Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу

Назва проекту

Посилення конкурентоспроможності міста
Миколаєва та Миколаївської області

Ініціатор проекту

Департамент економічного розвитку та
регіональної політики Миколаївської
облдержадміністрації
54001, вул. Адміральська, 22
Є ДРПОУ 38694316

Замовник проекту

Миколаївська обласна державна адміністрація

(у разі наявності)

54001, вул. Адміральська, 22
ЄДРПОУ 00022579

Програма регіонального
розвитку

Інноваційна економіка та інвестиції
Напрям
4.4.
Стимулювання
інноваційної інфраструктури та
інноваційної діяльності

розвитку
підтримка
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Назва завдання
Державної стратегії
регіонального
розвитку на період
до 2020 року, якому
відповідає проект
Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

Запровадження різноманітних інструментів та
механізмів стимулювання місцевого економічного
розвитку (кластерів, національних проектів,
механізму державно-приватного партнерства
тощо), утворення нових підприємств, що
орієнтуються на місцеві джерела сировини,
задовольняють насамперед потреби внутрішнього
ринку
Миколаївська область, місто Миколаїв

24 місяців

Тривалість проекту

9 533 000,00 гри.

Загальний бюджет
проекту

Очікуваний обсяг

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

фінансування
п п п єкту

'

з державного

8 533 000,00 грн.

6 519 800,00
грн.

2 013 200,00
грн

0,00 грн

1 000 000,00 грн.

400 000,00
грн.

600 000,00 грн

0,00 грн

бюджету
з інших джерел

Загальна
(загальні)

та

конкретна
(конкретні)
проекту

цілі

Загальна ціль:
«Підвищення
рівня
конкурентоспроможності
регіонів»
Конкретні цілі:
Підготовка Стратегії розвитку Миколаївської
області на період до 2027 року, Актуалізація
Стратегії розвитку Миколаївської області на період
до 2020 року, Розробка Стратегії розвитку м.
Миколаїв на 2018-2025 роки, Залучення різних груп
зацікавлених сторін, зокрема, бізнес-спільноти до
розробки стратегій міста та області через Раду
конкурентоспроможності регіону
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Цільові групи проекту Працівники департаментів економічного розвитку
міської та обласної адміністрації, які отримають
та кінцеві бенефіціари
чіткий та узгоджений план діяльності на період
проекту
реалізації стратегії, що відповідає потребам
мешканців та економічно активного населення.
Підприємства міста (5490 од.) та області, які
зможуть узгодити свої плани розвитку з міською та
регіональною стратегіями та отримають канал для
комунікації та актуалізації своїх планів.
Зовнішні профільні експерти та лідери думок щодо
тенденцій розвитку територій, які виконуватимуть
дорадчу функцію та надаватимуть консультації в
процесі реалізації стратегії.
Активні громадські організації, що займаються
реалізацією проектів розвитку, можуть бути
залучені до спільної діяльності в рамках заходів,
передбачених на термін реалізації стратегії.
Представники комунікаційних підрозділів міської
та обласної адміністрації, представники ЗМІ, які
висвітлюватимуть перебіг ключових подій та
виконання задач в рамках виконання стратегії.
Бенефіціари:
Населення області 1, 150 тис. осіб (2016) в тому
числі населення міста 490 762 осіб (2016)

Очікувані
результати
проекту

1.1 .Затвердження узгоджених між собою
стратегічних документів міста Миколаїв та
Миколаївської області:
1. Стратегії розвитку Миколаївської області на
період до 2027 року
2.Актуалізація Стратегії розвитку Миколаївської
області на період до 2020 року
3.Стратегія
розвитку м. Миколаїв на 2018-2025
роки
2.1.Налагодження ефективної взаємодії з різними
групами заінтересованих сторін в місті та області,
зокрема бізнес-спільноти, для залучення їх до
подальшого впровадження стратегії
3.1.Підвищення ефективності взаємодії області та
міста, а також рівня використання внутрішніх
фактів
для
розвитку
та
забезпечення
конкурентоспроможності області - на 95%

зо

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

Економічна ефективність полягає в створенні
нових можливостей для залучення зовнішніх та
внутрішніх інвестицій. Редизайн структури
управління дозолить оцінити витрати на
адміністрування
публічних
ресурсів
та
запропонує модель оптимізації видатків.
Бюджетна ефективність полягає в створенні
можливостей для залучення позабюджетних
коштів для реалізації інфраструктурних та інших
проектів
Збільшення експорту товарів та послуг та
збільшення економічної активності населення.

Редизайн структури управління передбачає
клієнтоорієнтованість, як головний принцип
оцінювання якості адміністративних та
соціальних послуг
Всі проекти будуть плануватися на принципах
сталого розвитку, що дозволить враховувати
вплив на довколишнє середовище.
Під
час
навчання,
тренінгів
будуть
обов’язковими надання знань та навиків щодо
ощадного природокористування та використання
принципів сталого розвитку, індикаторів сталого
розвитку ООН, принципів Лейпцигської хартії та
Парижської конвенції
1. Діагностика та аналіз можливостей і перешкод
для розвитку і процвітання Миколаївської
області та міста Миколаїв
2. Розробка та узгодження цілей і стратегічних
пріоритетів

для

забезпечення

конкурентоспроможності міста і області
3. Розробка та узгодження детальних планів для
впровадження,
моніторингу та корекції
стратегічних документів міста та області
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Актуальність
проекту:
обґрунтування
необхідності,
соціальноекономічної
спрямованості
та
реалістичності
виконання проекту

Правильно
поставлена
система
інтегрального
розвитку має забезпечити становлення Миколаєва та
Миколаївської області як майбутнього центру
розвитку на регіональному, національному та
міжнародному
рівнях
(особливо
у
причорноморському регіоні). У такому контексті,
результатом
впровадження
стратегій
стане
підвищення якості життя в Миколаєві до рівня
розвинутих європейських міст відповідного розміру.
Розробка та впровадження стратегічних документів
Миколаївської області та міста Миколаєва буде
виконуватись в рамках виконання програми
регіонального розвитку «Інноваційна економіка та
інвестиції» в частині досягнення результатів з
формування
інвестиційного
клімату,
розвитку
інвестиційного потенціалу. А саме збільшиться обсяг
чистих надходжень прямих іноземних інвестицій
через удосконалення механізму взаємодії бізнесу та
місцевих органів виконавчої влади, оптимізацію
впливу діючих регуляторних актів та підвищення
інституційної спроможності в сфері залучення
інвестицій.
Стратегія регіонального розвитку
формувалась за часів, коли майже всі торгові
стосунки були направлені на російський ринок, зараз
актуальним є розробка нових планів та програм для
покращення конкурентоспроможності регіону та
підприємств і виходу на нові ринки. Важливим є
врахування умов і можливостей «Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС», яка набрала
чинності 01.09.2017.
Реалізація проекту є доцільною необхідністю, про що
свідчить запит територіальної громади міста і
області. Крім того, виконавчі органи міста та області
мають досвід з розробки та впровадження
стратегічних документів, на сьогодні є велика
необхідність не тільки оперативної, але й стратегічної
координації дій між містом та областю.

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Спроможність
забезпечується
інституційною,
фінансовою спроможністю та наявністю необхідних
ресурсів для реалізації проекту та забезпечення
столості результатів.
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Очікувані витрати на
закупівлю
товарів,
робіт
і
послуг
національного
виробника,
які
використовуються
під час реалізації
проекту
(вис.
гривень, відсотків)

9533,00 тис. грн. - 100%

Очікувані витрати на
закупівлю
товарів,
робіт
і
послуг
іноземного
виробника,
які
використовуються
під час реалізації
проекту
(тис.
гривень, відсотків)

0,00 тис. грн. 0 %

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Немає потреби

Потреба та наявність
необхідної
дозвільної
документації
для
реалізації проекту

Немає потреби

Телефон,
факс, Департамент економічного розвитку та регіональної
політики Миколаївської облдержадміністрації
електронна
пошта
ініціатора
54001, вул. Адміральська, 22
(замовника) проекту
ЄДРПОУ 38694316
*

НА

Перший заступиш
голови облдержадміністрації,
виконувач функірй і повноважень
голови облдержадміністрації

В.В.Бонь

