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Інформація про виконання

Розділ І «Політичні та економічні питання»
Впровадження системи Продовжити
Виконавчими органами Миколаївської міської ради впроваджено систему
електронного
впровадження
системи електронного документообігу «АСКОД», що дозволяє відслідковувати
документообігу
електронного
проходження вхідної кореспонденції, надання відповіді на звернення, інформацію
документообігу
в щодо виконавців, а також термінів її виконання в електронному режимі, регулярно
центральних та місцевих проводиться навчання виконавців і діловодів в системі «АСКОД».
органах виконавчої влади
Для впровадження електронного документообігу у виконавчому комітеті
Первомайської міської ради реалізується проект «Прозорість та підзвітність між
владою і громадянами» за фінансової підтримки Ради Європи, в рамках якого
планується проведення широкої агітаційно-інформаційної програми серед
населення, навчання персоналу, обмін досвідом з іншими містами та придбання
програмного забезпечення
Формування
Оновити
перспективні
В області діє перспективний план формування територій громад,
спроможних
плани
формування затверджений розпорядженням КМУ від 08.09.2015 №1002-р «Про затвердження
територіальних громад територій громад областей перспективного плану формування територій громад Миколаївської області» та
відповідно до Закону
з урахуванням процесу схвалений рішенням облради від 12.06.2015 № 3.
України «Про
добровільного об’єднання
Готуються зміни до перспективного плану формування територій громад
добровільне
(приєднання)
області. Розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації
об’єднання
територіальних громад
від 15.05.2018 № 178-р оновлено склад робочої групи з підтримки та впровадження
територіальних
заходів із добровільного об’єднання територіальних громад Миколаївської області.
громад» та Методики
28.05.2019 було проведено перше засідання робочої групи, на якій головою
формування
було надано доручення підготувати пропозиції щодо внесення змін до
спроможних
Перспективного плану, передбачивши охоплення територій громад області з
територіальних громад
урахуванням міст обласного значення
Надати
методичну
В області розроблені проекти регіонального розвитку, які включені до
допомогу
об’єднаним Перспективних планів розвитку територій на 2019-2021 роки (затверджено
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територіальним громадам
з питання співробітництва
територіальних громад з
метою стимулювання їх
розвитку

Надати
організаційнометодичну
допомогу
об’єднаним
територіальним громадам
у розробленні та реалізації
проектів
розвитку
інфраструктури
відповідної територіальної
громади

Забезпечити проведення
для
новостворених
об’єднаних
територіальних
громад
навчальних
тренінгів,
засідань
з
питань
бюджетного планування,
розвитку

рішенням обласної ради від 16.052019 № 20) та затверджені на засіданнях районних
рад регіонального розвитку.
Для забезпечення соціально-економічних та організаційних засад державної
регіональної політики з урахуванням реалізації реформ, спрямованих на стійкий
економічний розвиток, підвищення стандартів життя облдержадміністрацією
ведеться робота з надання консультативної та методичної допомоги у розробленні
власних стратегій та програм соціально-економічного розвитку громад області.
Розроблені та діють власні стратегії у 2 містах обласного значення
(м.Вознесенськ, м.Первомайськ); у Вітовському районі та 14 ОТГ (Баштанській,
Благодатненській, Бузькій, Веселинівській, Галицинівській, Доманівській,
Казанківській, Кам’яномостівській, Куцурубській, Мостівській, Олександрівській,
Прибужанівській, Радсадівській, Швченківській)
В обласному бюджеті передбачено кошти субвенції місцевим бюджетам у
розмірі 20,0 млн грн на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
об’єднаних територіальних громад області.
Відповідно до Порядку надання субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних
територіальних громад Миколаївської області, затвердженому рішенням обласної
ради від 12.04.2018 №6, проведено конкурсний відбір проектів.
За результатами конкурсного відбору визначено 33 проекти від 14 об’єднаних
територіальних громад на загальну суму 20,0 млн грн.
04 березня 2019 відбулося підсумкове засідання обласної Ради Регіонального
розвитку, в якому взяли участь представники обласної ради, облдержадміністрації,
міські голови, голови РДА, ОТГ, народні депутати України, депутати міських рад.
За підсумками ради затверджено 1694 проєкти, реалізація яких запланована на 20192021 роки
Структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями,
виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, за участю органів
місцевого самоврядування та із залученням Миколаївського відокремленого
підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», Миколаївського
регіонального відділення Асоціації міст України) систематично проводилася робота
з надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого
самоврядування з питань добровільного об’єднання територіальних громад:
семінари, тренінги, практикуми, засідання круглих столів, навчальні поїздки, виїзні
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3.

29.

Створення системи
оцінки впливу
конфліктів на захист
прав людини

4.

103.

Виконання плану
заходів на 2019 рік з

адміністративних
та
соціальних
послуг,
розроблення документації
із землеустрою, процесу
передачі землі, отримання
грантів
та
навчання
основам менеджменту
Розробити та запровадити
форми
документування
випадків
сексуального
насильства, пов’язаного з
конфліктом,
правопорушень,
пов’язаних з гендернозумовленим насильством,
торгівлею людьми на
території
проведення
військової операції та у
регіонах з найбільшою
кількістю
внутрішньо
переміщених осіб

Здійснити
передбачені

робочі поїздки у громади.

План заходів щодо виконання Державної соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року в Миколаївській області затверджено
розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.04.2016 №124.
З метою запобігання потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми,
облдержадміністрацією організовано розповсюдження серед населення буклетів,
листівок, плакатів; на веб-сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій,
органів соціального захисту населення розміщуються інформаційні матеріали,
проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота в трудових колективах, закладах
освіти, зокрема: семінари, лекції, тренінги, бесіди на теми: «Усвідомлений вибір
професій. Попередження торгівлі людьми», «Планування майбутнього в сім’ї.
Профілактика потрапляння в ситуації торгівлі людьми», «Не стань заручником
торгівлі людьми», «Протидія торгівлі людьми», «Що таке торгівля людьми»,
«Запобігання нелегальної трудової міграції, торгівлі людьми та експлуатація
дитячої праці» тощо.
Працівники психологічної служби області проходять навчання на практикопрезентаційних семінарах «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська
позиція».
Закладами освіти і патрульної поліції проводяться тематичні заняття з учнями,
індивідуальні бесіди, співробітники поліції беруть участь у засіданні батьківських
комітетів.
Фахівцями закладів охорони здоров’я області проводиться санітарнопросвітницька робота серед населення, спрямована на попередження ризиків, які
призводять до торгівлі людьми.
В звітному періоді виявлено 8 осіб, які постраждали від торгівлі людьми та
отримали статус «жертва торгівлі людьми»
заходи,
План заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення
планом інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-
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реалізації Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості з питань
євроатлантичної
інтеграції на 2017-2020
роки

заходів на 2019 рік з
реалізації
Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції
на 2017-2020 роки

2020 роки у Миколаївській області затверджено розпорядженням голови
облдержадміністрації від 19.02.2019 № 42-р.
На головній сторінці веб-сайту облдержадміністрації регулярно оновлюється
рубрика «Євроатлантична інтеграція», в якій розміщуються офіційні інформаційні
матеріали з питань євроатлантичної інтеграції України, корисні посилання, а також
інформаційні повідомлення щодо співпраці України з НАТО. Відповідні рубрики
створено й на вебсайтах райдержадміністрацій та міських рад.
Інформаційні центри з питань євроатлантичної інтеграції України
функціонують у бібліотечних закладах районів області та при Національному
університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.
На базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили діє
Інформаційний центр ЄС, одним із напрямків роботи якого є просвітницька
діяльність щодо співпраці України з НАТО.
З метою підвищення рівня розуміння та довіри молоді до засад, принципів,
політики та діяльності НАТО у навчальних закладах області проводяться тематичні
уроки, виховні години, бесіди, диспути, конкурси творчих робіт, інформаційні
марафони, навчальні семінари, конференції, засідання за круглим столом, тематичні
лекції тощо.
Для організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування Миколаївським обласним центром перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено
тематичний семінар на тему: «Зовнішньополітичний, стратегічний курс України на
набуття членства в ЄС та НАТО: реалізація та перспективи».
Висвітлення тематики євроатлантичної інтеграції України здійснюється
місцевими телеканалами під час трансляції телевізійних передач: «Новий день»,
(телеканал «Миколаїв»); «Добрий вечір», «Об’єктив Сьогодні», «Добрий вечір»
(телеканал «НІС-ТБ»); «Телевізійний пресс-клуб», «Такі новини», «Відкрита
студія» (телеканал «ТАК-ТБ»); «Час-time» (телеканал «Сатурн»); «Муніципальна
служба новин», «Діалог» (телеканал «МАРТ»)

Розділ ІІ «Оборонні та військові питання»
5.
114. Функціонування
Утворити та забезпечити
В структурі обласної психіатричної лікарні №1 працює лікувальнотрирівневої системи
функціонування
мережі реабілітаційний центр на 100 ліжок, в якому надається психологічна реабілітація. В
психологічної
центрів психосоціальної лікарні працює 6 практичних психологів, цілодобово надається психіатрична
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допомоги ветеранам
війни та
військовослужбовцям,
звільненим у запас

підтримки
населення
(первинна ланка)
Забезпечити
функціонування центрів
медико-психологічної
реабілітації
на
базі
обласних
госпіталів
ветеранів війни (вторинна
ланка)
Забезпечити
надання
психологічних
послуг
ветеранам
війни,
військовослужбовцям,
звільненим у запас, та
членам їхніх сімей

6.

115.

Функціонування
системи фізичної та
медичної реабілітації
ветеранів війни

Забезпечити
протезуванням та
ортезуванням ветеранів
війни

допомога ветеранам війни, військовослужбовцям, в т звільненим у запас, членам їх
сімей
На базі неврологічного відділення Миколаївського обласного клінічного
госпіталю ветеранів війни створено реабілітаційний центр, до складу якого
включено дві палати на 10 ліжок, кабінет ЛФК з двома залами для занять з
пацієнтами механотерапією, зал для проведення індивідуальної та групової
психологічної реабілітації.
В госпіталі працюють лікар-психолог та два практичних психолога, створено
«гарячу телефонну лінію» для надання психологічної допомоги за участю психолога
та лікаря-психолога учасникам АТО та членам їх сімей. Протягом звітного періоду
психологічні послуги отримали 226 осіб
Відповідно до Постанови КМУ №497 від 12.07.2017 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності,
учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» в області професійна
адаптація ветеранів війни та військовослужбовців, звільнених у запас здійснюється
за рахунок державного бюджету. Бюджетом Миколаївської міської ради на 2019 рік
заплановано виконання заходів на суму 199,2 тис.грн.
В рамках реалізації субпроекту «Надання Центром психологічної підтримки
та реабілітації внутрішньо переміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО» у
м. Первомайську 3 практичні психологи надають психологічну підтримку
мобілізованим, демобілізованим, діючим військовослужбовцям та членам їх сімей,
внутрішньо переміщеним сім'ям/особам Протягом звітного періоду роботою
охоплено 105 сімей/осіб, проведено 157 психологічних консультації
На виконання постанови КМУ №321 від 05.04.2012 «Про порядок
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей
з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової
компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації особам з
інвалідністю» та відповідно до медичних рекомендацій Миколаївською міською
радою придбано 406 протезів/ортезів верхніх/нижніх кінцівок на суму 4 383, 5 тис.
грн. У звітному періоді 251 ветеран війни отримав зубопротезування, 28 осіб слухопротезування.
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7.

116.

Соціальна та
професійна адаптація
ветеранів війни

Забезпечити
санаторнокурортним
лікуванням
ветеранів війни, учасників
антитерористичної опере
рації та здійснення заходів
із
забезпечення
національної безпеки і
оборони,
відсічі
і
стримування
збройної
агресії
Російської
Федерації у Донецькій та
Луганській областях, що
здійснюються
шляхом
проведення ООС
Забезпечити
реалізацію
державної, регіональних
та
місцевих
програм
соціальної та професійної
адаптації ветеранів війни
та військовослужбовців,
звільнених у запас

Забезпечення учасників антитерористичної операції санаторно-курортними
путівками здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції
Гідності, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015
№200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності,
учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним
лікуванням».
Для санаторно-курортного лікування учасників антитерористичної операції, у
державному бюджеті області у 2019 році передбачено кошти у сумі 954,8 тис. грн.
Станом на 01.07.2019 санаторно-курортне лікування отримали 68 ветеранів війни
Для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції передбачено 1 135,4 тис. грн.
Обласною службою зайнятості впроваджено співпрацю з військовими
комісаріатами в режимі «зворотній зв’язок за викликом» та проведення
інформаційно-роз’яснювальних заходів. Професійне навчання за направленням
служби зайнятості проходили 82 безробітних.
Проведено 53 тематичні інформаційні семінари для військовослужбовців та
учасників АТО, в яких взяли участь 339 осіб.
Комплекс соціальних послуг та матеріального забезпечення отримали
873 особи з числа демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в ООС
Матеріальну допомогу по безробіттю отримали 730 осіб.
Чисельність працевлаштованих склала 215 осіб, з них 50 осіб уклали
контракти на проходження військової служби.
Власну справу шляхом отримання одноразової виплати допомоги по
безробіттю для
організації підприємницької діяльності започаткували
8 безробітних з числа учасників АТО.
З початку року 745 осіб отримали різноманітні профорієнтаційні послуги.
На базі ЧНУ імені Петра Могили здійснюється навчання груп
військовослужбовців у рамках проекту «Україна-Норвегія» за напрямом
підготовки «Бізнес-планування» та організація малого бізнесу».
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Розробити концепцію
впровадження та
проектної документації
щодо побудови системи
екстреної допомоги
населенню за єдиним
телефонним номером 112

8.

9.

241.

10.

242.

Методична та
практична допомога
органам місцевого
самоврядування щодо
утворення пожежнорятувальних
підрозділів (пожежних
частин) місцевої і
добровільної пожежної
охорони в ОТГ
Включення пожежнорятувальних
підрозділів (пожежних
частин) місцевої
добровільної пожежної
охорони в об’єднаних
територіальних
громадах до розрахунку
сил реагування на
надзвичайні ситуації та
пожежі відповідного
регіону

Провести спільні наради,
семінари,
зустрічі
у
форматі круглих столів
тощо з питань утворення
та
функціонування
пожежно-рятувальних
підрозділів
(частин)
місцевої і добровільної
пожежної охорони в ОТГ
Забезпечити
включення
пожежно-рятувальних
підрозділів
(частин)
місцевої і добровільної
пожежної охорони в ОТГ
до плану залучення сил та
засобів для гасіння пожеж
та ліквідації надзвичайних
ситуацій на території
відповідного регіону в
міру їх утворення

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».
Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської
обласної ради (далі-Центр) створена оперативно-диспетчерська служба (працює з
2017 року). Центр взаємодіє зі службою «Єдиний телефонний номер 112».
Інформація щодо необхідності екстреної медичної допомоги оперативно
передається до диспетчерської служби Центру, диспетчери якої діють в межах
повноважень так само, як і на отриманий прямий виклик за номером 103
З метою допомоги органам місцевого самоврядування в утворенні пожежнорятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони в об’єднаних територіальних
громадах в звітному періоді проведено семінар - нараду на тему «Безпека громади:
пошук спільних рішень» спільно з Миколаївським Центром розвитку місцевого
самоврядування (22.05.2019)

Згідно з Наказом МВС України №1032 від 07.10.2014 «Про затвердження Порядку
організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і
підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби
України з надзвичайних ситуацій» порядок залучення сил та засобів до ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж в сільській місцевості
визначається Планом залучення сил та засобів, який затверджується органами
місцевого самоврядування. Для гасіння та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій в області залучено 35 новостворених місцевих пожежних підрозділів з 75
необхідних.

