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Охорона здоров’я
У 2017 році в роботі обласної державної адміністрації одним із основних
пріоритетів було забезпечення права громадян на отримання якісної медичної
допомоги.
В області створено 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, в
тому числі 5 – в об’єднаних територіальних громадах – Каланчацькій,
Кочубеєвській, Великокопанівській, Виноградівській та Тавричанській.
У складі центрів функціонує 165 лікарських амбулаторій, з яких 124
розташовані у сільській місцевості.
Для розроблення перспективних планів розвитку госпітальних округів
створені три госпітальні ради при Таврійському, Бериславському та
Генічеському госпітальних округах.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017
році реалізувався проект «Екстрена медична допомога», в рамках якого і було
придбано 2 сучасних спеціалізованих реанімобіля, які оснащені новітнім
діагностично-лікувальним обладнанням.
Відкрито консультаційний телеметричний центр на базі центральної
оперативної диспетчерської.
Це значно покращило діагностику та якість надання екстреної медичної
допомоги хворим.
А два дні тому відкрито новий високоспеціалізований центр медичної
реабілітації на базі «Обласної лікарні відновного лікування» Херсонської
обласної ради.
Центр обладнаний найновітнішим реабілітаційним обладнанням.
На нього від держави ми отримали майже шість млн. грн. при
співфінансуванні з обласним бюджетом в 700 тисяч грн.
Центр створений з важливою метою медико-соціальної реабілітації
учасників антитерористичної операції на сході України.
Перша черга реабілітаційних медичних послуг вже надає:
- відновлювальний ефект в хворобах опорно-рухового апарату та
невроологічних захворювань;
- значно розширює ефект відновлювального лікування терапевтичної,
гіпертологічної та кардіогруп пацієнтів.
Відтепер в одному місці сконцентровані основні види відновного
лікування. До цього подібного в Україні не було.
На реалізацію наступних етапів програми до кінця року вже виділені
кошти з державного фонду регіонального розвитку.
Згідно з Урядовою програмою «Доступні ліки», яка діє в області з
початку 2017 року, більше двохсот двадцяти тисяч мешканців Херсонщини
скористалися рецептами, які надають право на безкоштовні лікарські засоби.
У 2017 році Херсонщина першою в Україні впровадила систему
«Електронної медицини», яка вдосконалюється згідно з обласною Стратегією і
в цьому році.

2

Перевага електронних карток, цифрової історії хвороби пацієнта, оцінки
якості медичного обслуговування та, навіть, людського фактору в роботі лікарів
області – вже здобула схвалення багатьох фахівців України, і, найголовніше,
мешканців Херсонщини.
Сьогодні вже комп’ютеризовано більше ста сорока робочих місць
медиків у сільських лікарських амбулаторіях та фельдшерсько-акушерських
пунктах області.
Об’єднані територіальні громади – Музиківська, Каланчацька та
Кочубеївська забезпечили лікарські амбулаторії комп’ютерною технікою на
100%.
Активно проводиться робота щодо формування автоматизованих робочих
місць лікарів в Бериславському, Білозерському, Каховському, Каланчацькому,
Новотроїцькому, Іванівському та інших районах.
В Дар’ївській та Станіславській сільських лікарських амбулаторіях
Білозерського району також працюють електронні програми: «Доступні ліки»,
«Електронний запис на прийом до лікаря» та медичні інформаційні системи по
роботі з пацієнтами.
Хоч програма абсолютно нова і практично не має аналогів в Україні, 14
закладів охорони здоров’я первинної ланки медичної допомоги на Херсонщині
вже підключено до Центрального компоненту «E-health (е - хелс), тобто
«електронне здоров’я».
До єдиного реєстру пацієнтів внесено вже більше 27 тисяч мешканців
області. Реформування медичної сфери в області проводиться активними
сучасними методами.
Слід відзначити районні, селищні ради та ради громад, які активно
співпрацюють з облдержадміністрацією
за розуміння сучасних вимог
населення до медичних послуг та бажання модернізуватись.
Найближчим часом ми плануємо здійснити максимально можливу
комп’ютеризацію робочих місць для роботи електронної системи охорони
здоров’я.
Крім того, вже у квітні стартує кампанія з підписання громадянами
Декларацій про особистий вибір лікаря первинної медичної допомоги.
Ми створили «Медичну раду реформ». Рада першочергово розглянула
питання формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я для надання
первинної медичної допомоги мешканцям Херсонщини.
Вже визначено будівництво 56 лікарських амбулаторій, а також питання
реконструкції і капітальних ремонтів 15-ти амбулаторій
та 45-ти
фельдшерсько-акушерських пунктів.
На вказані цілі нашій області з державного бюджету виділено 125 (!) млн
грн.
Я хочу наголосити, що це кошти, які колись були вкрадені Януковичем, і
тепер, за ініціативою Президента України Петра Порошенко повернуті і будуть
спрямовані на таку вкрай необхідну галузь – як охорона здоров’я.
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Також за кошти державного фонду регіонального розвитку для обласного
центру екстреної медичної допомоги ми додатково закупимо
сучасні
реанімобілі.
Рішення про це вже прийнято.
Освіта
Протягом 2017 року створено ще 8 освітніх округів. На даний час в
області
функціонує 12 опорних шкіл: 4 - у Чаплинському, 3 - у
Горностаївському, 2 - у Великолепетиському, по 1 – у Іванівському,
Скадовському районах та Кочубеївській ОТГ.
Ці опорні школи у своєму складі мають 22 філії.
Всього в області організовано стовідсоткове підвезення дітей, які
проживають на відстані від 3-х км. до навчального закладу.
Це більше шести з половиною тисяч молодих здобувачів освіти.
Перевезення здійснюють 180 шкільних автобусів, із них 25 придбано в 2017
році.
Протягом 2017 року ми продовжували роботу по розширенню кількості
дошкільних навчальних закладів в області. Охоплено майже 90 відсотків
дітлахів віком від 3 до шести/семи років.
За 2 навчальні роки відкрито дошкільні навчальні заклади в 6 селах, де
раніше їх просто ліквідовували протягом понад 20-ти років:
в селі Брускинське Великоолександрівського району, в Малій
Кардашинці Голопристанського району, в селах: Обривка м. Нова Каховка,
Каїрка, Роздольне Каланчацького району, Сонячне міста Херсона.
У найближчій перспективі ми відкриємо дитячі садки ще в 7 селах:
Залізний Порт, Кардашинка - Голопристанського, Де’мянівка, Вільне, Сірогози
- Нижньосірогозького, Чорнянка - Каховського районів.
У 2017 році відкрито 160 класів з інклюзивною формою навчання для
майже трьохсот дітей з особливими потребами.
Також відкрито 4 інклюзивні дошкільні групи.
Там організовано
навчання на основі застосування особистісно
орієнтованих методів та з урахуванням індивідуальних особливостей.
У минулому році впроваджена обласна програма «Розвиток людського
капіталу Херсонщини». Її потенційними учасниками стали майже 400 осіб, які
наразі здобувають освіту за гостродефіцитними спеціальностями у ВИШАх
нашої області.
Серед учасників обласної програми
– 99 демобілізованих
військовослужбовців, які
проходили
службу в
зоні проведення
антитерористичної операції.
Цього року більше трьох тисяч випускників закладів професійнотехнічної освіти заповнили робочі місця на підприємствах і виробництвах 7
галузей економіки. Із них майже дві тисячі молодих робітників оволоділи двома
й більше професіями, що підвищує їх мобільність на сучасному ринку праці.
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На базі Архангельського професійного аграрного ліцею відкрито
навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за
професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».
На базі Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну
створено центр за професією «Швачка. Кравець. Закрійник».
Вже розпочата робота по створенню ще 8 таких центів: 4 – аграрного
напрямку освіти, по одному – будівельного, швейного, електрозварювального
та електротехнічного напрямів.
У 2017 році з Криму на навчання до Херсонських ВИШів вступили 71
студент.
Документи про освіту державного зразка у закладах загальної середньої
освіти нашої області за екстернатною формою навчання отримали 298 осіб з
автономної республіки Крим.
Всього в освітніх закладах Херсонщини здобувають освіту
більше
трьохсот п’ятидесяти кримчан.
Серед пріоритетів в освітній галузі на цей рік ми ставимо:
реалізацію концепції Нової української школи для першокласників
в повному обсязі;
подальше створення інформаційно-ресурсних центрів з інклюзивної
освіти.
Також ми виступаємо за
організацію
холдингів вищої освіти
регіонального рівня за педагогічним, аграрним, технічним та морським
напрямами.
У 2018 році ми плануємо створити медичний факультет на базі
Херсонського державного університету.
Спорт
Пріоритетним напрямком розвитку сфери спорту у 2017 році було
удосконалення інфраструктури, відновлення та будівництво нових спортивних
об’єктів.
У 2017 році в області відкрито 11 майданчиків зі штучним покриттям для
мініфутболу, а у цьому році планується збудувати ще, мінімум, 16 таких
майданчиків.
Хочу подякувати всім головам райдержадміністрацій, районних рад,
міським, сільським і селищним головам, які долучилися до програми
будівництва спортивних майданчиків, забезпечивши співфінансування з
місцевих бюджетів.
Окремо висловлюю слова вдячності керівництву Бериславського району
за належно створені умови для функціонування відновленого нами
футбольного клубу «Таврія» (Сімферополь)».
У 2017 році за рахунок коштів меценатів розпочато добудову об’єкта,
який розташований на території комплексної спортивної школи у Таврійському
мікрорайоні м.Херсона і понад 20 років не використовувався.
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Введення цієї недобудови в експлуатацію дасть можливість на базі
спортивної школи створити обласний Будинок футболу, а в перспективі –
міжрегіональний Центр футболу.
Обласною владою вдвічі збільшено видатки бюджету на спортивний
стипендіальний фонд, який на 2018 рік становить майже 2 млн грн. і буде
спрямований на виплату щомісячних стипендій провідним спортсменам та
тренерам.
Особлива увага приділялася розвитку наймасовішого виду спорту –
футболу. Проведено обласні змагання «Шкіряний м’яч», в яких взяли участь
рекордна кількість футболістів - понад 7,5 тис. осіб із 576 команд.
У 2017 році нам вдалося збільшити чисельність дітей, які займаються
спортом в дитячо-юнацьких спортивних школах. До занять в спортшколах
залучено більше 14 тисяч учнів.
Всього чисельність дітей, які займаються спортом в області, впродовж
року зросла і на сьогодні складає більше 28 тисяч.
Позитивна динаміка свідчить, по-перше, про підвищення інтересу жителів
області до занять руховою активністю, здорового способу життя,
по-друге, про створені в області додаткові умови для занять фізкультурою
і спортом.
Задля координації діяльності спортивних закладів в області створено
Єдиний електронний реєстр спортсменів, аналогів якому немає в Україні. З
його використанням вдалось встановити чіткий контроль за учнівським
контингентом, роботою тренерів.
Стратегічним завданням на 2018 рік залишається продовження розбудови
спортивної матеріально-технічної бази, а саме:
- реконструкція та капітальні ремонти школи вищої спортивної
майстерності,
- спортивного комплексу «Динамо» у місті Херсоні,
- будівництво стадіону з легкоатлетичним ядром на базі ТОВ
«Прибрежний» у смт Лазурне Скадовського району,
- модульного спортивного залу Скадовської філії вищого училища
фізичної культури,
- футбольних полів та майданчиків для міні-футболу, у першу чергу в
сільській місцевості.
Наймасштабнішим проектом року, що має загальнодержавне значення,
буде початок робіт з будівництва Центру олімпійської підготовки з водних
видів спорту у місті Олешки, загальна вартість якого на сьогодні оцінюється в
понад 250 млн. грн.
Поряд з цим, пріоритетом у сфері спорту буде відродження титульних для
Херсонщини веслувальних видів спорту.
Соціальний захист
З усіх функцій держави найважливішою має бути захисна, тобто
соціальний захист населення.
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Правом на призначення щомісячної соціальної адресної допомоги на
Херсонщині скористалися 1753 внутрішньо переміщені сім’ї.
Програмою житлових субсидій скористалося майже 208 тисяч
домогосподарств.
Загальна сума нарахованих субсидій на оплату послуг склала 1,4 млрд
грн. Державна підтримка в 2017 році зросла.
В оздоровчих закладах Херсонщини на узбережжі Чорного та Азовського
морів, відпочили більше семиста дітлахів з інших регіонів України: з
Донецької,
Луганської,
Івано-Франківської, Сумської, Тернопільської,
Львівської та Чернігівської областей.
Особлива увага була приділена дітям учасників АТО Херсонської області.
Упродовж червня – липня 2017 року 95 діточок Херсонщини завдяки
нашим партнерським стосункам відпочили у дитячому оздоровчому закладі у
Львівській області.
Також дві групи дітей пільгових категорій з області у вересні 2017 року
відпочивали у оздоровчому центрі в республіці Хорватія.
Взагалі, протягом минулого року послугами оздоровлення та відпочинку
охоплено майже 700 дітей внутрішньо переміщених осіб і понад півтори тисячі
дітей учасників бойових дій.
В Херсонській області проживає 113 сімей загиблих учасників АТО, 219
громадян області отримали статус члена сім’ї загиблого ветерана війни.
У 2017 році державою виділені кошти на придбання 7 квартир для сімей
загиблих Героїв, а також осіб з інвалідністю, яка настала внаслідок поранень,
одержаних під час участі в АТО.
Три квартири – у Новотроїцькому районі, містах Нова Каховка та Херсон
– вже придбано.
У грудні минулого року ми придбали 24 квартири та 9 приватних
житлових будинків як житло дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування.
Житлово-комунальне господарства
Для поліпшення водопостачання в населених пунктах області протягом
2017 року проводилися роботи з будівництва та реконструкції артезіанських
свердловин і водопровідних мереж.
В смт Комишани міста Херсона, де вода була непридатна для вживання,
пробурено 6 артезіанських свердловин, побудовано 10 км водопровідних
мереж.
У Горностаївці завершено перший етап реконструкції водопровідних
мереж протяжністю близько кілометра.
Ми поліпшили водопостачання у трьох населених пунктах області, а це
майже 18 тис. мешканців, які тепер отримують якісну воду.
Значним досягненням для розвитку регіону стане реалізація проекту
будівництва газопроводу від «Асканія-Нова» до м. Генічеськ.
За кошти обласного бюджету розроблено проектно-кошторисну
документацію об’єкта, яка вже знаходиться в УРЯДІ.

7

В наших планах цього року побудувати газопровід.
У 2017 році кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
збільшено вже на 80 одиниць.
Таким чином, на Херсонщині функціонує 1111 ОСББ.
Рівень оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку
теплової енергії у 2017 році склав 88%.
У 2018 році планується цей показник довести до 100%.
За 2017 рік рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла зріс на
7 відсотків, значно покращено вуличне освітлення у містах Херсон, Гола
Пристань, Нова Каховка, Олешки, смт Новотроїцьке та селі Музиківка
об’єднаної територіальної громади.
За таку роботу дякую місцевим головам та депутатам відповідних рад.
З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних
заходів в Україні діє Державна програма, так званих, «теплих кредитів» якою
протягом 2017 року скористалося більше як дві з половиною тисячі
домогосподарств Херсонської області.
Вони отримали компенсацію з державного бюджету на суму більше 56-ти
млн грн., та 29 ОСББ – на суму 2,6 млн грн.
Завдяки роботі котелень на альтернативних видах палива протягом року
вдалося скоротити споживання природного газу на 47 млн кубічних метрів.
Обласною державною адміністрацію протягом 2017 року проводилася
робота для реалізації проекту будівництва сміттєпереробного комплексу на
Херсонщині.
Проведено перемовини з двома китайськими компаніями, які виявили
зацікавленість щодо реалізації такого проекту.
Представникам цих компаній були надані всі необхідні матеріали для
розробки техніко-економічного обґрунтування і навесні плануються нові
зустрічі з ними для обговорення основних проектних рішень і визначення який
саме проект буде реалізовуватися на території Херсонської області.
Інвестиційна діяльність
Протягом 2017 року інвестиційні процеси в регіоні демонструють суттєву
позитивну динаміку в різних видах і галузях інвестування.
Наприклад, вперше за останні роки досягнуто позитивної динаміки темпу
зростання обсягу прямих іноземних інвестицій. Позитивна динаміка
спостерігається також у надходженні капітальних інвестицій у розвиток
економіки регіону.
Протягом 2017 року в області вкладено 6 млрд 850 млн грн капітальних
інвестицій, що на 55% перевищує показник 2016 року.
За темпом нарощування інвестицій ми посіли перше місце серед регіонів
України.
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Зазначені показники було досягнуто в результаті як переоснащення та
модернізації існуючих підприємств, так і реалізації низки інвестиційних
проектів.
Зокрема, проекту з будівництва зернового перевантажувального
терміналу товариства «Нібулон» (вартість проекту - 500 млн грн).
Створено 108 нових робочих місць.
Завдяки капітальним інвестиціям в галузях промисловості, сільського
господарства та науковій діяльності створено:
Виробничу базу товариства «5 Element» у м. Гола Пристань. Бюджет
інвестпроекту – 1,5 млн доларів, створено 48 нових робочих місць.
У 2017 році на території Білозерського району товариством «Агро-Діло»,
яке підпорядковано британській аграрній компанії, відновлено та збудовано
нові іригаційні системи на площі майже півтори тис. га Загальна вартість
проекту склала 30 млн доларів США. Це один з найпотужніших проектів з
відновлення зрошення у минулому році.
Важлива інвестиційна галузь в області – відновлювальна енергетика.
Тільки в 17-му році введено в експлуатацію 4 сонячні та потужну вітрову
електростанції, що дозволило залучити 115 млн євро інвестицій та довести
загальну потужність всіх об’єктів до 148 МВт.
Завдяки
започаткуванню
роботи
цих
об’єктів
частка
виробленої електроенергії з відновлюваль-них джерел вже збільшилася до 18,3
відсотків.
В поточному році будівництво вітро- та сонячних парків продовжиться.
Очікується введення в експлуатацію ще 10 сонячних станції та двох вітрових на
суму близько 470 млн євро (+235 МВт).
Одним із яскравих об’єктів, що стартував в галузі туризму цього року
стало будівництво бази відпочинку біля с. Генічеська Гірка та відкриття
аквапарку «OASIS» (вартість проекту – майже 18 з половиною млн грн.,
створено 115 робочих місць.)
В області вже працюють 3 філії ТОВ «Швейна фабрика «ВіД» на
території Генічеського району та у містах Гола Пристань і Олешки, де
працевлаштовано 300 осіб.
Взагалі, у минулому році в області завдяки реалізації інвестиційних
проектів створено майже 600 нових робочих місць.
І майже 10 тисяч робочих місць легалізовано, що дозволило суттєво
покращити надходження до місцевих бюджетів.
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Обласна державна адміністрація на постійній основі здійснює
співробітництво з представництвами міжнародних організацій в області,
активно взаємодіє з іноземними місіями та дипломатичними установами.
Протягом 2017 року проведено 60 заходів міжнародного характеру та
укладено 30 меморандумів та інших документів про співпрацю, які закладають
міцний фундамент на подальшу діяльність у 2018 році.
У минулому році відбувся ювілейний Х Міжнародний інвестиційний
форум «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток»,
який традиційно став майданчиком для встановлення нових ділових контактів
та започаткування нових інвестиційних проектів.
Так, укладені меморандуми про співпрацю заклали старт для реалізації
проектів майже на 3 млрд євро до 2025 року.
Ми супроводжуємо кожен з цих проектів.
В цьому році ми маємо на меті провести Інвестиційний форум
Херсонщини в столиці нашої Держави – у Києві. Він запланований на вересень.
Слід відзначити, що така бізнесова активність 2017 року стимулювала
залучення більшої частини населення до працевлаштування.
Вперше за тривалий період рівень зайнятості населення Херсонщини
перевищив загально-український показник та склав 56,6%. Це дозволило нам
піднятись з 14 на 10 місце у рейтингу регіонів.
Рівень зареєстрованого безробіття за рік зменшився майже вдвічі.
У 2018 році ми плануємо створити проект спільного з Херсонським
машинобудівним заводом виробництва зернозбиральних комбайнів типу SKIF
280 Superior. Проект вже отримав позитивний експертний висновок
Мінекономрозвитку України.
Серед планів, які ми ставимо перед собою на цей рік – це, в першу чергу,
створенням індустріальних парків на Херсонщині.
Пріоритетом для нас залишається саме збільшення кількості робочих
місць для жителів області.
Будівництво
У 2017 році будівельними компаніями виконано робіт на суму майже
один млрд грн.
Індекс будівельної продукції склав 129,5%.
Відновлено роботи з будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала
Сенявина – вул. Залаегерсег у м.Херсоні.
Розпочаті та продовжуються земляні роботи на об’єкті.
На даний час Херсонським заводом «Паллада» здійснюється
виготовлення металевих каркасів та їх постачання на будівельний майданчик
для улаштування буронабивних паль.
Виконуються роботи з буріння свердловин. Виготовлено 20 прогонових
балок, які завозяться на будівельний майданчик.
Завершені роботи по виносу каналізаційної мережі в районі вул.
Паровозної у м.Херсоні.
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414 сімей в області поліпшили житлово-побутові умови у результаті
реалізації Програми «Власний дім», у тому числі за рахунок придбання,
будівництва, добудови, реконструкції тощо.
У 2017 році на фінансування цієї програми надійшли заплановані кошти в
повному обсязі з держбюджету, з обласного та місцевих бюджетів.
Один із пріоритетних напрямків – це реалізація інвестиційних проектів по
реконструкції та перепрофілюванню недобудов під житло.
У 2017 році добудований 72-квартирний житловий будинок в Чаплинці.
Була проведена масштабна реконструкція незавершеної адмін. будівлі
райкому партії.
Власниками квартир стали працівники охорони здоров’я та освіти,
учасники АТО, працівники агропромислового комплексу.
На даний час розпочато роботи по будівництву 35-квартирного житлового
будинку в м. Берислав та Таврійську.
В найближчих планах – Скадовськ.
Транспорт
В області забезпечено щоденне виконання майже 2000 рейсів.
Перевезення пасажирів здійснюють 23 перевізники. Маршрутна мережа області
складається з 465 міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних
маршрутів.
Також в області забезпечено здійснення габаритно-вагового контролю на
стаціонарному ваговому комплексі, який розташований на 203 км
автомобільної дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.
У грудні 2017 року Чорноморському міжрегіональному управлінню
Укртрансбезпеки передано обладнання ще для 3-х вагових комплексів.
У 2017 році ТОВ СП «Нібулон» здійснювало регулярні пасажирські
перевезення за маршрутом «Нова Каховка – Херсон – Гола Пристань»
пасажирськими суднами на підводних крилах «НІБУЛОН Експрес».
На 2018 рік товариством відпрацьовується можливість реалізації проекту
«Впровадження контейнерних перевезень (у тому числі рефрижераторних) та
навалочних вантажів по р.Дніпро до Республіки Білорусь.
Крім того ТОВ «Амалтея» на разі відпрацьовує проект щодо будівництва
сухого порту на території фабрики ХБК, який увійде в концепцію створення
Чорноморсько-Балтійського транспортно-логістичного коридору, що з’єднає
вантажні потоки з Ірану та інших країн Близького Сходу з Україною та
Європою.
Вантажі плануються отримувати через Скадовський морський
торговельний порт. Транспортування вантажів від сухого порту до Європи
відбуватиметься за допомогою залізничного транспорту.
Також, у 2017 році розпочато проект стосовно модернізації об’єктів
портової інфраструктури Херсонського та Скадовського морських
торговельних портів.
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У грудні 2017 року в Посольстві Литовської республіки в Україні та січні
2018 року в Посольстві Турецької республіки в Україні відбулася презентація
техніко-економічного
обґрунтування
здійснення
державно-приватного
партнерства реалізації цього проекту.
Важливим інфраструктурним проектом, що реалізується завдяки спільній
співпраці обласної державної адміністрації та обласної ради, є міжнародний
аеропорт «Херсон».
Аеропорт налагодив співпрацю з авіакомпаніями: «Міжнародні Авіалінії
України», TurkishAirlines, «Браво», «АНДА ЕЙР», «ЯНЕЙР», «Українські
вертольоти».
Мешканці та гості області мають можливість скористатися щоденними
регулярними авіаційними рейсами до міст Київ та Стамбул (Туреччина), а
також чартерними рейсами до м.Шарм-еш-Шейх (Єгипет).
На літній період також діяли чартерні рейси до м.Анталія (Туреччина).
У 2017 році через аеропорт перевезено понад 100 тис. пасажирів, що є
рекордним показником з часу відновлення його авіаційної діяльності.
У 2017 році завершено реалізацію проекту «Відновлювальні роботи
покриття РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» – реконструкція»
На сьогодні підготовлено інвестиційний проект «Встановлення
світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту «Херсон».
Він може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у 2018 році.
Загальна вартість проекту складає 62,8 млн грн, з них співфінансування з
обласного бюджету – 6,28 млн грн.
Також розробляється проект з реконструкції злітно-посадкової смуги
аеропорту.
На 2018 рік заплановано відкриття нових авіаційних рейсів до Білорусії,
Польщі, Болгарії та Туреччини.
Минулого тижня ми провели перемовини з компанією РЕНЕЙР та
власниками аеропортів Мелану: Мольпенсе та БЕРАМО.
Є оптимістичні розрахунки щодо залучення рейсів іхніх бортів до
співпраці з аеропортом Херсон.
Наше спілкування в великими закордонними компаніями та аеропортами
надало можливість зрозуміти, що для того, щоб наш аеропорт розвивався
належним чином є необхідність сворення державно-приватного партнерства. Це
єдиний сучасний шлях для розвитку за європейським вектором.
Тож ми ініціюєм залучення приватного партнерства до Аеропорту
Херсон.
Дорожнє господарство
У 2017 році здійснено ремонт з відновлення дорожнього покриття із
застосуванням сучасних технологій холодного ресайтлингу на ділянках доріг
загальною протяжністю 28,04 км, зокрема:
- на автомобільній дорозі М-14 Одеса – Мелітополь - Новоазовськ (на
Таганрог) – 1,5 км;
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- Р-57 Олешки - Гола Пристань – Скадовськ – 6 км;
- в Білозерському районі 6 км до межі з Миколаївщиною;
- на автомобільній дорозі Мар’янське – Берислав - /Р-47/ –14,54 км.
Здійснено ремонти автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, у тому числі:
- в Білозерському районі – Станіслав – Білозерка.
- у Високопільському районі на ділянці дороги Т-22-07 /Т-04-03/ –
Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав.
Протягом року здійснені ямкові ремонти загальною площею 278,2 тис кв
метрів. З низ 75 з половиною на дорогах місцевого значення.
У 2018 році ми продовжимо ремонт на дорозі М-14 Одеса – Мелітополь –
Новоазовськ (на Таганрог), заплановано відремонтувати ще 15 км; а також на
ділянках доріг: Р-57 Олешки – Гола Пристань – Скадовськ – 6 км;
Крім того заплановано здійснити капітальних ремонт на Т-04-03
Марянське – Берислав – мостових переходів км 59 (Миловська балка) – 30
пог.метрів та км 69 (Каїрівська балка) – 30 пог.метрів на загальну суму 65 млн
грн.
Також в планах виконати роботи з експлуатаційного утримання на
автомобільних дорогах загального користування державного значення на
загальну суму 107 млн грн.
З державного бюджету на ремонт автомобільних доріг загального
користування місцевого значення на 2018 рік вже виділено майже 320 млн грн.
Планується виконати ремонтні роботи загалом на 47 об’єктах у всіх
18 районах області, а саме:
поточний ремонт – 36,5 км;
- повний комплекс робіт, у тому числі з ямкового ремонту загальною
площею 116 тисяч кв.м;
Основна увага буде приділятись ремонту автомобільних доріг, які
розташовані в курортних зонах Чорного та Азовського морів.
В грудні 2017 року було здійснено обстеження доріг в
Голопристанському та Скадовському районі і, як результат, визначено
можливість будівництва нової автомобільної дороги місцевого значення
Приморське – Лазурне. Протяжність 8,5 км.
Слід зазначити, що на мережі місцевих доріг більше ніж 30 років нічого
не будувалось, проводились лише ремонтні роботи.
Ця нова дорога з’єднає два місця відпочинку на узбережжі Чорного моря,
і надасть можливість відкрити нові автобусні рейси.
Сільське господарство
– одна із пріоритетних галузей економіки області.
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За результатами 2017 року, сільгоспвиробниками області збільшено
виробництво зернових і зернобобових культур на 275 тис. тонн. Зокрема
збільшено обсяги озимого ріпаку та рису.
В 2017 році Херсонщина традиційно зайняла перше місце в Україні по
виробництву овочевих культур відкритого та закритого ґрунту.
Покращення показників агропромислового виробництва стало можливим
також за рахунок розширення площ зрошуваних земель, яких у 2017 році
додатково збільшилось майже на 10 тис.га.
Зрошення для Херсонщини має стратегічне значення. Це питання
знайшло свою підтримку серед народних депутатів, Президента, Уряду…У
2017 році направлено 20 млн грн на зрошення. А вже цього року передбачено
70 млн грн.
Це надасть можливість додатково збільшити площі використання
зрошуваних земель, зокрема, на 2,5 тис га на Каховській та Інгулецькій
зрошувальних системах.
Водночас, обласна державна адміністрація та експерти Світового банку
працюють над спільною концепцією відновлення роботи та подальшого
покращення зрошувальних систем на півдні України.
Крім того нами ініційоване внесення змін до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в
частині реєстрації права власності на об’єкти інженерної інфраструктури
внутрішньогосподарських меліоративних систем та подальшого прийняття в
експлуатацію завершених будівництвом об'єктів.
У 2017 році збільшено кількість сімейних ферм на 2 одиниці, що
дозволило суттєво підвищити якість молока та збільшити прибутковість
особистих селянських господарств.
За результатами 2017 року на території області відкрито 3 потужні
підприємства.
Експлуатація перевантажувального терміналу на 76 тис.тонн компаніі
«Нібулон» значно полегшить логістику агропромислової продукції, зменшивши
витрати на транспортування, та дозволить збільшити обсяги експорту аграрної
продукції з Херсонщини.
Новостворене товариство «5 Елемент» в Голопристанському районі
планує виробляти до 10 тонн мінеральних мікродобрив щорічно, забезпечуючи
його реалізацію по всьому світу.

14

У вересні 2017 року компанією «ТерраТарса Україна» у м.Каховка
відкрито лабораторію «ТерраЛаб», яка є початком масштабного міжнародного
інвестиційного проекту з будівництва заводу також для виробництва
комплексних мінеральних добрив.
У 2017 році, Херсонщина показала 6-й результат по Україні щодо участі у
програмі часткової компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської
техніки:
74 херсонських підприємства придбали
124 одиниці техніки та
обладнання на суму 9,7 млн грн.
Також Херсонщина стала однією з найактивніших областей по участі в
програмі здешевлення кредитів: 36 підприємств агропромислового комплексу
області в 2017 році отримали фінансову підтримку від держави, загальним
розміром 7,7 млн грн.
Туризм і культура
Сьогодні Херсонщина є однією з найбільш відвідуваних територій
України.
Близько 3,5 млн туристів і відпочиваючих відвідали область у 2016 та
2017 роках. Суттєвим досягненням для нас стали візити 20 тис. іноземних
гостей.
У 2017 році суб’єктами туристичної діяльності сплачено до бюджетів усіх
рівнів майже 24 млн грн, це на 41% більше ніж у 2016 році. Сума надходжень
туристичного збору до місцевих бюджетів становила 2,7 млн грн (+43%).
Херсонщина увійшла у 5 областей-лідерів по сплаті туристичного збору
наряду із Львовом, Києвом, Одесою, Івано-Франківщиною.
Відкрито міжрегіональний річковий туристичний маршрут Херсон Очаків - Кінбурнська коса.
Всього за навігаційний період обслуговано близько 10 тис. екскурсантів.
В сезоні 2017 року представлено більше 20 нових туристичних продуктів,
у тому числі кайтинг, яхтинг, прогулянки на байдарках та квадроциклах, театр
під відкритим небом.
В результаті зріс попит на різноманітні форми туризму: риболовлю та
полювання, винний, водний, екологічний та подієвий туризм.
Організовано прес-тури по найпривабливіших туроб’єктах області,
завдяки чому на центральних телеканалах України «1+1», ТРК «Україна»,
«ICTV», «СТБ», «Інтер», «Новий Канал» вийшли в ефір сюжети та програми
про туристичну привабливість нашої Херсонщини.
В 2017 році в сфері культури на Херсонщині відбувалося багато
різноманітних подій.
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У лютому 2017 року відбулося урочисте відкриття оновленого
Новокаховського міського Палацу культури, реконструкція якого тривала
майже 10 років.
Пам’ятники Тарасу Шевченку встановлені у смт Білозерці, селах
Чорнобаївці, Софіївці, Широкій Балці, Станіславі, Дар'ївці (Білозерського
району), у Новопетрівці (Нижньосірогозького району), Малій Лепетисі
(Великолепетиського району).
Відкрито реставрований монумент «Дівчина з кобзою» у смт Верхній
Рогачик, пам’ятник кошовому отаману І.Д.Сірку в Каховці, пам’ятний знак та
сквер на честь бійців батальйону «Херсон» (м.Херсон), скульптурну
композицію захисникам України в м. Нова Каховка.
Такі заходи мають величезне значення для розвитку і підтримки
культурно-історичного надбання нашої Держави.
Після чотирьохрічної перерви при підтримці обласної державної
адміністрації та обласної ради відродився Всеукраїнський благодійний дитячий
фестиваль «Чорноморські ігри», який проходив з 4 по 6 серпня в місті
Скадовську.
Статистика фестивалю вражає і водночас надихає: за три фестивальні дні
концерти відвідало понад 60 тис. глядачів, пряму трансляцію дивилося майже 3
млн. глядачів, у заходах фестивалю було задіяно понад 3 тис. дітей!
Розширив свою географію XIX Міжнародний театральний фестиваль
«Мельпомена Таврії», який зібрав 32 театральних колективи з 11 країн світу.
Значимою подією 2017 року став ХП Міжнародний фестиваль
аматорського кіно «Кінокімерія», на якому було представлено більше 250
фільмів з 15 закордонних країн світу та з 21 області України.
З березня по жовтень на Херсонщині тривала обласна національнопатріотична акція «Ми - українці», у межах якої відбулося понад 1200 заходів,
спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді.
В акції взяли участь 55 бібліотек та 29 загальноосвітніх навчальних
закладів області.
140 дітей, учасників дитячого фестивалю бандуристів «Таврійські
зустрічі» з різних регіонів України та відомі майстри бандурного мистецтва
дарували свою творчість мешканцям та гостям міст Херсона та Скадовська в
рамках святкових заходів до Дня незалежності України.
Протягом останніх трьох років продовжувалися охоронно-рятівні
розкопки Червономаяцького археологічного комплексу Бериславського району.
У 2017 році за погодженням Міністерства культури України вирішено
питання щодо створення сектора «Кам’янська Січ» у селі Республіканець
Бериславського району в структурі Національного заповідника «Хортиця».
У грудні 2017 року на Херсонщині провели перший молитовний сніданок.
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Участь у такому духовному зібрання взяли представників майже всіх
релігійних конфесій і деномінацій, керівники виконавчої влади та
самоврядування, соціально активні громадян Херсонщини, волонтери, воїни
АТО, командири та військовослужбовці, освітяни, медики та журналісти,
підприємці, аграрії та промисловці.
Учасники сніданку молилися за Україну та українців, за мир та спокій у
рідній державі.
Обороноздатність
З метою зміцнення обороноздатності області, забезпечення оперативного
реагування на виклики та загрози національній безпеці, збереження спокою на
території Херсонської області, основні зусилля направлені на створення дієвої
системи територіальної оборони області, забезпечення належного
функціонування підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії
України, Державної прикордонної служби України, проведення призову
громадян на військову службу.
Встановлено відеоспостереження за наявною обстановкою у районах, що
межують з територією АР Крим, для цього придбано 2 безпілотні авіаційні
комплекси.
Облдержадміністрацією спільно з військовим командуванням у 2017 році
було продовжено роботу щодо розміщення на постійній основі на території
області підрозділів 57 окремої мотопіхотної бригади.
Це забезпечить захист південних рубежів держави і дасть змогу
додатково отримати біля 600 млн грн товарообігу та біля 90 млн грн податків.
На території Херсонської області створено 241-й військовий полігон та
окрема військова частина з його обслуговування, що дає змогу його
використання за призначенням в повному обсязі, у тому числі при проведенні
зборової підготовки підрозділів територіальної оборони.
У 2017 році виконання заходів зборів проводилися у межах Єдиного
всеукраїнського стрілецького дня на добровільній та безоплатній основі,
започаткованого Генеральним штабом Збройних Сил України на основі досвіду
Херсонської області.
Проведено більше півсотні якісних занять, результатом яких стала фахова
підготовка майже п’яти з половиною тисяч військовозобов’язаних, з них більше
500 офіцерів.
З початку створення на Херсонщині об’єднаних територіальних громад в
області активізовано роботу по відродженню на селі місцевої пожежної
охорони.
У минулому році створено 5 підрозділів місцевої пожежної охорони у
Генічеському, Каланчацькому, Високопільському, Великоолександрівському та
Скадовському районах області.
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Обласна державна адміністрація приймає активну участь у стратегічних
командно-штабних навчаннях, які проводяться на території Херсонської
області за планами Генерального штабу Збройних Сил України та надає
посильну допомогу в їх організації і забезпеченні.
Для надання допомоги у виконанні завдань за призначенням, підрозділи
Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної
служби України, які розташовані на території Херсонщини, закріплені за
обласною, районними державними адміністраціями та міськими радами міст
обласного значення.
Тільки з обласного бюджету було профінансовано заходів оборонного
характеру на суму близько 6 млн грн.
За сприянням райдержадміністрацій, міськвиконкомами міст обласного
значення надано допомоги на загальну суму близько 5,5 млн грн.
У 2017 році за участі органів влади було організовано 8 поїздок у райони
проведення АТО. За цей час нашим захисникам надано допомоги понад 500
тис. грн, у тому числі мобільні дизель-генератори, бензопили, засоби обігріву,
побутова та комп’ютерна техніка, медикаменти, теплий одяг, продукти
харчування тощо.
Інформаційна безпека
Інформаційний простір області вирізняється тим, що підпадає під
інформаційний вплив із боку тимчасово окупованої території АР Крим, зокрема
через радіо та телебачення.
Головним завданням облдержадміністрації в нинішніх умовах було
проведення заходів з інформаційної безпеки області.
Завдяки новозбудованій вежі в Чонгарі відновлений
радіосигнал
українського мовника на територіях Генічеського, Новотроїцького, частини
Чаплинського та Каланчацького районів.
На сьогодні ці райони отримують радіосигнал на 4-х частотах.
Протягом 2017 року мережа єдиного місцевого повноефірного мовника
радіокомпанії «Херсон ФМ» розширилась майже на третину області, а саме
розпочато мовлення із с.Василівка, м.Генічеськ та с.Чонгар.
У І кварталі 2017 року отримало ліцензії на право телемовлення в
цифровому форматі з вежі в селі Чонгар Генічеського району 5 українських
телеканалів.
Крім того, в грудні 2017 року запущено проект Концерну РРТ з добудови
вежі в смт Чаплинка із 92 до 130 м.
Активно впроваджується на Херсонщині Проект «Радіо громад».
Громади сіл Рикове Генічеського району та Велика Лепетиха отримали
ліцензію на право радіо-трансляції на їх територіях.
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Цей інноваційний проект передбачає встановлення малопотужних
радіопередавачів.
Децентралізація
На Херсонщині утворилось 26 об’єднаних територіальних громад.
Децентралізація зробила незалежними місцеві бюджети від державного
бюджету і створила можливості планування розвитку територій.
Держава фінансово підтримує об’єднані територіальні громади та
передбачає в державному бюджеті субвенцію на формування інфраструктури їх
територій.
У 2017 році 12 об’єднаних територіальних громад Херсонської області
отримали кошти зазначеної субвенції на загальну суму більше пятидесяти двох
млн грн.
Децентралізація дозволила реалізувати масштабні інфраструктурні
проекти, розпочати будівництво нових дитячих садків, зробити освітлення в
населених пунктах, відремонтувати школи та клуби, закупити спеціальні
транспортні засоби для комунальних підприємств, впровадити інші проекти.
Зокрема реалізовано проекти з реконструкції, термосанації та
капітального ремонту шкіл і дитячих садочків в населених пунктах
Зеленопідської, Музиківської і Чаплинської ОТГ,
придбано шкільні автобуси для підвозу дітей до навчальних закладів у
Великокопанівській, Тавричанській та Хрестівській ОТГ,
проведено капітальний ремонт сільських будинків культури в селах
Зелена Рубанівка, Калинівка та Дмитрівка Зеленопідської ОТГ та селі
Магдалинівка Чаплинської ОТГ.
Крім того проведено капітальний ремонт вуличного освітлення в селах
Балтазарівка, Нове, Скадовка, Магдалинівка, Червона Поляна, Кудряве,
Кучерявоволодимирівка і смт Чаплинка Чаплинської ОТГ, населених пунктах
Великий Клин, Гладківка, Таврійське, Рідна Україна Гладківської ОТГ, селах
Орлове, Кочубеївка, Заградівка, Пригіря, Новобратське, Микільське, Нова
Шестірня, Розівка, Світлівка, Наталине, Рівнопілля Кочубеївської ОТГ.
Придбано
санітарні
автомобілі
для
Кочубеївського
та
Великокопанівського центру первинної медичної допомоги, а також техніку
для
комунальних
підприємств
Асканія-Нова,
Великокопанівської,
Зеленопідської, Каланчацької, Мирненської, Присиваської, Хрестівської та
Чаплинської ОТГ. Також проведено реконструкцію артезіанської свердловини в
с. Маркеєво Асканія-Нова ОТГ.
У листопаді 2017 року на Херсонщині створена “Асоціація об’єднаних
територіальних громад Херсонщини”.
Таке рішення було прийняте з метою більш ефективного здійснення своїх
повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту
прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному
розвитку.
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Міжнародна спільнота твердо підтримує реформу місцевого
самоврядування та територіальної організації влади на принципах
децентралізації та виділяє значні кошти на її впровадження по всій території
країни.
В Херсонській області діють 6 програм донорів, серед яких є і
американські і європейські партнери.
До числа переможців однієї з програм Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) увійшли Чаплинська селищна та Присиваська сільська
об’єднані територіальні громади.
Також на території нашої області впроваджено 7 проектів різних
напрямків ЄС/ПРООН на загальну суму майже два з половиною млн. грн.
Завершено 7 проектів сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на загальну суму майже 2 млн. грн, в яких брали участь 4
кооперативи в Горностаївському, Чаплинському, Скадовському районах.
В рамках програми «U-LEAD з Європою» з покращення якості надання
адмінпослуг у 2018 році заплановане відкриття 26 ЦНАПів в ОТГ України.
Минулого тижня Кочубеївська громада Високопільського району першою
в області отримала підтримку українських і шведських експертів.
Там відкрито новий центр надання адмінпослуг, який надаватиме своїм
мешканцям більше 100 видів послуг.
Соціальні та пенсійні, земельні та паспортні послуги, реєстрація бізнесу
чи нерухомості та багато іншого отримують кочубеєвці тепер у себе в громаді.
Завдяки децентралізації громади втілюють найсміливіші плани у життя.
Ми й далі будемо будувати дитячі садки, школи, дороги, лікарні,
освітлювати вулиці, наближувати соціальні послуги до кожного мешканця
громади.
У 2018 році наша область отримає близько 80 млн грн, які будуть
спрямовані на розвиток інфраструктури громад краю.
Моя щира вдячність за результати роботи у 2017 році всім моїм
заступникам, працівникам обласної та районних державних адміністрацій за
сумлінне ставлення до виконання своїх професійних обов’язків.
Також висловлюю подяку за сприяння всім органам місцевого
самоврядування, зокрема обласній раді та депутатським корпусам усіх рівнів,
об’єднаним територіальним громадам, обласним службам, установам,
підприємствам та організаціям, правоохоронним органам, захисникам
державного кордону, громадським об’єднанням та всім небайдужим, адже
досягнення області – це досягнення кожного з нас.

