібрано 72 проекти на загальну суму 26,6 млрд. грн.

План заходів з реалізації Стратегії
розвитку на 2015-2017 роки
Програма 2 відповідає Стратегічній цілі 2 "ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ “
передбачається реалізувати через 5 напрямків:
Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища;
(29 проектів на суму 1,3 млрд.грн)
Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах
економіки, що змінюється; (33 проекти на суму 0,3 млрд.грн)

Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини;
(37 проектів на суму 0,2 млрд.грн)
Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними
послугами; (42 проекти на суму 0,7 млрд.грн)
Напрямок 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення
патріотичного виховання населення (22 проекти на суму 0,3 млрд.грн)
відібрано 163 проекти на загальну суму 2,8 млрд. грн.

План заходів з реалізації Стратегії
розвитку на 2015-2017 роки

Програма 3 відповідає Стратегічній цілі 3 "ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ“
передбачається реалізувати через 2 напрямки:
Напрямок 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення;
(7 проектів на суму 0,2 млрд.грн)

Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах
територіальних громад; (21 проект на суму 0,3 млрд.грн)
відібрано 28 проектів на загальну суму 0,5 млрд. грн.

Пріоритети розвитку
• Транспортно-логістичний комплекс
• Промисловий комплекс
• Енергетика в т.ч. альтернативна, комунальне
господарство
• Агропромисловий комплекс
• Туристичний та рекреаційний комплекс

Пріоритетні інвестиційні напрямки

ВРП на людину
зросте у 2 рази

Інфраструктура:
- Інвестиційна програма з відродження р.Дніпро та р.Південний Буг як транспортних судноплавних
артерій
Доход на людину
- Спорудження мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаєві
зросте у 1,5 рази
- Підвищення пропускної здатності Бузько-Дніпровсько-Ліманського каналу
-Оновлення виробничих потужностей КП “Міжнародний аеропорт Миколаїв”
- Розвиток портової інфраструктури ТОВ “Миколаївське підприємство “Термінал-Укрхарчозбутсировина”

Сільське господарство:
- Будівництво високовиробничих молочнотоварних ферм, свинокомплексів
- Впровадження системи крапельного зрошення
- Відновлення водних ставків для промислового розведення риби

Енергетика:

Обсяг прямих іноземних
інвестицій на людину
зросте у 1,8 рази

- Завершення будівництва та введення в експлуатацію гідроагрегату №3 Ташлицької гідроакумулюючої
станції
- Будівництво бризкальних басейнів, реконструкція системи технічного водопостачання енергоблоків
Южно-Української АЕС
Середньомісячна зарплата
- Розвиток альтернативних видів енергетики
зросте у 1,7 рази

Промисловість:

- Модернізація і технічне переоснащення підприємства ДП НВКГ “Зоря-Машпроект”
- Будівництво власного флоту на суднобудівно-судноремонтному заводі “НІБУЛОН”
- Розробка Сафонівського родовища урану
- Створення індустріального парку в м. Миколаїв
Протягом 2015-2017 рр. запланована реалізація
263 проектів на суму 30 млрд. грн.

Запрошуємо до співпраці
Миколаївщина – надійний партнер!

