
Додаток 
до Постанови Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим 
від 23.03.2012 р. № 804-6/12 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим 
від 20.04.2011 р. № 329-6/11 

ПЛАН 
реалізації першого етапу (2011—2013 роки) Стратегії економічного та соціального розвитку 

Автономної Республіки Крим на 2011—2020 роки 

У тому числі за роками: Очікуваний результат за роками: 
Завдання Заходи 

Найменування 
цільових програм 

Відповідальні 
виконавці 

Строк 
реалізаці

ї 

Джерела 
фінансуванн

я 

Усього,  
тис. грн 

2011 2012 2013 

Найменування 
показників, од. 

вимір. 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Пріоритет 1. Формування якісного, конкурентоспроможного туристичного продукту, що відповідає світовим стандартам якості 

Розділ I. РЕФОРМУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ АРК 

Усього  360,0 25,0 145,0 190,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 235,0 25,0 95,0 115,0 

місцеві 
бюджети 

125,0  50,0 75,0 

1.1. Розробка 
грантових проектів 
транскордонного й 
міжрегіонального 
співробітництва у 
сфері курортів і 
туризму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
розроблених 
грантових 
заявок 
(проектів), од. 

 3 4 

Усього  3500,0  2000,0 1500,0 

у т.ч.:     

1. Сприяння 
модернізації і 
реконструкції 
матеріальної бази 
СКТК, у т.ч.  
із залученням 
об'єктів 
незавершеного 
будівництва, 
доведення їх 
оснащення до 
сучасних 
міжнародних 
вимог 

1.2. Розробка 
комплексних 
програм залучення 
кредитів всесвітніх 
фінансових установ 
у модернізацію 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 

2012—
2013 

Держбюдже
т України 

    

Кількість 
розроблених 
програм 
модернізації 
санаторіїв і 
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бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

санаторно-
курортного 
комплексу на 
10 років  

АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

розвитку АРК» 

інші кошти 3500,0  2000,0 1500,0 

пансіонатів, од. 

Усього  800,0  800,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.3. Розробка 
пілотних 
комплексних планів 
розвитку курортів і 
туризму для міст 
АРК із населенням 
менше 100000 
людей 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку АРК» 

2012 

інші кошти 800,0  800,0  

Кількість 
розроблених 
планів розвитку 
міст у сфері 
курортів і 
туризму, од. 

 5  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

2.1. Формування й 
ведення переліку 
інвестиційних 
проектів, пропозицій 
і майданчиків у 
сфері курортів і 
туризму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Перелік 
інвестиційних 
проектів, 
пропозицій, 
майданчиків, 
од. 

 1 1 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

2. Активізація 
будівництва нових 
об'єктів 
готельного 
господарства, 
розширення 
системи готелів, 
що відповідають 
стандартам якості: 
3 і 4 зірки 

2.2. Сприяння 
реалізації 
інвестиційних 
проектів у сфері 
курортів і туризму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
підприємство 

2012—
2013 

бюджет АРК     

Кількість 
інвесторів, яким 
забезпечене 
сприяння й 
супровід в 
організації 
інвестиційної 
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місцеві 
бюджети 

    № 631-6/11) «Агентство 
регіонального 
розвитку АРК» 

інші кошти     

діяльності, од. 

Усього  4580,4 190,4 2000,0 2390,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 740,4 190,4 200,0 350,0 

місцеві 
бюджети 

    

3.1. Проведення 
науково-практичних 
конференцій, 
семінарів, курсів 
підвищення 
кваліфікації з питань 
курортів і туризму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти 3840,0  1800,0 2040,0 

Кількість 
заходів, од. 

 5 6 

Усього  19,7 19,7   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 19,7 19,7   

місцеві 
бюджети 

    

3.2. Проведення 
методичних 
екскурсій по 
об'єктах культурної 
спадщини для 
організаторів 
екскурсійної 
діяльності 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011 

інші кошти     

Методичне 
забезпечення 
екскурсійної 
діяльності 

   

Усього  85,8 85,8   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 85,8 85,8   

3. Удосконалення 
системи контролю 
над якістю 
рекреаційних 
послуг, протидія 
монополізації і 
несумлінній 
конкуренції, 
гарантування 
якості надання 
послуг згідно з 
умовами 
договорів; 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки 
фахівців 
рекреаційного 
комплексу АРК із 
метою підвищення 
якості 
обслуговування до 
світових 
стандартів 

3.3. Створення й 
забезпечення роботи 
гарячої лінії з 
питань курортів і 
туризму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011 

місцеві     

Методичне 
забезпечення 
екскурсійної 
діяльності 

   



бюджети 

інші кошти     

Усього  1180,0  580,0 600,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 180,0  80,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

3.4. Участь у 
розробці й 
впровадженні нових 
стандартів 
туристичного, 
готельного та 
екскурсійного 
обслуговування, 
санаторно-
курортного 
лікування й 
реабілітації, методик 
СПА-технологій  

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

інші кошти 1000,0  500,0 500,0 

Кількість 
розроблених 
стандартів і 
методик, од. 
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Усього  154,0  154,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

3.5. Створення 
консультаційної 
ради з питань 
розвитку курортів і 
туризму на території 
АРК 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012 

інші кошти 154,0  154,0  

Створення 
консультаційної 
ради, од. 

 1  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

4. Підвищення 
рівня професійної 
підготовки 
фахівців 
рекреаційного 
комплексу АРК із 
метою підвищення 
якості 
обслуговування до 
світових 

4.1. З метою 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки фахівців 
рекреаційного 
комплексу АРК 
забезпечити 
професійне 
навчання кадрів 
відповідно до 
державних 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Центр 
зайнятості АРК 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

Підвищення 
рівня 
професійної 
підготовки 
фахівців 
рекреаційного 
комплексу, чол.  

120 210 220 



стандартів 
професійно-
технічної освіти під 
замовлення 
роботодавців, у т.ч.  
через Кримський 
центр професійно-
технічної освіти 
Державної служби 
зайнятості 

інші кошти     

Усього  120,0  50,0 70,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.2. Розробка 
кваліфікаційних 
вимог до нових 
професій у сфері 
курортів і туризму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

інші кошти 120,0  50,0 70,0 

Кількість 
розроблених 
документів, од. 

 2 3 

Усього  4050,0  2400,0 1650,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1050,0  300,0 750,0 

місцеві 
бюджети 

    

стандартів 

4.3. Створення 
навчального центру 
у сфері курортів і 
туризму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

інші кошти 3000,0  2100,0 900,0 

Удосконалення 
системи 
підготовки й 
підвищення 
кваліфікації 
фахівців 
курортно-
туристичної 
галузі, 
підвищення 
якості надання 
послуг 

   

Усього      5. Забезпечення 
закладів 
санаторно-

5.1. Сприяти 
розвитку системи 
підготовки, 

Програма 
соціального 
захисту та 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 

2011—
2013 

у т.ч.:     

Задоволення 
потреб закладів 
санаторно-

41 35 40 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

курортної сфери 
висококваліфікова
ним медичним 
персоналом 

перепідготовки, 
підвищення 
кваліфікації 
медичних кадрів 
шляхом: навчання 
молодих 
перспективних 
керівників у 
Національній 
академії державного 
управління при 
Президентові 
України; 
 забезпечення 
професійно-
освітньої підготовки 
й підвищення 
кваліфікації лікарів і 
молодших 
спеціалістів; 
впровадження нових 
форм і методів 
підвищення 
кваліфікації 
(комп'ютерні 
технології для 
тестового контролю 
знань, науково-
практичні 
конференції і 
семінари) 

зайнятості 
населення АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної 
політики АРК, 
Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, Центр 
зайнятості АРК  

інші кошти     

курортної 
сфери в 
молодшому 
медичному 
персоналі 

Усього  3570,0  1530,0 2040,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

6. Уведення в 
практику 
управління 
міжнародної 
екологічної 
сертифікації 
туристичних 
закладів на 
морському 
узбережжі 

6.1. Комплекс 
заходів щодо 
благоустрою й 
обладнання пляжів 
для одержання 
міжнародного 
сертифіката 
«Блакитний прапор» 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2012—
2013 

місцеві 
бюджети 

70,0  30,0 40,0 

Кількість 
пляжів, що 
одержали 
«Блакитний 
прапор», од. 
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інші кошти 3500,0  1500,0 2000,0 

Усього  50,0  50,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 50,0  50,0  

місцеві 
бюджети 

    

6.2. Розробка 
екологічного, 
санітарного, 
інфраструктурного 
стандартів якості 
пляжних територій, 
впровадження 
стандартів якості 
пляжних територій 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2012 

інші кошти     

Кількість 
розроблених 
стандартів, од. 

 2  

Усього  22,0 22,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 22,0 22,0   

місцеві 
бюджети 

    

7. Забезпечення 
впровадження 
новітніх 
технологій у 
лікувально-
діагностичну 
роботу, 
розширення 
асортименту 
лікувальних і 
лікувально-
профілактичних 
послуг, 
додаткових 
процедур 

7.1. Розробка 
методичних 
рекомендацій із 
застосування SPA- 
технологій у 
практиці з 
урахуванням 
кримських 
лікувальних 
факторів 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011 

інші кошти     

Наукове 
забезпечення 
розвитку SPA- 
технологій 

   

Усього  5362,0 190,0 2786,0 2386,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 500,0  200,0 300,0 

8. Розвиток 
системи 
туристично-
інформаційних 
центрів у вузлових 
пунктах АРК 

8.1. Створення й 
забезпечення роботи 
комплексної 
туристичної 
інформаційної 
мережі АРК 
(туристично-
інформаційні 
центри, інтернет-
сайти) 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

90,0 30,0 30,0 30,0 

Кількість 
створених ТІЦ/ 
кількість 
інтернет-сайтів 
Міністерства 
курортів і 
туризму АРК, 
од. 

9 2/2 2/2 



рації в АРК інші кошти 4772,0 160,0 2556,0 2056,0 

Усього  699,0 99,0 600,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 699,0 99,0 600,0  

місцеві 
бюджети 

    

9.1. Розробка й 
ведення реєстру 
пляжів 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2012 

інші кошти     

Складання 
реєстру 
пляжних 
територій 

 1  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

9.2. Забезпечення 
обладнання пляжу 
для осіб з 
обмеженими 
можливостями 
м. Саки 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Сакська 
міськрада 

2011 

інші кошти     

Площа 
обладнаного 
пляжу 

   

Усього  5256,6 1656,6 1200,0 2400,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1056,6 456,6 200,0 400,0 

9. Забезпечення 
розвитку пляжної 
інфраструктури 

9.3. Обладнання 
пляжної зони 
сільських населених 
пунктів Криму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Органи 
місцевого 
самоврядування, 
Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2011—
2013 

інші кошти 4200,0 1200,0 1000,0 2000,0 

Кількість 
обладнаних 
пляжів, од. 
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Усього  4579,2 4579,2   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

83,7 83,7   

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

4065,5 4065,5   

9.4. Реконструкція й 
благоустрій 
набережних і 
прибережних зон 
курортних 
населених пунктів 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011 

інші кошти 430,0 430,0   

Площа 
упорядкованої 
території 

   

Усього  550,0  250,0 300,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 550,0  250,0 300,0 

місцеві 
бюджети 

    

9.5. Проведення 
робіт з обстеження 
дна пляжних 
територій 
громадського 
користування, що не 
мають користувача, 
пляжних територій 
за межами 
населених пунктів 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
обстежених 
пляжних зон, 
од. 

 50 70 

Усього  720370,0 370,0 350000,0 370000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

10.1. Сприяння 
реалізації 
інвестиційного 
проекту «Створення 
тематичного парку 
розваг «Діноленд» 

 Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку», 
Бахчисарайська 
райдержадмініст
рація 

2011—
2013  

інші кошти 720370,0 370,0 350000,0 370000,0 

Створення 
сучасного 
розважального 
комплексу 
міжнародного 
рівня 

   10. Створення 
інфраструктури 
розваг і дозвілля 
дітей та молоді 

10.2. Сприяння  Міністерство 2011— Усього  1360000,0 1360000,0   Створення    



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

реалізації 
інвестиційного 
проекту 
«Будівництво 
автомототреку в 
Сакському районі 
АРК» 

курортів і 
туризму АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку», 
Сакська 
райдержадмініст
рація 

2013 

інші кошти 1360000,0 1360000,0   

автомототреку, 
придатного для 
проведення 
змагань 
міжнародного 
класу 

Усього  31,2 31,2   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 31,2 31,2   

місцеві 
бюджети 

    

11.1. Забезпечення 
роботи 
автоматизованих 
систем підрахунку 
туристів у місцях 
в'їзду до Криму (на 
постах ДАІ Чонгар, 
Армянськ, Каховка) 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011 

інші кошти     

Постійний 
моніторинг 
туристичного 
потоку 

   

Усього  2600,0  1800,0 800,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

11.2. Виготовлення 
й установка 
інформаційно-
вказівних знаків на 
туристичних 
маршрутах 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти 2600,0  1800,0 800,0 

Кількість 
промартільних 
ділянок 
маршрутів, од. 

 50 30 

Усього  1832,7 4,7 764,0 1064,0 

11. Розвиток 
спеціалізованої 
туристичної 
інфраструктури на 
туристичних 
маршрутах 

11.3. Розвиток 
інфраструктури в 
гірсько-лісовій зоні: 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 

2011—
2013 

у т.ч.:     

Збільшення 
кількості 
обслугованих 

 на 7 на 10 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 250,0   250,0 

місцеві 
бюджети 

    

туристичних стежок, 
еколого-
просвітницьких 
маршрутів, об'єктів 
показу, місць 
відпочинку, 
туристичних 
стоянок, кінних, 
вело-, мото- і 
автомаршрутів 

комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

та мисливського 
господарства, 
Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

інші кошти 1582,7 4,7 764,0 814,0 

туристів, % 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

12. Розвиток 
мережі 
підприємств, які 
надають супутні 
послуги: установ 
харчування, 
комунального 
господарства, 
сфери послуг, 
виробництва 
продуктів 
харчування, 
товарів 
повсякденного 
вжитку, товарів 
курортного й 
туристичного 
призначення, 
сувенірної 
продукції і т. п. 

12.1. Вивчення 
можливості 
створення в 
Кримських регіонах 
кластерів у сфері 
туризму і курортів 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Підвищення 
ефективності 
виробництва 
товарів і послуг 
на 
підприємствах 
— учасниках 
кластерів за 
рахунок 
результативног
о використання 
регіональних 
ресурсів і 
зменшення 
витрат на 
транспортну 
логістику 

Створення 
кластера 
сільського 
туризму 
«Ярилгач-
Міжводне» 
(Чорноморсь
кий район); 
створення 
кластера 
«Бакальська 
коса» у 
Роздольненсь
кому районі 

  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

13. Зміцнення 
матеріально-
технічної бази 
державних 
аварійно-
рятувальних 
служб із метою 
забезпечення 
безпеки 
відпочивальників 

13.1. Видання 
топографічних карт 
гірсько-лісової зони 
Криму із вказівкою 
всіх трас, проходів, 
прогулянок, 
екскурсій і т.п., а 
також з переліком 
аварійно-
рятувальних служб, 
що обслуговують  

Програма 
забезпечення 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 170-6/10) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

Підвищення 
рівня захисту 
туристів  

   



гірсько-лісову зону інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

13.2. Оснащення 
спеціалізованих 
аварійно-
рятувальних служб 
пересувним 
комплексом 
супутникового 
зв'язку, GPS- 
навігацією, 
портативним 
ретранслятором ПР-
01 (ПР-02), 
аудіоподовжувачами 
з базовими 
станціями типу 
SENAО 

Програма 
забезпечення 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 170-6/10) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
Головне 
територіальне 
управління МНС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Створення 
належних умов 
для роботи 
аварійно-
рятувальних 
служб 

Придбання за 
рахунок 
власних 
коштів GPS-
навігації в 
кількості 4 
шт. 

  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

13.3. Здійснення 
комплексу заходів 
щодо створення на 
місцях резерву 
засобів для гасіння 
лісових пожеж, 
гідромотопомп, 
ранцевих 
обприскувачів, 
лопат, грабель 

Програма 
забезпечення 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 170-6/10) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
Головне 
територіальне 
управління МНС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Створення 
належних умов 
для гасіння 
лісових пожеж  

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

13.4. Здійснення 
комплексу заходів 
щодо забезпечення 
курортних міст 
автомобілями 
швидкого 
реагування на базі 
«Газель» ( м. Керч, 
м. Феодосія, 
м. Євпаторія, 

Програма 
забезпечення 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 170-6/10) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Головне 
територіальне 
управління МНС 
України в АРК 

2011—
2013 

місцеві     

Створення 
належних умов 
для роботи 
оперативних 
служб 

   



бюджети м. Саки) 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

13.5. Здійснення 
комплексу заходів 
щодо забезпечення 
курортних міст із 
будинками 
підвищеної 
поверховості 
автосходинами (50 
м) для гасіння 
пожеж і порятунку 
людей 
(м. Ялта, м. Керч, 
м. Феодосія, 
м. Євпаторія) 

Програма 
забезпечення 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 170-6/10) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Головне 
територіальне 
управління МНС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Створення 
належних умов 
для гасіння 
пожеж у 
населених 
пунктах  

   

Усього  1600,0   1600,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1600,0   1600,0 

місцеві 
бюджети 

    

13.6. Створення 
аварійно-
рятувальних служб 
на водних об'єктах, 
забезпечення роботи 
їх рятувальних 
станцій, поетапне 
фінансування 
рятувальних 
станцій, їх 
реконструкція та 
ремонт 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
проектів 
рятувальних 
станцій, 
од./кількість 
створених 
аварійно-
рятувальних 
станцій на 
водних 
об'єктах, од. 

  2/0 

Усього  175,0   175,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 175,0   175,0 

13.7. Організаційні 
заходи щодо 
запобігання 
нещасним випадкам 
на воді в місцях 
масового відпочинку 
людей 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2012—
2013 

місцеві     

Забезпечення 
безпечного 
відпочинку на 
водних об'єктах 

   



бюджети 

інші кошти     

Усього  3,4 3,4   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

14.1. Здійснення 
комплексу заходів 
щодо приведення в 
технічно справний 
стан джерел 
протипожежного 
водопостачання на 
об'єктах санаторно-
курортного 
комплексу 

Програма 
забезпечення 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 170-6/10) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Головне 
територіальне 
управління МНС 
України в АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
керівники 
закладів 
санаторно-
курортного 
комплексу 

2011—
2013 

інші кошти 3,4 3,4   

Забезпечення 
технічно 
справного стану 
джерел 
протипожежног
о 
водопостачання 

   

Усього  20,8 20,8   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

14. Забезпечення 
необхідного рівня 
безпеки життя й 
здоров'я туристів і 
рекреантів, 
забезпечення їх 
прав і законних 
інтересів 

14.2. Створення на 
санаторно-
курортних об'єктах 
добровільних 
пожежних дружин і 
проведення їх 
обов'язкового 
страхування 

Програма 
забезпечення 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 170-6/10) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Головне 
територіальне 
управління МНС 
України в АРК, 
керівники 
закладів 
санаторно-
курортного 
комплексу 

2011—
2013 

інші кошти 20,8 20,8   

Забезпечення 
технічно 
справного стану 
джерел 
протипожежног
о 
водопостачання 

   

Усього  2121571,8 1367297,8 367109,0 387165,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

83,7 83,7   

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 1 

бюджет 6188,1 473,1 1775,0 3940,0 

 



АРК 

місцеві 
бюджети 

5407,1 4552,1 310,0 545,0 

інші кошти 2109892,9 1362188,9 365024,0 382680,0 

Пріоритет 2. Забезпечення планомірності перспективного розвитку рекреаційного комплексу й інфраструктури курортно-оздоровчих і рекреаційних територій 

Усього  30,0 30,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 30,0 30,0   

місцеві 
бюджети 

    

15.1. Розробка 
проекту Програми 
розвитку та 
реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки  

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011 

інші кошти     

Розробка 
проекту 
програми 

   

Усього  10313,8 4750,7 2587,5 2975,6 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

6976,0 4750,7 1035,0 1190,3 

15.2. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у 
м. Алушта 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Алуштинська 
міськрада 

2011—
2013 

інші кошти 3337,9  1552,5 1785,4 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

5 7 8 

Усього  6258,9 77,6 2875,0 3306,3 

у т.ч.:     

15. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, 
утримання та 
облаштування 
парків, пляжів і 
загальнокурортни
х закладів 

15.3 Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Ялтинська 
міськрада 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

 7 8 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

2550,1 77,6 1150,0 1322,5 

закладів у м. Ялта 

інші кошти 3708,8  1725,0 1983,8 

Усього  9349,5 4404,5 2300,0 2645,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

6382,5 4404,5 920,0 1058,0 

15.4. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у 
м. Євпаторія 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Євпаторійська 
міськрада 

2011—
2013 

інші кошти 2967,0  1380,0 1587,0 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

7 8 9 

Усього  8147,0 3202,0 2300,0 2645,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

5180,0 3202,0 920,0 1058,0 

15.5. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у 
м. Феодосія 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Феодосійська 
міськрада 

2011—
2013 

інші кошти 2967,0  1380,0 1587,0 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

6 7 8 

Усього  3140,6 50,0 1437,5 1653,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

15.6. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у м. Судак 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Судацька 
міськрада 

2011—
2013 

бюджет АРК     

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

 5 5 



місцеві 
бюджети 

1286,3 50,0 575,0 661,3 

інші кошти 1854,4  862,5 991,9 

Усього  5691,7 2601,1 1437,5 1653,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

3837,4 2601,1 575,0 661,3 

15.7. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у м. Саки 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Сакська 
міськрада 

2011—
2013 

інші кошти 1854,4  862,5 991,9 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

3 4 5 

Усього  1954,4 100,0 862,5 991,9 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

841,8 100,0 345,0 396,8 

15.8. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у м. Керч 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Керченська 
міськрада 

2011—
2013 

інші кошти 1112,6  517,5 595,1 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

2 3 3 

Усього  1236,3  575,0 661,3 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

15.9. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у 
Бахчисарайському 
районі 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Бахчисарайська 
райдержадмініст
рація 

2011—
2013 

місцеві 494,5  230,0 264,5 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

2 2 3 



бюджети 

інші кошти 741,8  345,0 396,8 

Усього  3090,6  1437,5 1653,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1236,3  575,0 661,3 

15.10. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у 
Сімферопольському 
районі 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Сімферопольськ
а 
райдержадмініст
рація 

2011—
2013 

інші кошти 1854,4  862,5 991,9 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

 3 4 

Усього  1555,3 10,0 718,8 826,6 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

618,1  287,5 330,6 

15.11. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у 
Ленінському районі 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Ленінська 
райдержадмініст
рація 

2011—
2013 

інші кошти 937,2 10,0 431,3 495,9 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

1 5 5 

Усього  5654,4 3800,0 862,5 991,9 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

15.12. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у 
Роздольненському 
районі 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Роздольненська 
райдержадмініст
рація 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

741,8  345,0 396,8 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

5 6 6 



інші кошти 4912,6 3800,0 517,5 595,1 

Усього  2772,5 300,0 1150,0 1322,5 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1289,0 300,0 460,0 529,0 

15.13. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у 
Сакському районі 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Сакська 
райдержадмініст
рація 

2011—
2013 

інші кошти 1483,5  690,0 793,5 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

3 6 7 

Усього  2782,5 310,0 1150,0 1322,5 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1299,0 310,0 460,0 529,0 

15.14. Розвиток 
інфраструктури 
курортів, утримання 
та облаштування 
парків і 
загальнокурортних 
закладів у 
Чорноморському 
районі 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Чорноморська 
райдержадмініст
рація 

2011—
2013 

інші кошти 1483,5  690,0 793,5 

Кількість 
обладнаних 
об'єктів 

3 6 7 

Усього  46383,8 45183,8 600,0 600,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

43537,0 43537,0   

бюджет АРК 1000,0  500,0 500,0 

місцеві 
бюджети 

1846,8 1646,8 100,0 100,0 

15.15. Проведення 
ремонту під'їзних 
шляхів до об'єктів 
екскурсійного 
показу (музеї, 
палаци, пам'ятники, 
об'єкти природно-
заповідного фонду)  

  Служба 
автомобільних 
доріг АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
відремонтовани
х під'їзних 
шляхів 

2 3 3 



Усього  108361,3 64819,7 20293,8 23247,8 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

43537,0 43537,0   

бюджет 
АРК 

1030,0 30,0 500,0 500,0 

місцеві 
бюджети 

34579,3 17442,7 7977,5 9159,1 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 2 

інші кошти 29214,9 3810,0 11816,3 13588,7 

 

Пріоритет 3. Забезпечення просторової рівномірності використання туристично-рекреаційного потенціалу АРК, вирівнювання попиту на ресурси прибережної зони 

Усього  400,0 100,0 100,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 400,0 100,0 100,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

    

16.1. Забезпечення 
проведення 
комплексних 
геологічних, 
бальнеологічних 
робіт із метою 
оцінки природних 
лікувальних 
ресурсів (у т.ч.  
гідромінеральних 
ресурсів) 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Наукове 
забезпечення 
розвитку 
лікувальних 
ресурсів, 
кількість 
висновків, од. 

  1 

Усього  279,0 24,0 90,0 165,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

16. Активізація 
використання 
культурного, 
етнічного, 
ландшафтного, 
бальнеологічного 
та ін. потенціалів 
регіонів 
Центрального, 
Східного та 
Західного Криму: 
створення умов 
для збереження й 
відродження 
об'єктів 
культурної і 
природної 
спадщини, 
розвитку культури 
рекреаційних 
центрів — міст 
Керч, Судак, 
Білогірськ, Старий 
Крим, 
Роздольненського, 

16.2. Розробка 
техніко-економічних 
обґрунтувань 
створення бюветів 
мінеральних вод у 
курортних 
населених пунктах 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

279,0 24,0 90,0 165,0 

Кількість 
розроблених 
ТЕО, од. 

  1 



інші кошти     

Усього  350,0   350,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 350,0   350,0 

місцеві 
бюджети 

    

16.3. Створення 
Республіканської 
спеціалізованої 
курортної 
гідрогеологічної 
служби 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

інші кошти     

Формування 
доступної 
інформації про 
об'єкти 

   

Усього  400,0   400,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 400,0   400,0 

місцеві 
бюджети 

    

16.4. Створення й 
обладнання 
біокліматичних 
станцій у курортних 
регіонах 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
біокліматичних 
станцій, од. 

  5 

Усього  5420,0 120,0 300,0 5000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 3420,0 120,0 300,0 3000,0 

місцеві 
бюджети 

    

Чорноморського, 
Ленінського 
районів; розвиток 
бальнеологічних 
комплексів на 
Керченському 
півострові з 
використанням 
сучасних SPA-
технологій 

16.5. Створення 
етнографічного села 
«Кримський світ» 

Програма з 
облаштування та 
соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012—2015 роки 
(проект) 

Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян, 
Білогірська й 
Кіровська 
райдержадмініст
рації 

2012—
2013 

інші кошти 2000,0   2000,0 

Об'єкт 0  1 



Усього  95,0  95,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 95,0  95,0  

місцеві 
бюджети 

    

17.1. Проведення 
інвентаризації й 
паспортизації 
об'єктів туристичних 
маршрутів, 
узагальнення 
отриманих 
облікових даних  

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини, 
Міністерство 
культури АРК 

2012 

інші кошти     

Кількість 
об'єктів, од. 

 50  

Усього  295,0  120,0 175,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 295,0  120,0 175,0 

місцеві 
бюджети 

    

17. Розвиток 
спеціалізованих 
видів туризму й 
зимових видів 
відпочинку в 
гірських, 
передгірських і 
степових районах 

17.2. Розробка 
техніко-
економічного 
обґрунтування 
використання плато 
гори Ай-Петрі для 
розвитку зимових 
видів спорту із 
проведенням 
кліматологічних 
досліджень  

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Наукове 
забезпечення 
розвитку 
гірсько-
лижного 
туризму, 
кількість 
розроблених 
ТЕО, од. 

  1 

Усього  200,0 40,0 80,0 80,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 200,0 40,0 80,0 80,0 

місцеві 
бюджети 

    

18. Оптимізація 
структури 
туристичних і 
лікувальних 
послуг шляхом 
районування 
території АРК за 
лікувальною і 
туристичною 
спеціалізацією 

18.1. Розробка 
заходів щодо 
визначення 
медичного профілю 
(спеціалізації) 
курортів 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
профільних 
висновків, од. 

  1 

19. Відновлення 19.1. Збереження Постанова РМ АРК Республіканськи 2011— Усього  410,0 90,0 100,0 220,0 Кількість 5 6 10 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 410,0 90,0 100,0 220,0 

місцеві 
бюджети 

    

етнокультурного 
середовища, 
відновлення й 
заощадження 
традиційного 
способу життя 
місцевого 
населення, його 
культури й 
етнографічних 
особливостей як 
перспективного 
об'єкта, 
привабливого для 
туристів 

історико-культурної 
спадщини 
кримських караїмів і 
кримчаків 

про затвердження 
Плану заходів 
щодо 
облаштування та 
соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих 
громадян і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК 
(проект) 

й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян  

2013 

інші кошти     

заходів 

Усього  7849,0 374,0 885,0 6590,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

5570,0 350,0 795,0 4425,0 

місцеві 
бюджети 

279,0 24,0 90,0 165,0 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 3 

інші кошти 2000,0   2000,0 

 

Пріоритет 4. Збільшення тривалості активного курортного сезону 

Усього  14188,2 1063,2 6250,0 6875,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 2688,3 683,3 950,0 1055,0 

20. Створення й 
популяризація 
позитивного 
іміджу Криму як 
національного 
цілорічного 
курортного й 
туристичного 
центру 

20.1. Забезпечення 
участі АР Крим у 
спеціалізованих 
туристичних 
виставках, ярмарках, 
біржах, фестивалях 
та інших 
міжнародних 
заходах щодо 
популяризації 
рекреаційних 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку», 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст

2011—
2013 

місцеві 810,9 190,9 300,0 320,0 

Кількість 
міжнародних 
виставок 

12 20 25 



бюджети (у т.ч.  прес-
конференції) 

рації в АРК 

інші кошти 10689,0 189,0 5000,0 5500,0 

Усього  260,7 65,7 95,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 260,7 65,7 95,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

20.2. Підтримка 
регіональної 
інформаційної 
курортно-
туристичної мережі 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
онлайн-
публікацій 

350 400 500 

Усього  3342,5 682,5 1260,0 1400,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1309,0 409,0 400,0 500,0 

місцеві 
бюджети 

363,5 53,5 160,0 150,0 

20.3. Виготовлення 
тематичних наборів 
інформаційних 
матеріалів із видів 
туризму в Криму 
для використання у 
виставкових заходах 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
 № 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 1670,0 220,0 700,0 750,0 

Кількість 
рекламно-
інформаційних 
видань, 
од./наклад 
одного видання, 
шт. 

4/9000 10/3000 12/3000 

Усього  2100,0  900,0 1200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 700,0  300,0 400,0 

20.4. Видання й 
поширення 
періодичного 
журналу про 
ефективність 
курортного 
лікування в Криму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

Кількість 
випусків за рік/ 
наклад одного 
випуску 

 2/10000 3/10000 



інші кошти 1400,0  600,0 800,0 

Усього  2577,4 1927,4  650,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

1476,1 1476,1   

бюджет АРК 1101,3 451,3  650,0 

місцеві 
бюджети 

    

20.5. Установка й 
обслуговування 
рекламних щитів 
про Крим 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
рекламних 
щитів 

6  4 

Усього  2800,0  1350,0 1450,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1150,0  550,0 600,0 

місцеві 
бюджети 

    

20.6. Видання 
інформаційних 
каталогів для 
пасажирів авіа- і 
залізничного 
сполучення 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

інші кошти 1650,0  800,0 850,0 

Кількість 
випусків за рік/ 
наклад одного 
випуску 

2/10000 3/10000 4/10000 

Усього  66,5 66,5   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 66,5 66,5   

місцеві 
бюджети 

    

20.7. Проведення 
щорічного 
республіканського 
конгресу 
курортологів і 
фізіотерапевтів 
«Актуальні питання 
курортології й 
фізіотерапевтії» 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011 

інші кошти     

Кількість 
учасників 
конгресу, чол. 

300   



Усього  530,0  230,0 300,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 180,0  80,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

20.8. Організація й 
проведення 
міжнародного 
науково-
практичного форуму 
«Цілющий Крим» 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти 350,0  150,0 200,0 

Кількість 
учасників 
форуму, чол. 

 100 150 

Усього  3510,0 90,0 1600,0 1820,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 990,0 90,0 400,0 500,0 

місцеві 
бюджети 

420,0  200,0 220,0 

20.9. Проведення 
щорічного 
міжнародного 
спеціалізованого 
ярмарку «Крим. 
Курорти. Туризм» 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти 2100,0  1000,0 1100,0 

Кількість 
експонентів 

400 420 450 

Усього  2606,4 36,4 1150,0 1420,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 686,4 36,4 250,0 400,0 

місцеві 
бюджети 

220,0  100,0 120,0 

20.10. Організація й 
проведення 
міжнародного 
туристичного 
ярмарку «Україна — 
цілий рік», м. Ялта 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти 1700,0  800,0 900,0 

Кількість 
експонентів 

150 320 350 

20.11. Проведення Програма розвитку Міністерство 2011— Усього  5951,0 81,0 2630,0 3240,0 Кількість 5 5 6 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 70,0  30,0 40,0 

місцеві 
бюджети 

1376,0 76,0 600,0 700,0 

регіональних 
туристичних 
ярмарків 

та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2013 

інші кошти 4505,0 5,0 2000,0 2500,0 

регіональних 
туристичних 
ярмарків 

Усього  4472,7 1066,7 1703,0 1703,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1694,6 648,6 523,0 523,0 

20.12. Проведення 
регіональних 
іміджевих заходів 
(фестивалі, 
конкурси, святкові 
заходи та ін.) 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 2778,1 418,1 1180,0 1180,0 

Кількість 
регіональних 
заходів за 
підтримки 
Міністерства 
курортів і 
туризму АРК 

 18 20 

Усього  4449,0 399,0 1850,0 2200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1249,0 99,0 550,0 600,0 

місцеві 
бюджети 

    

20.13. Проведення 
рекламних турів для 
представників 
турбізнесу, 
промислових 
підприємств і 
профспілок, ЗМІ, 
лікарів практичної 
охорони здоров'я з 
України й зарубіжжя 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 3200,0 300,0 1300,0 1600,0 

Кількість 
учасників 

500 400 400 

Усього  4600,0  2050,0 2550,0 20.14. Проведення 
Днів Криму в 
регіонах України та 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 

2012—
2013 

у т.ч.:     

Збільшення 
кількості 
відпочивальник

 150 200 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1300,0  600,0 700,0 

місцеві 
бюджети 

600,0  250,0 350,0 

зарубіжжя комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

виконкоми 
міськрад і 
райдержадмініст
рації в АРК 

інші кошти 2700,0  1200,0 1500,0 

ів, 
тис. чол. 

Усього  350,0  130,0 220,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 170,0  50,0 120,0 

місцеві 
бюджети 

    

20.15. Виготовлення 
й придбання 
сувенірної продукції 
з логотипом АРК 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації 

2012—
2013 

інші кошти 180,0  80,0 100,0 

Кількість 
сувенірної 
продукції, 
найменувань/ 
шт. 

 3/1000 4/1000 

Усього  49,8 49,8   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 49,8 49,8   

місцеві 
бюджети 

    

20.16. Проведення 
рекламних турів для 
керівників 
промислових 
підприємств, 
представників 
галузевих 
профспілок 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011 

інші кошти     

Кількість 
учасників 

35   

Усього  49,5 49,5   

у т.ч.:     

20.17. Проведення 
рекламного тура для 
лікарів практичної 
охорони здоров'я 
регіонів України й 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Міністерство 
охорони здоров'я 

2011 

Держбюдже     

Кількість 
учасників 

35   



т України 

бюджет АРК 49,5 49,5   

місцеві 
бюджети 

    

Росії АРК 

інші кошти     

Усього  258,9 258,9   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

158,9 158,9   

20.18. Розміщення 
рекламної 
інформації про Крим 
у друкованих 
засобах масової 
інформації України і 
країн СНД 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011 

інші кошти 100,0 100,0   

Кількість 
публікацій у 
міжнародних 
виданнях 

18   

Усього  37,3 37,3   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

37,3 37,3   

20.19. Розміщення 
рекламної 
інформації про 
відпочинок у Криму 
на телеканалах 
України і країн СНД 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011 

інші кошти     

Кількість 
роликів 
(виходів в ефір) 

   

Усього  3448,5 198,5 1450,0 1800,0 

у т.ч.:     

20.20. Створення 
циклу програм про 
санаторно-курортне 
лікування в Криму й 
розміщення їх на 
телеканалах України 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

Кількість 
програм 
(виходів в ефір) 

більше 200 10 13 



бюджет АРК 599,0 99,0 200,0 300,0 

місцеві 
бюджети 

649,5 99,5 250,0 300,0 

і Росії АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

інформації, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

інші кошти 2200,0  1000,0 1200,0 

Усього  600,0   600,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 100,0   100,0 

місцеві 
бюджети 

    

20.21. Проведення 
щорічного конгресу 
ФІЖЕТ у Криму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2013 

інші кошти 500,0   500,0 

Кількість 
учасників 
(журналістів)/ 
кількість 
публікацій 

  30/20 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

21. Зниження в 
міжсезоння 
собівартості 
рекреаційних 
послуг, цін на 
послуги 
санаторно-
курортних 
закладів до рівня 
беззбитковості з 
одночасним 
розвитком 
супутніх послуг 

21.1. Підготовка 
методичних 
рекомендацій для 
керівників 
санаторно-
курортних і 
туристичних 
підприємств із 
питань 
ціноутворення в 
період міжсезоння 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Зниження 
вартості послуг, 
% 

 -10 -10 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

22. Забезпечення 
диверсифікованос
ті туристичного 
продукту й 
розвиток нових 
сегментів ринку 
рекреаційних 

22.1. Складання 
переліку об'єктів 
інфраструктури 
автомобільного 
туризму з 
розміщенням на 
туристичному 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011 

бюджет АРК     

Створення 
системи обліку 
інфраструктури 
автомобільного 
туризму 

   



місцеві 
бюджети 

    порталі № 631-6/11) 

інші кошти     

Усього  265,0  115,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 210,0  95,0 115,0 

місцеві 
бюджети 

    

22.2. Заходи щодо 
популяризації 
бальнеолікування 
(мінеральні води, 
морська вода й ропа) 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

інші кошти 55,0  20,0 35,0 

Кількість 
проведених 
заходів, од. 

 2 2 

Усього  265,0  115,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 210,0  95,0 115,0 

місцеві 
бюджети 

    

22.3. Заходи щодо 
популяризації 
грязелікування 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

інші кошти 55,0  20,0 35,0 

Кількість 
проведених 
заходів, од. 

 2 2 

Усього  235,0  100,0 135,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 180,0  80,0 100,0 

послуг 

22.4. Реалізація 
заходів щодо 
розвитку сільського 
зеленого туризму в 
АРК 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

місцеві     

Розвиток 
сільського 
зеленого 
туризму 

   



бюджети 

інші кошти 55,0  20,0 35,0 

Усього  80,0 10,0 30,0 40,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 80,0 10,0 30,0 40,0 

місцеві 
бюджети 

    

23. Забезпечення 
розвитку 
медичного й 
соціального 
туризму 

23.1. Підтримка 
соціального туризму 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Розвиток 
соціальних 
видів туризму, 
кількість 
проведених 
заходів, шт. 

 3 3 

Усього  220,0  100,0 120,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 220,0  100,0 120,0 

місцеві 
бюджети 

    

24. Активізація 
розвитку в 
міжсезоння 
ділового, 
наукового, 
конгрес-, 
зимового, 
морського, етно-, 
мисливського, 
військового та 
інших видів 
туризму 

24.1.Розробка 
культурно-
етнографічних 
маршрутів із 
включенням об'єктів 
показу: 
республіканських 
музеїв, театрів, 
концертних 
організацій 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
маршрутів, од. 

2 3 4 

Усього  255,0  90,0 165,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

25. Розвиток 
спеціалізованих 
об'єктів 
туристичної 
інфраструктури, 
орієнтованих на 
міжсезоння: 
розвиток ділових 
конференційних і 
виставкових 
центрів із 

25.1. Розробка 
техніко-економічних 
обґрунтувань 
створення бюветів 
мінеральних вод у 
курортних 
населених пунктах 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2012—
2013 

місцеві 
бюджети 

255,0  90,0 165,0 

Кількість 
розроблених 
ТЕО, од. 

2  1 



відповідною 
інфраструктурою, 
бальнео- і 
грязелікарень, 
критих і відкритих 
басейнів з 
підігрівом 
морської води, з 
термальною 
водою, бюветів 
мінеральної води, 
розважальних 
центрів і т.п. 

інші кошти     

Усього  57568,5 6082,5 23198,0 28288,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

1476,1 1476,1   

бюджет 
АРК 

13619,5 2109,5 4855,0 6655,0 

місцеві 
бюджети 

6585,8 1264,8 2473,0 2848,0 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 4 

інші кошти 35887,1 1232,1 15870,0 18785,0 

 

Пріоритет 5. Зменшення частки тінізації послуг, що надаються в рекреаційній сфері 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

26. Удосконалення 
з урахуванням 
місцевої 
специфіки й згідно 
з європейським 
досвідом процедур 
оподаткування 
операцій у сфері 
індустрії розваг, 
санаторно-
курортній сфері, 

26.1. Розробка 
методичних 
рекомендацій з 
питань 
адміністрування 
туристичного збору 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Державна 
податкова 
служба в АРК 

2011 

місцеві 
бюджети 

    

Збільшення 
внесків до 
місцевих 
бюджетів 

   



інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

26.2. Вивчення 
міжнародного 
досвіду 
оподаткування 
діяльності 
підприємств 
курортно-
туристичної сфери 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Державна 
податкова 
служба в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
вивчених 
пакетів 
податкового 
законодавства 
курортно-
туристичної 
сфери 
закордонних 
країн, од. 

 3 4 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

надання послуг 
розміщення для 
категоризованих 
діючих готелів і 
підприємств із 
розміщення 
туристів, послуг 
харчування 

26.3. Підготовка 
пропозицій щодо 
внесення змін до 
законодавства в 
частині 
оподаткування 
діяльності курортно-
туристичних 
підприємств 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Державна 
податкова 
служба в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
розроблених 
пропозицій, од. 

 2 2 

Усього  230,0   230,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 150,0   150,0 

місцеві 
бюджети 

    

27. Формування 
офіційно 
зареєстрованої 
мережі готелів та 
альтернативних 
місць розміщення 
туристів і 
рекреантів економ 
класу (малих і 
міні-готелів, 
апартаментів і 
т.п.), 
розважальних 

27.1. Урегулювання 
діяльності власників 
приватних 
домоволодінь, які 
надають послуги 
тимчасового 
розміщення 
(проживання) 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти 80,0   80,0 

Забезпечення 
збільшення 
податкових 
внесків до 
бюджету, % 

  на 10 



об'єктів 

Усього  720,0   720,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 420,0   420,0 

місцеві 
бюджети 

    

28.1. Удосконалення 
методики галузевого 
аналізу згідно зі 
світовими 
стандартами 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2012—
2013 

інші кошти 300,0   300,0 

Приведення 
статистичних 
даних у 
відповідність із 
міжнародними 
стандартами 

   

Усього  165,0 50,0 55,0 60,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 165,0 50,0 55,0 60,0 

місцеві 
бюджети 

    

28.2. Забезпечення 
роботи 
автоматизованих 
систем підрахунку 
туристів у місцях 
в'їзду до Криму (на 
постах ДАІ Чонгар, 
Армянськ, Каховка) 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Постійний 
моніторинг 
туристичного 
потоку. 
Кількість 
автоматизовани
х систем 
підрахунку 
туристів, од. 

 3 3 

Усього  1148,8 148,8 500,0 500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 548,8 148,8 200,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

    

28. Удосконалення 
статистичної 
звітності й 
формування бази 
даних об'єктів 
сфери індустрії 
розваг, 
розміщення 
туристів, закладів 
харчування 

28.3. Проведення 
маркетингових і 
соціологічних 
досліджень у 
курортно-
туристичній сфері 
АРК 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти 600,0  300,0 300,0 

Кількість 
проведених 
досліджень, шт. 

 3 3 



Усього  2263,8 198,8 555,0 1510,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

1283,8 198,8 255,0 830,0 

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 5 

інші кошти 980,0  300,0 680,0 

 

Пріоритет 6. Зниження гостроти екологічних проблем і забезпечення належного екологічного стану регіону 

Усього  5678,9 901,0 2777,9 2000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

175,0 175,00   

бюджет АРК 5503,9 726,01 2777,9 2000,0 

місцеві 
бюджети 

    

29.1. Розробка 
проектів 
землевпорядження з 
організації й 
установлення меж 
об'єктів природно-
заповідного фонду 
та об'єктів 
екомережі 

Програма 
формування 
регіональної 
екологічної мережі 
в АРК до 2015 
року (Постанова  
ВР АPK 
від 17.09.2008  
№ 968-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
органи місцевого 
самоврядування 
в АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
об'єктів ПЗФ, за 
якими 
визначені й 
закріплені на 
місцевості межі 

11 10 7 

Усього  1761,1 561,1 600,0 600,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

29. Установлення 
меж територій 
(територій під 
особливою 
охороною: 
природно-
заповідних 
територій, об'єктів 
екомережі та 
об'єктів історико-
культурної 
спадщини, 
курортних, 
рекреаційних; 
територій 
населених 
пунктів, 
водоохоронних 
зон і прибережних 
захисних смуг 
уздовж морів, 
заток, лиманів, рік 
та ін. водних 
об'єктів) 

29.2. Установлення 
прибережних 
захисних смуг 
уздовж рік та озер 

Програма 
розвитку водного 
господарства АРК 
на період до 2015 
року (Постанова 
 ВР АPK  
від 17.11.2004 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
водогосподарськ
ого будівництва 
та зрошуваного 
землеробства 
АРК, виконкоми 

2011—
2013 

бюджет АРК     

    



місцеві 
бюджети 

1761,1 561,1 600,0 600,0 № 1121-4/04) міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК  

інші кошти     

Площа 
захисних смуг, 
тис. га 

0,25 0,5 0,75 

Усього  5804,0 2200,0 1750,0 1854,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

5804,0 2200,0 1750,0 1854,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

29.3. Установлення 
меж земель водного 
фонду під 
водогосподарськими 
об'єктами 

Програма 
розвитку водного 
господарства АРК 
на період до 2015 
року (Постанова 
ВР АPK  
від 17.11.2004 
№ 1121-4/04) 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
водогосподарськ
ого будівництва 
та зрошуваного 
землеробства 
АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Площа 
відведених 
земель водного 
фонду, тис. га 

  3,2 

Усього  610,0 100,0 255,0 255,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

310,0  155,0 155,0 

бюджет АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

29.4. Проведення 
землевпорядних 
робіт із 
виготовлення 
проектів відводу 
земель, переданих 
під залісення, й 
винесення в натуру 
меж 

Державна 
програма «Ліси 
України» на 
2010—2015 рр., 
(Постанова КМУ 
від 16.09.2009 
№ 977); 
Регіональна 
програма з 
охорони та 
відтворення лісів, 
підвищення їхньої 
продуктивності та 
раціонального 
використання на 
2005—2015 рр., 
(Постанова ВР 
АРК від 15.09.2004 
№ 1055-4/04), 
Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства 
АРК, 
підприємства 

2011—
2013 

інші кошти     

Отримання 
державних актів 
на право 
користування 
землями, 
переданими під 
залісення, дасть 
можливість 
забезпечити 
належний 
контроль над 
дотриманням 
вимог лісового 
та 
природоохорон
ного 
законодавства, 
виключить 
можливість 
нецільового 
використання 
земель на площі 
4,8 тис. га 

1,60 1,60 1,6 



(Постанова ВР 
АРК від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

29.5. Надання 
сприяння 
встановленню меж 
територій (територій 
під особливою 
охороною: 
природно-
заповідних 
територій, об'єктів 
екомережі та 
об'єктів історико-
культурної 
спадщини, 
курортних, 
рекреаційних; 
територій населених 
пунктів, 
водоохоронних зон і 
прибережних 
захисних смуг 
уздовж морів, заток, 
лиманів, рік та ін. 
водних об'єктів) 

  Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

    

Усього  79694,0 476,3 39608,3 39609,4 2376,5 тис. га 792,2 792,2 

у т.ч.:        

Держбюдже
т України 

73627,0  36813,0 36814,0 2208,8 тис. га 736,3 736,3 

бюджет АРК 3570,0  1785,0 1785,0 111,3 тис. га 37,1 37,1 

місцеві 
бюджети 

2497,0 476,3 1010,3 1010,4 56,4 тис. га 18,8 18,8 

29.6. Проведення 
інвентаризації 
земель  

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АР Крим 
на період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067)  

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
органи місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти      

377,3 

  

Усього  1409,6 309,6 550,0 550,0 9,0 тис. га 1,4 1,4 29.7. Розмежування 
земель державної і 
комунальної 

Республіканська 
програма 
використання та 

Органи 
місцевого 
самоврядування, 

2011—
2013 

у т.ч.:      

7,4 

  



Держбюдже
т України 

       

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 0,4 тис. га 0,13 0,13 

місцеві 
бюджети 

1309,6 309,6 500,0 500,0 8,6 тис. га 1,27 1,27 

охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 
(Постанова  
ВР АPK  
від 20.10.2010 
№ 1912-5/10)  

райдержадмініст
рації в АРК 

інші кошти        

Усього  49047,0  24187,0 24860,0 1260,3 тис. га 417,03 450,73 

у т.ч.:        

Держбюдже
т України 

15713,0  7521,0 8192,0 1137,1 тис. га 376 409,6 

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 0,4 тис. га 0,14 0,14 

місцеві 
бюджети 

33234,0  16616,0 16618,0 122,8 тис. га 40,9 41 

власності 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АР Крим 
на період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067) 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
органи місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти      

16,902 

  

Усього  2987,9  1493,9 1494,0 22,4 тис. га 7,5 7,4 

у т.ч.:        

Держбюдже
т України 

       

бюджет АРК 2987,9  1493,9 1494,0 22,4 тис. га 7,5 7,4 

місцеві 
бюджети 

       

29.8. Виготовлення 
ортофотопланів 
масштабу 1:200 
території 
прибережної 
захисної 2 км зони, 
розташованої за 
межами населених 
пунктів 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067)  

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
органи місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти      

 

  

Усього  38018,4  19009,2 19009,2 182,9 тис. га 61 61 

у т.ч.:        

29.9. Виготовлення 
ортофотопланів 
масштабу 1:500 
територій 
72 населених 
пунктів АР Крим 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
органи місцевого 

2011—
2013 

Держбюдже      

 

  



т України 

бюджет АРК 38018,4  19009,2 19009,2 182,9 тис. га 61 61 

місцеві 
бюджети 

       

загальною площею 
68,1 тис. га, 
масштабу 1:2000 
територій 
949 населених 
пунктів АР Крим 
загальною площею 
114,8 тис. га 

року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067)  

самоврядування 
в АРК 

інші кошти        

Усього  1270,6 70,6 600,0 600,0 6 6 

у т.ч.:       

Держбюдже
т України 

      

бюджет АРК 400,0  200,0 200,0 2 2 

місцеві 
бюджети 

870,6 70,6 400,0 400,0 4,0 4,0 

29.10. Установлення 
меж населених 
пунктів 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067)  

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
органи місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
населених 
пунктів, межі 
яких винесені в 
натуру, од. 

6 

  

Усього  1480,0 480,0 500,0 500,0  5 5 

у т.ч.:        

Держбюдже
т України 

       

бюджет АРК 300,0  150,0 150,0  2 2 

місцеві 
бюджети 

1180,0 480,0 350,0 350,0 2 3,0 3,0 

29.11. Розробка 
проектів 
землевпорядження 
щодо зміни меж 
населених пунктів 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067)  

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
органи місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
населених 
пунктів, 
проекти 
встановлення 
меж яких 
розроблені, од. 

   

Усього  100,0 100,0   

у т.ч.:     

29.12. Розробка 
проекту й 
установлення 
(винесення в натуру) 
прибережної 
захисної смуги 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад і 
райдержадмініст

2011 

Держбюдже
т України 

    

Дотримання 
вимог 
законодавства, 
поліпшення 
екологічного 
стану в Криму, 

Розробка 
ФМВ КРФ 
ДП «Центр 
ДЗК» 

  



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

100,0 100,0   

Чорного моря рації в АРК 

інші кошти     

зниження рівня 
екологічної 
напруженості 

Усього  80,0  40,0 40,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

80,0  40,0 40,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

30.1. Ведення 
державного 
кадастру рослинного 
світу 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011—
2013 

інші кошти     

Оцінка й 
розвиток 
природних 
ресурсів Криму, 
об'єктів 

17   

Усього  80,0  40,0 40,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

80,0  40,0 40,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

30. Установлення 
й обов'язкове 
дотримання 
екологічних 
стандартів, 
нормативів і 
лімітів 
використання 
природних 
ресурсів при 
здійсненні 
господарської, 
управлінської і 
рекреаційної 
діяльності 30.2. Ведення 

державного 
кадастру тваринного 
світу 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011—
2013 

інші кошти     

Оцінка й 
розвиток 
природних 
ресурсів Криму 

   

Усього  149,9 49,9 50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

31. Удосконалення 
системи 
моніторингу для 
оцінки впливу 
природніх і 
антропогенних 
факторів на 
навколишнє 

31.1 Забезпечення 
функціонування 
регіонального 
центру моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища 

Програма 
регіонального 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища АРК 
на 2010—2013 
роки (Постанова 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011—
2013 

бюджет АРК 149,9 49,9 50,0 50,0 

Створення й 
оснащення 
регіонального 
центру 
моніторингу на 
базі 
Республіканськ
ого комітету з 

Придбання 
комп'ютерної 
техніки й 
програмного 
забезпечення 
для 
організації 
функціонуван

Придбання 
GPS-
навігаторів 
(3 шт.) 

Видання 
екологічного 
вісника 
(20 шт.) 



місцеві 
бюджети 

    ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10)  

інші кошти     

питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 
Криму 

ня 
Регіональног
о центру 
моніторингу 
навколишньо
го 
природного 
середовища 

Усього  58,5 28,5 30,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 58,5 28,5 30,0  

місцеві 
бюджети 

    

31.2. Оснащення 
суб'єктів 
моніторингу 
автоматизованими 
робочими місцями 

Програма 
регіонального 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища АРК 
на 2010—2013 
роки (Постанова 
ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10)  

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011—
2012 

інші кошти     

Забезпечення 
функціонування 
єдиної 
інформаційної 
мережі збору, 
передачі, 
обробки й 
зберігання 
інформації  

Придбання 
комп'ютерної 
техніки та 
програмного 
забезпечення 
для 
обладнання 
автоматизова
них робочих 
місць у 
регіональних 
підрозділах 
суб'єктів 
системи 
моніторингу 

Оснащення 2 
робочих 
місць 

 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

31.3. Створення 
реєстру об'єктів 
контролю всіх 
суб'єктів 
регіональної 
системи 
моніторингу 

Програма 
регіонального 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища АРК 
на 2010—2013 
роки (Постанова 
ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011 

інші кошти     

Одержання 
даних про 
контрольовані 
об'єкти й 
території  

Зведена 
інформація 
про об'єкти 
контролю 
суб'єктів 
регіональної 
системи 
моніторингу 

  

Усього  99,0 99,0   

середовище 

31.4. Оптимізація 
відомчих мереж 
спостережень 

Програма 
регіонального 
моніторингу 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 

2011 

у т.ч.:     

Одержання 
достовірних 

Проект 
оптимізації 
відомчих 

  



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 99,0 99,0   

місцеві 
бюджети 

    

суб'єктів 
моніторингу 

навколишнього 
природного 
середовища АРК 
на 2010—2013 
роки (Постанова 
 ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10) 

навколишнього 
природного 
середовища  

інші кошти     

даних  систем 
спостережень 

Усього  500,0  500,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

31.5. Організація 
об'єктових систем 
локального 
моніторингу 
навколишнього 
середовища на 
великих 
підприємствах (ЗАТ 
«Кримський 
ТИТАН») 

Програма 
регіонального 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища АРК 
на 2010—2013 
роки (Постанова 
ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2012 

інші кошти 500,0  500,0  

Одержання 
оперативної 
інформації про 
вплив великих 
джерел 
забруднення на 
навколишнє 
середовище  

 Створення 
об'єктової 
системи 
локального 
моніторингу 

 

Усього  4000,0  2000,0 2000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 4000,0  2000,0 2000,0 

місцеві 
бюджети 

    

31.6. Модернізація 
підсистем 
моніторингу в 
містах Ялта, 
Алушта, Армянськ, 
Красноперекопськ 

Програма 
регіонального 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища АРК 
на 2010—2013 
роки (Постанова  
ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2012—
2013 

інші кошти     

Придбання й 
установка 
нових постів  

 2 2 

Усього  500,0  500,0  

у т.ч.:     

31.7. Створення 
мережі фонових 
станцій моніторингу 
— дооснащення 
фонової станції 
моніторингу на базі 

Програма 
регіонального 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища АРК 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 

2012 

Держбюдже     

Одержання 
інформації про 
незмінені 
природні 
системи, 
вивчення 

 Дооснащенн
я станції 
фонового 
моніторингу 

 



т України 

бюджет АРК 500,0  500,0  

місцеві 
бюджети 

    

Карадазького 
природного 
заповідника 

на 2010—2013 
роки (Постанова  
ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10) 

середовища  

інші кошти     

транскордонног
о перенесення 
забруднюючих 
речовин  

Усього  50,0   50,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 50,0   50,0 

місцеві 
бюджети 

    

31.8. Впровадження 
єдиної для всіх 
суб'єктів 
регіональної 
системи 
моніторингу 
програми 
спостережень і 
застосування єдиної 
нормативної бази 

Програма 
регіонального 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища АРК 
на 2010—2013 
роки (Постанова  
ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2013 

інші кошти     

Здійснення 
спостережень за 
загальною 
програмою, 
повне 
охоплення 
спостережувани
х параметрів, 
виключення 
дублювання 
параметрів  

   

Усього  353,5 53,5 150,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 253,5 53,50 100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

31.9. Розвиток 
матеріально-
технічної бази 
суб'єктів 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища  

Програма 
регіонального 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища АРК 
на 2010—2013 
роки (Постанова  
ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011—
2013 

інші кошти 100,0  50,0 50,0 

Оснащення 
суб'єктів 
моніторингу 
сучасними 
приладами й 
обладнанням  

Придбання 
спектрофото
метра  

Придбання 
ступки з 
електронним 
управлінням  

Придбання 10 
іономірів  

Усього  3017,4 445,4 1692,0 880,0 

у т.ч.:     

31.10. Забезпечення 
сейсмобезпеки АРК  

Програма 
розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

Безперервна 
реєстрація 
землетрусів і 
деформацій 
Землі. 
Оперативне 

   



бюджет АРК 3017,4 445,4 1692,0 880,0 

місцеві 
бюджети 

    

року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 
 

інші кошти     

інформування 
Головного 
територіального 
управління 
МНС в АРК про 
сейсмічний стан 
у Криму. 
Розширення 
мережі 
моніторингу 

Усього  500,0  250,0 250,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 500,0  250,0 250,0 

місцеві 
бюджети 

    

31.11. Розробка 
схеми 
перспективного 
використання 
мінерально-
сировинної бази 
будівельного 
комплексу АР Крим  

Програма 
розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
планувальної 
документації 

 1  

Усього  190,0 50,0 120,0 20,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 190,0 50,00 120,0 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

32. Визначення й 
впровадження в 
практику 
управління рівнів 
гранично 
допустимого 
екологічного 
навантаження для 
рекреаційних зон і 
морських 
акваторій 

32.1. Здійснення 
комплексного 
оцінювання стану 
навколишнього 
середовища й 
прогнозування на 
основі даних 
моніторингових 
спостережень  

Програма 
регіонального 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища АРК 
на 2010—2013 
роки (Постанова  
ВР АPK 
від 22.09.2010 
№ 1865-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011—
2013 

інші кошти     

Виявлення 
тенденцій і 
причин зміни 
стану 
навколишнього 
середовища, 
управління 
станом 
навколишнього 
середовища  

Виконання 
НДР 
«Оцінювання 
перевищень 
допустимих 
критичних 
навантажень 
важких 
металів на 
території 
Криму 
(за 
регіонами), 
розробка 
методики 
контролю 
водних 
ресурсів, 
забруднених 

Методика 
оцінювання 
вмісту 
токсичних 
органічних 
забруднювач
ів 

Оцінювання 
екологічного 
стану 
територіальн
их природних 
систем 



пестицидами 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

33. Забезпечення 
дотримання 
режимів округів і 
зон санітарної 
охорони курортів, 
рекреаційних 
територій, 
законодавства з 
використання 
земель 
лікувально-
оздоровчого й 
рекреаційного 
призначення та 
раціонального 
використання 
природних 
лікувальних 
ресурсів регіону 

33.1. Забезпечення 
дотримання 
законодавства з 
використання земель 
лікувально-
оздоровчого й 
рекреаційного 
призначення 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
земельних 
ресурсів 

2011—
2013 

інші кошти     

Недопущення 
безладної 
забудови й 
нецільового 
використання 
земель 
рекреаційного 
призначення 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

34.Забезпечення 
дотримання 
установлених 
законодавством 
України 
екологічних вимог 
при проектуванні, 
розміщенні й 
будівництві 
об'єктів 

34.1. Проведення 
державної 
екологічної 
експертизи проектів 
зі створення об'єктів 
СКТК, що 
відносяться до 4—5 
категорій складності 

Закони України 
«Про охорону 
навколишнього 
природного 
середовища», 
«Про державну 
екологічну 
експертизу», Закон 
України «Про 
регулювання 
містобудівної 
діяльності»  

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011—
2013 

інші кошти     

Дотримання 
екологічних 
вимог при 
проектуванні й 
будівництві 

   

Усього  9560,1 3017,9 6542,2  

у т.ч.:     

35. Забезпечення 
безперебійного 
водопостачання, 
будівництво й 
реконструкція 
водно-

35.1. Реконструкція 
каналізаційних 
очисних споруд у 
с. Рибальське 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 

2011—
2012 

Держбюдже
т України 

    

Млн м3/г  Зниження 
скидань на 
0,2 

 



бюджет АРК 9264,8 2722,6 6542,2  

місцеві 
бюджети 

295,3 295,3   

каналізаційних 
мереж і очисних 
споруд з 
урахуванням 
сезонного 
рекреаційного 
навантаження в 
населених пунктах 
у межах 
курортних 
територій і 
прибережних 
захисних смуг 
морів 

виконком 
Малоріченської 
сільради  

інші кошти     

Усього  4128,2 1428,2 1800,0 900,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

36.1. Реконструкція 
технологічного 
обладнання 
(баштових систем) 
на ВАТ «Бром» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ «Бром» 

2011—
2013 

інші кошти 4128,2 1428,2 1800,0 900,0 

Т/г   Зниження 
потенційних 
викидів 
забруднюючи
х речовин 
з 2014 року 
на 56,8 

Усього  90,0   90,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

36. Впровадження 
обов'язкового 
застосування в 
промисловості на 
території АРК 
нових екологічно 
безпечних 
технологій, які 
зменшують 
антропогенний 
вплив на 
навколишнє 
середовище й не 
знижують 
можливості 
ефективного 
рекреаційного 
використання 
територій 

36.2. Модернізація 
технологічного 
процесу на ВАТ 
«Бром» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ «Бром» 

2013 

інші кошти 90,0   90,0 

Т/г   Зниження 
потенційних 
викидів 
забруднюючи
х речовин 
з 2014 року 
на 231 



Усього  1120,3 920,3 200,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

36.3. Заміна 
існуючих 
пальникових 
установок на 
котлоагрегатах ВАТ 
«Кримський 
содовий завод» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ 
«Кримський 
содовий завод» 

2011—
2012 

інші кошти 1120,3 920,3 200,0  

Т/г  Зниження 
потенційних 
викидів в 
атмосферу на 
20 

 

Усього  85,0   85,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

36.4. Реконструкція 
аспіраційних 
установок на ВАТ 
«Кримський 
содовий завод» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ 
«Кримський 
содовий завод» 

2013 

інші кошти 85,0   85,0 

Т/г   Зниження 
потенційних 
викидів 
забруднюючи
х речовин 
на 8,16 

Усього  688502,8 329696,4 329696,4 29110,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

36.5. Будівництво 
цеху з виробництва 
сірчаної кислоти із 
застосуванням 
сучасних технологій 
на ЗАТ «Кримський 
ТИТАН» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

Т/г   Зниження 
потенційних 
викидів 
забруднюючи
х речовин 
на 9888 



№ 539) політики, 
ЗАТ «Кримський 
ТИТАН» 

інші кошти 688502,8 329696,4 329696,4 29110,0 

Усього  205,6 155,6 50,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

37.1. Установка 
встаткування з 
фільтрацією викидів 
пилу на ВАТ 
«Кримський 
содовий завод» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ 
«Кримський 
содовий завод» 

2011—
2012 

інші кошти 205,6 155,6 50,0  

Т/г  Зниження 
викидів 
на 2 

 

Усього  235,2 135,2 50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

37.2. Впровадження 
сучасних систем 
очищення газів на 
ВАТ «Кримський 
содовий завод» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ 
«Кримський 
содовий завод» 

2011—
2013 

інші кошти 235,2 135,2 50,0 50,0 

Т/г   Зниження 
потенційних 
викидів 
забруднюючи
х речовин 
на 2 

Усього  700,4 700,4   

у т.ч.:     

37. Впровадження 
сучасних 
технологій 
очищення викидів 
забруднюючих 
речовин 

37.3. Налагодження 
встаткування з 
очищення 
газопилових потоків 
на ЗАТ «Кримський 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 

2011 

Держбюдже
т України 

    

Т/г Проведення 
обстеження 
функціонуван
ня 
обладнання 
сушильної 

  



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

ТИТАН» на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ЗАТ «Кримський 
ТИТАН» 

інші кошти 700,4 700,4   

установки, 
прийомних і 
вагових 
бункерів, 
бункерів 
готового 
продукту, 
сировинного 
відділення, 
налагодженн
я обладнання 
з очищення 
газопилових 
потоків 

Усього  93555,5 753,5 66196,0 26606,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

37.4. Підвищення 
ефективності систем 
очищення на 
джерелах викидів 
ЗАТ «Кримський 
ТИТАН» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ЗАТ «Кримський 
ТИТАН» 

2011—
2013 

інші кошти 93555,5 753,5 66196,0 26606,0 

Т/г   Зниження 
потенційних 
викидів 
забруднюючи
х речовин 
 на 15,9 

Усього  4991,5 879,5 1850,0 2262,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

37.5. Реконструкція 
й заміна фільтрів на 
ЗАТ 
«Бахчисарайський 
комбінат 
«Будіндустрія» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ЗАТ 
«Бахчисарайськи

2011—
2013 

інші кошти 4991,5 879,5 1850,0 2262,0 

Т/г   Зниження 
потенційних 
викидів 
забруднюючи
х речовин 
з 2014 року 
на 101,3 



й комбінат 
«Будіндустрія» 

Усього  1000614,4 343611,9 503087,9 153914,6 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

95789,0 2375,0 46319,0 47095,0 

бюджет 
АРК 

69363,3 4274,9 36900,2 28188,2 

місцеві 
бюджети 

41247,6 2292,9 19476,3 19478,4 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 6 

інші кошти 794214,5 334669,1 400392,4 59153,0 

 

Пріоритет 7. Удосконалення регулювання сфери використання ресурсів прибережної зони 

Усього  290,0   290,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 290,0   290,0 

місцеві 
бюджети 

    

38. Створення й 
ведення 
державного 
кадастру 
природних 
лікувальних 
ресурсів України, 
державного 
кадастру 
природних 
територій курортів 
України, 
розташованих на 
території регіону 

38.1.Визначення 
переліку природних 
територій курортів 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Оцінка й 
розвиток 
природних 
рекреаційних 
ресурсів Криму 

  1 

Усього  1804,9 99,9 275,0 1430,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

39. Надання 
прибережним 
територіям 
регіону статусу 
курортних 
територій 
державного та 
місцевого 

39.1. Розробка 
проектних 
матеріалів з 
оголошення 
природних 
територій АР Крим 
курортами 
державного та 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

бюджет АРК 679,9 99,9 80,0 500,0 

Забезпечення 
комплексного 
освоєння 
курортних 
територій. 
кількість 
пакетів 

 1 4 



місцеві 
бюджети 

1125,0  195,0 930,0 значення місцевого значення № 631-6/11) 

інші кошти     

документів, од. 

Усього  600,6 400,6 100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

600,6 400,6 100,0 100,0 

40. Здійснення 
стратегічного 
планування 
розвитку 
прибережних 
територій, 
розробка схеми 
функціонального 
зонування 
прибережної 
смуги з 
визначенням 
територій, 
придатних для 
різних видів 
господарської 
діяльності 

40.1 Розробка схем 
землевпорядження, 
техніко-
економічного 
обґрунтування з 
охорони та 
раціонального 
використання земель 

Республіканська 
програма 
використання й 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 
(Постанова 
 ВР АPK 
від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Тис. га 0,4 0,4 0,4 

Усього  211607,3 95974,1 43983,2 71650,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

209627,9 95904,7 43723,2 70000,0 

бюджет АРК 1610,0  110,0 1500,0 

місцеві 
бюджети 

369,4 69,4 150,0 150,0 

41.1. Проведення 
проектно-
дослідницьких 
робіт, будівництво й 
реконструкція 
протиерозійних, 
берегоукріплювальн
их, протисельових 
споруд 

Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 
(Постанова 
ВР АPK 
від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Феодосійська, 
Сімферопольськ
а, Алуштинська, 
Судацька і 
Ялтинська міські 
ради, 
Білогірська, 
Роздольненська, 
Ленінська 
райдержадмініст
рації  

2011—
2013 

інші кошти     

Усунення 
або зниження 
до 
припустимого 
рівня 
негативного 
впливу на землі 
та об'єкти 

600 м 
набережній, 
ПДР 

  

Усього  352488,8 34049,5 68070,4 250368,9 

41. Припинення 
руйнування 
берегової лінії, 
ерозії земель, 
зрушень і 
абразійних 
процесів, 
особливо в 
прибережній 
курортній зоні, 
шляхом 
проведення робіт з 
берегоукріплення 
та протизсувних 
робіт 

41.2. Інженерний 
захист територій 
АРК від зсувних та 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 

2011—
2013 

у т.ч.:     

Розробка 
регламентуючог
о документа з 

1   



Держбюдже
т України 

296022,9 32426,1 58200,0 205396,8 районування, 
проектування, 
технології 
будівництва та 
експлуатації 
протизсувних 
берегоукріплюв
альних споруд 
узбережжя 
довжиною 720 
км 

бюджет АРК 54783,9 1623,4 9870,4 43290,1 

місцеві 
бюджети 

1682,0   1682,0 

Довжина 
узбережжя 
від розмиву й 
відновлення 
пляжної зони, 
км 

4,87 

абразійних процесів будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

будівництва та 
архітектури 

інші кошти     Контроль над 
протизсувним 
станом, га 

351,5 

Усього  68190,8  22177,7 46013,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

68190,8  22177,7 46013,1 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

41.3. Протиаварійні 
роботи з 
інженерного захисту 
території 
Лівадійського 
палацово-паркового 
комплексу 

Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 
(Постанова  
ВР АPK 
від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Головне 
управління 
капітального 
будівництва при 
РМ АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

     

Усього  1120,0 630,0 265,0 225,0 

у т.ч.:     

42. Установлення 
водоохоронних 
зон і прибережних 
захисних смуг 
морів і введення 
спеціального 

42.1. Розробка 
проектів 
водоохоронних і 
санітарних зон, 
установлення меж 
прибережних 

Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Алуштинська, 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

Га  2444 2075 



бюджет АРК 150,0  75,0 75,0 

місцеві 
бюджети 

970,0 630,0 190,0 150,0 

порядку 
використання 
земель у 
водоохоронних 
зонах і 
прибережних 
захисних смугах 
морів 

захисних смуг у 
натурі (на 
місцевості) на 
території АРК  

(Постанова ВР 
АPK від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Євпаторійська, 
Судацька, 
Феодосійська і 
Ялтинська міські 
ради, 
Сімферопольськ
а, Білогірська, 
Роздольненська 
й Чорноморська 
райдержадмініст
рації  

інші кошти     

Усього  450,4 450,4   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

43. Поліпшення 
матеріального 
забезпечення й 
організації роботи 
служб швидкого 
реагування на 
надзвичайні 
ситуації в 
прибережних 
захисних смугах 
морів 

43.1. Створення 
комунальних 
аварійно-
рятувальних служб 
на водних об'єктах, 
забезпечення роботи 
їх рятувальних 
станцій, навчання, 
перепідготовка 
матросів-
рятувальників 
відомчих 
рятувальних постів, 
поетапне 
фінансування 
рятувальних 
станцій, їх 
реконструкція та 
ремонт 

Програма 
забезпечення 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2010 
№ 170-6/10) 

Виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
Головне 
територіальне 
управління МНС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 450,4 450,4   

Підвищення 
рівня захисту 
відпочивальник
ів 

   

Усього  636552,8 131604,5 134871,3 370077,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

573841,6 128330,8 124100,9 321409,9 

бюджет 
АРК 

57513,8 1723,3 10135,4 45655,1 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 7 

місцеві 4747,0 1100,0 635,0 3012,0 

 



бюджети 

інші кошти 450,4 450,4   

Пріоритет 8. Збереження об'єктів культурної спадщини, біологічного розмаїття, флори й фауни, природних ландшафтів і місць проживання біологічних видів 

Усього  700,0  400,0 300,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

700,0  400,0 300,0 

44.1. Коректування 
генерального плану 
м. Щолкіне 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Щолкінська 
міськрада, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

  1 

Усього  240,0  240,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

240,0  240,0  

44.2. Розробка 
генерального плану 
м. Алушта 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Алуштинська 
міськрада, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2012 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

 1  

Усього  1400,0   1400,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

44. Уведення 
разом з місцевими 
органами 
виконавчої влади 
перспективного 
планування зі 
збереження 
архітектурної та 
містобудівної 
спадщини 
курортних міст 

44.3. Розробка 
генерального плану 
м. Бахчисарай 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  

Бахчисарайська 
міськрада, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2013 

бюджет АРК 800,0   800,0 

Кількість 
містобудівних 
документів 

  1 



місцеві 
бюджети 

600,0   600,0 № 704-6/12) 

інші кошти     

Усього  1700,0  500,0 1200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 700,0   700,0 

місцеві 
бюджети 

1000,0  500,0 500,0 

44.4 Розробка 
генерального плану 
м. Білогірськ 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Білогірська 
міськрада, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

  1 

Усього  1500,0  500,0 1000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 500,0   500,0 

місцеві 
бюджети 

1000,0  500,0 500,0 

44.5. Розробка 
генерального плану 
м. Старий Крим 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Старокримська 
міськрада, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

  1 

Усього  1650,0  500,0 1150,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 750,0   750,0 

44.6. Коректування 
генерального плану 
смт Чорноморське 
Чорноморського 
району 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Чорноморської 
сільради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2012—
2013 

місцеві 900,0  500,0 400,0 

Кількість 
містобудівних 
документів 

  1 



бюджети 

інші кошти     

Усього  700,0  200,0 500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 500,0   500,0 

місцеві 
бюджети 

200,0  200,0  

44.7. Розробка 
історико-
архітектурного 
опорного плану  
м. Бахчисарай 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Бахчисарайської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

  1 

Усього  300,0  300,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

300,0  300,0  

44.8. Розробка 
історико-
архітектурного 
опорного плану смт 
Партеніт 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Партенітської 
сільради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2012 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

 1  

Усього  7400,0  5000,0 2400,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 7400,0  5000,0 2400,0 

44.9. Створення 
містобудівного 
кадастру 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2012—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

Створення 
єдиної системи 
обліку, 
реєстрації, 
зберігання й 
надання 
містобудівної 
інформації для 
розробки 
містобудівних 
проектів та 

   



інші кошти     управління 
процесами 
територіального 
розвитку 

Усього  100,0  100,0  

у т.ч.:     

 

Держбюдже
т України 

    1 

бюджет АРК 100,0  100,0  

місцеві 
бюджети 

    

44.10. Розробка 
схеми планування 
територій місць 
дислокації 
пристаней, причалів, 
баз-стоянок 
маломірних суден на 
водних об'єктах АРК 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2012 

інші кошти     

Упорядкування 
місць 
дислокації 
пристаней, 
причалів, баз-
стоянок 
маломірних 
суден на водних 
об'єктах АРК  

 

 

 

Усього  10000,0 5000,0 5000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

10000,0 5000,0 5000,0  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

44.11. Створення 
картографічної 
основи масштабу  
1:25 000 території 
АРК 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2011—
2012 

інші кошти     

Площа, що 
підлягає 
топозйомці, 
тис. км2 

 26,2  

Усього 
в т.ч.: 

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Держбюдже
т України 

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

бюджет АРК     

44.12. Створення 
картографічної 
основи масштабу  
1:5 000 територій 
населених пунктів 
АРК  

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

Площа, що 
підлягає 
топозйомці, 
тис. км2 

 26,2  



інші кошти     

Усього  6300,0  3600,0 2700,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

6300,0  3600,0 2700,0 

45. Забезпечення 
повної 
відповідності 
розвитку 
рекреаційних 
об'єктів схемам 
планування 
курортно-
оздоровчих і 
рекреаційних 
територій з 
урахуванням 
потреб в об'єктах 
інфраструктури 

45.1. Розробка схем 
планувань 14 
адміністративних 
районів 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів, що 
регламентують 
планувальну 
організацію 
територіально-
господарського 
розвитку 
району 

 8 6 

Усього  550,8 150,8 200,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

550,8 150,8 200,0 200,0 

46.1. Розробити 
детальні плани 
території міста 
Євпаторія 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Євпаторійської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

 1 1 

Усього  300,0  150,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

46. Оптимізація 
архітектурно-
планувальної 
структури 
курортних міст і 
районів шляхом 
розробки 
детальних планів 
територій 
приморських 
частин курортних 
міст і схем 
планувань 
рекреаційних і 
курортних районів 
за межами 
населених пунктів 
і забезпечення 
контролю над їх 
реалізацією 

46.2. Розробити 
детальні плани 
території м. Саки 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Сакської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2012—
2013 

місцеві 
бюджети 

300,0  150,0 150,0 

Кількість 
містобудівних 
документів 

 1 1 



інші кошти     

Усього  650,0  300,0 350,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

650,0  300,0 350,0 

46.3. Розробити 
детальні плани 
території м. Ялта 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Ялтинської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

 1 1 

Усього  400,0  200,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

400,0  200,0 200,0 

46.4. Розробити 
детальні плани 
території м. Алушта 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Алуштинської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

 1 1 

Усього  200,0   200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

200,0   200,0 

46.5. Розробити 
детальні плани 
території 
м. Феодосія 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Феодосійської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів  

  1 



Усього  200,0   200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

200,0   200,0 

46.6. Розробити 
детальні плани 
території м. Керч 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Керченської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів  

  1 

Усього  600,0  300,0 300,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

600,0  300,0 300,0 

46.7. Розробити 
детальні плани 
території 
м. Сімферополь 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Виконком 
Сімферопольськ
ої міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

 1 1 

Усього  900,0  400,0 500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

900,0  400,0 500,0 

46.8. Розробка 
детального плану 
території м. Алупка 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012 
 № 704-6/12) 

Виконком 
Алупкінської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2012—
2013 

інші кошти     

Кількість 
містобудівних 
документів 

 1 1 
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у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

залученню 
інвестицій у 
діяльність зі 
збереження та 
реставрації 
об'єктів 
культурної 
спадщини 

робота з 
Республіканським 
(АРК) цільовим 
фондом охорони 
культурної 
спадщини  

й комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини 

1013 

інші кошти     

інвестицій у 
діяльність зі 
збереження та 
реставрації 
об'єктів 
культурної 
спадщини, 
фінансування 
заходів, 
спрямованих на 
охорону 
культурної 
спадщини, 
приріст, % 

Усього  8420,8  1920,8 6500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

5517,7  517,7 5000,0 

бюджет АРК 2903,1  1403,1 1500,0 

місцеві 
бюджети 

    

  47.2. Проведення 
реставраційних 
робіт на об'єктах 
культурної 
спадщини 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини 

2011—
1013 

інші кошти     

Збереження 
об'єктів 
культурної 
спадщини, 
об'єкти 

 2 5 

Усього  30,0 30,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

48. Сприяння 
залученню 
об'єктів 
культурної і 
природної 
спадщини в 
національні й 
світові туристичні 
маршрути 

48.1. Складання 
переліку об'єктів 
історико-культурної 
та архітектурної 
спадщини й музеїв 
Криму з 
розміщенням на 
кримських порталах 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини, 
Міністерство 
культури АРК 

2011 

інші кошти 30,0 30,0   

Формування 
доступної 
інформації про 
об'єкти 

Видання 
каталогу 
«Пам'ятки 
культурної 
спадщини» 
тиражем 
50 прим., 
розміщення 
на сайті 
Республіканс
ького 
комітету АРК 
з питань 
охорони 
культурної 

  



спадщини 
інформації 
про об'єкти 

Усього  150,0 40,0 50,0 60,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 150,0 40,0 50,0 60,0 

місцеві 
бюджети 

    

48.2. Проведення 
методичних 
екскурсій по 
об'єктах культурної 
спадщини для 
організаторів 
екскурсійної 
діяльності 

Програма розвитку 
та реформування 
рекреаційного 
комплексу АРК на 
2012—2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 631-6/11) 

Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
екскурсій, од. 

 5 6 

Усього  40,0 20,0 20,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 40,0 20,0 20,0  

місцеві 
бюджети 

    

48.3. Видання 
довідника 
«Природно-
заповідний фонд 
АРК» 

Програма 
формування 
регіональної 
екологічної мережі 
в АРК на період до 
2015 року 
(Постанова  
ВР АPK 
від 17.09.2008 
№ 968-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

2011—
2012 

інші кошти     

Формування 
доступної 
інформації про 
об'єкти 
природно-
заповідного 
фонду 

   

Усього  7,0 7,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 7,0 7,0   

48.4. Видання 
рекламної продукції 
та інформаційно-
довідкових 
бюлетенів про 
об'єкти 
етнокультурної 
спадщини 
українською, 
російською та 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Міністерство 
культури АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини 

2011 

місцеві 
бюджети 

    

Найменувань/п
рим. 

1/500   



англійською мовами інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

48.5. Створення 
археологічного 
заповідника 
«Тарханкут» і 
структурного 
підрозділу КРУ 
«Історико-
археологічний 
заповідник 
«Неаполь 
Скіфський» — 
археологічного 
парку «Ак-Кая» 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини, 
Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Міністерство 
культури АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Залучення 
об'єктів 
культурної 
спадщини 
Західного 
Криму та 
Білогірського 
району в 
національні й 
світові 
туристичні 
маршрути 

 Створення 
археологічно
го 
заповідника 
«Тарханкут» 
і 
структурного 
підрозділу 
КРУ 
«Історико-
археологічни
й заповідник 
«Неаполь 
Скіфський» 
— 
археологічно
го парку 
«Ак-Кая» 

Створення 
археологічног
о заповідника 
«Тарханкут» і 
структурного 
підрозділу 
КРУ 
«Історико-
археологічни
й заповідник 
«Неаполь 
Скіфський» 
— 
археологічног
о парку «Ак- 
Кая» 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

48.6. Створення 
Центру підводних 
досліджень і 
Морського музею 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини 

2012—
2013 

інші кошти     

Залучення 
об'єктів 
культурної 
спадщини в 
національні й 
світові 
туристичні 
маршрути, 
створення 
нового об'єкта 
туристичного 
відвідання 

 Створення 
Центру 
підводних 
досліджень і 
Морського 
музею 

Створення 
Центру 
підводних 
досліджень і 
Морського 
музею 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

49. Установлення 
й контроль над 
дотриманням 
установлених 
режимів охорони 
пам'яток історії, 
культури, 
архітектури й 

49.1. Здійснення 
контролю над 
дотриманням 
установлених 
режимів охорони 
пам'яток історії, 
культури, 
архітектури, 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 

2011—
2013 

бюджет АРК     

Виконання 
вимог 
законодавства 
України у сфері 
охорони 
культурної 
спадщини й 
природно-

   



місцеві 
бюджети 

    природи територій і об'єктів 
природно-
заповідного фонду 

культурної 
спадщини, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

інші кошти     

заповідного 
фонду 

Усього  956,7 156,7 400,0 400,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 956,7 156,7 400,0 400,0 

місцеві 
бюджети 

    

50. Створення 
національних і 
регіональних 
ландшафтних 
парків, об'єктів 
природно-
заповідного 
фонду, здійснення 
їх екологічного 
облаштування й 
включення в 
туристичні 
маршрути 

50.1. Створення 
нових об'єктів 
природно-
заповідного фонду 

Програма 
формування 
регіональної 
екологічної мережі 
в АРК на період до 
2015 року 
(Постанова  
ВР АPK 
від 17.09.2008 
№ 968-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування 
та 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість нових 
об'єктів 

25 5 4 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

51. Регулювання 
туристичного 
навантаження на 
природні 
комплекси, 
використання 
спеціальних 
технологій 
мінімізації 
забруднення 
територій 
природних 
об'єктів 
туристичного 
показу 

51.1. Розробка 
механізму 
регулювання 
туристичного 
навантаження на 
природні комплекси, 
об'єкти 
туристичного показу 

  Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011 

інші кошти     

Зниження рівня 
антропогенного 
навантаження 
на особливо 
цінні території 
та об'єкти 

   



Усього  5,0   5,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

52. Формування 
культури 
екологічного 
відпочинку, 
підвищення рівня 
екологічної освіти 
представників 
туристичної 
індустрії і 
туристів, 
екологічної освіти 
місцевого 
населення 

52.1. Пропаганда 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
видання 
поліграфічної 
продукції на 
екологічну тематику 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011—
2013 

інші кошти 5,0   5,0 

Сприяння 
формуванню 
екологічної 
свідомості 

   

Усього  60400,3 10404,5 25280,8 24715,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

30517,7 10000,0 10517,7 10000,0 

бюджет 
АРК 

14806,8 223,7 6973,1 7610,0 

місцеві 
бюджети 

15040,8 150,8 7790,0 7100,0 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 8 

інші кошти 35,0 30,0  5,0 

 

Усього  3995181,8 1924393,7 1075280,8 995507,4 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

745245,1 185802,6 180937,6 378504,9 

бюджет 
АРК 

169375,3 9383,3 62188,7 97803,3 

місцеві 
бюджети 

107886,6 26827,3 38751,8 42307,5 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 1 

інші кошти 2972674,9 1702380,5 793402,7 476891,7 

 



Розділ II. ФОРМУВАННЯ АГРОСЕКТОРУ XXI СТОЛІТТЯ 

Пріоритет 1. Підвищення продуктивності землеробства 

Усього  6704,0 821,6 2941,2 2941,2 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

5882,4  2941,2 2941,2 

бюджет АРК     

   

місцеві 
бюджети 

    10 3—4 3—4 

1.1. Проведення 
гіпсування 
солонцевих земель  

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 821,6 821,6   

Збільшення 
врожайності 
зернових 
культур, ц/га, 
кормових 
культур, ц/га 

 40 40 

Усього  991,7 991,7   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.2. Удосконалення 
технології впливів 
на градові процеси 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10)  

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, Кримська 
воєнізована 
служба з 
активних 
впливів на 
гідрометеорологі
чні процеси 

2011 

інші кошти 991,7 991,7   

Збереження 
врожаю 
щороку, 
млн грн 

   

Усього  20186,4 5889,9 5109,5 9187,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

19125,9 5456,0 4800,0 8869,9 

бюджет АРК 600,0 200,0 200,0 200,0 

1. Впровадження 
системних заходів 
для екологізації, 
інтенсифікації і 
раціонального 
використання 
земельних, 
водних, лісових 
ресурсів, задіяних 
у 
сільськогосподарс
ькому 
виробництві 

1.3. Створення 
нових лісових 
насаджень на 
землях, переданих 
на залісення 

Державна цільова 
програма «Ліси 
України» на 
2010—2015 роки 
(Постанова КМУ 
від 16.09.09 
№ 977), 
Регіональна 
програма з 
охорони та 
відтворення лісів, 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
підприємства 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

Збільшення 
площі лісових 
насаджень, 
нарощування 
природоохорон
ного потенціалу 
лісів, 
підвищення 
лісистості 
півострова, 

1,6 1 1,6 



підвищення їхньої 
продуктивності та 
раціонального 
використання на 
2005—2015 рр. 
(Постанова ВР 
АРК від 15.09.04 
№ 1055-4/04) 

інші кошти 460,5 233,9 109,5 117,1 тис. га 

Усього  1008,4 367,5 309,6 331,3 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

367,2 75,2 141,1 150,9 

бюджет АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.4. Відновлення 
лісів, що 
постраждали 
внаслідок стихійних 
лих (пожежі, 
урагани, вітровали й 
ін.) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
підприємства 

2011—
2013 

інші кошти 341,2 192,3 68,5 80,4 

Відновлення 
лісів, що 
постраждали 
внаслідок 
техногенних 
катастроф і 
стихійних лих, 
га 

4 50 50 

Усього  14815,1 4807,7 4839,6 5167,8 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 150,0 50,0 50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.5. Підвищення 
продуктивності, 
поліпшення якісного 
складу лісів 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
підприємства 

2011—
2013 

інші кошти 14665,1 4757,7 4789,6 5117,8 

Формування 
стійких лісових 
насаджень, 
га/м3 

2150/35000 3300/59465 3300/59465 

Усього  2224,0 145,0  2079,0 

у т.ч.:     

1.6. Нарощування 
технічного 
потенціалу 

Державна цільова 
програма «Ліси 
України» на 
2010—2015 роки 
(Постанова КМУ 
від 16.09.09 
№ 977), 
Регіональна 
програма з 
охорони та 
відтворення лісів, 
підвищення їхньої 
продуктивності та 
раціонального 
використання на 
2005—2015 рр. 
(Постанова ВР 
АРК від 15.09.04 
№ 1055-4/04) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

2224,0 145,0  2079,0 

Нарощування 
технічного 
потенціалу 
галузі 

Придбання лісогосподарської техніки 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

підприємства 

інші кошти     

Усього  78232,4 23720,2 23880,9 30631,3 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

60025,9 16517,6 18565,0 24943,3 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.7. Ведення 
лісового 
господарства на 
засадах 
стабілізаційного 
розвитку й 
гармонізації з 
міжнародними 
лісогосподарськими 
системами 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
підприємства 

2011 

інші кошти 18206,5 7202,6 5315,9 5688,0 

Забезпечення 
функцій 
управління та 
державного 
контролю над 
охороною, 
захистом, 
використанням 
і відновленням 
лісів згідно з 
виробничими 
планами — за 
роками 

   

Усього  523,0   523,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

523,0   523,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.8. Оформлення 
державних актів на 
право постійного 
користування 
землею 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
підприємства 

2011—
2013 

інші кошти     

Отримання 
державних актів 
на право 
користування 
землею, тис. га 

  3,5 

Усього  7903,5 2102,1 2514,5 3286,9 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

6537,1 1468,0 2160,7 2908,4 

1.9. Підвищення 
стійкості лісових 
екосистем, охорона 
та захист лісу 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
підприємства 

2011—
2013 

бюджет АРК     

Скорочення 
площі лісових 
пожеж, 
профілактика їх 
виникнення, 
зниження рівня 
пожежної 
небезпеки, 

Створення протипожежних розривів, 
мінералізованих смуг і догляд за ними, 
тис. км:  
2011 рік — 2;  
2012 рік — 2;  
2013 рік — 2 



місцеві 
бюджети 

    

інші кошти 1366,4 634,1 353,8 378,5 

оперативне 
реагування на 
виникнення 
лісових пожеж 

Усього  2998,3 936,2 859,5 1202,6 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

464,0 135,5 22,0 306,5 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.10. Відтворення, 
охорона та 
раціональне 
використання 
мисливської фауни 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
підприємства 

2011—
2013 

інші кошти 2534,3 800,7 837,5 896,1 

Доведення 
чисельності 
диких копитних 
тварин у 
мисливських 
угіддях Криму 
до тис. голів 

 4,6 4,7 

Усього  4785,3 25,0 2264,4 2495,9 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

5,0   5,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.11. Стимулювання 
розвитку в лісах 
рекреаційної і 
туристичної 
інфраструктури, 
еколого-
просвітницької 
діяльності 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
підприємства 

2011—
2013 

інші кошти 4780,3 25,0 2264,4 2490,9 

Розвиток у 
лісах 
рекреаційної і 
туристичної 
інфраструктури, 
екологічне 
виховання 
населення, 
інформування 
громадськості 
про проблеми 
лісового 
господарства, 
одиниць 

Виступи в засобах масової інформації в 
2011 році — 22;  
2012 році — 24;  
2013 році — 26 

Усього  27444,0 18444,0 9000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

15100,0 8350,0 6750,0  

1.12. Знешкодження 
(утилізація) 
хімічних засобів 
захисту рослин і 
тари з-під них, які 
залишилися і 
забороняється 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
райдержадмініст

2011—
2012 

бюджет АРК 12344,0 10094,0 2250,0  

Кількість, т 444,37 402  



місцеві 
бюджети 

    застосовувати КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539) 

рації  

інші кошти     

Усього  200,0  100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

200,0  100,0 100,0 

Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 
(Постанова  
ВР АPK 
від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування, 
райдержадмініст
рації в АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Усього  738,2  369,1 369,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 369,2  184,6 184,6 

місцеві 
бюджети 

    

1.13. Коректування 
матеріалів 
ґрунтових 
обстежень міст і 
районів АРК  

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067) 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК  

2011—
2013 

інші кошти 369,0  184,5 184,5 

Га земель, на 
яких оновлені 
ґрунтові 
обстеження 

 2801 2801 

Усього  70,0  35,0 35,0 350 350 

у т.ч.:       

Держбюдже
т України 

      

1.14. Консервація 
деградованих і 
малопродуктивних 
земель. Залудіння 
деградованої ріллі 
на території 
Білогірського, 
Красногвардійськог

Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 
(Постанова  
ВР АPK 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Білогірська, 
Красногвардійсь
ка, 

2011—
2013 

бюджет АРК 20,0  10,0 10,0 

Га 
законсервовани
х земель 

 

100 100 



місцеві 
бюджети 

50,0  25,0 25,0 250 250 о, Первомайського й 
Совєтського районів 

від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Первомайська та 
Совєтська 
райдержадмініст
рації в АРК інші кошти       

Усього  54364,6  25887,9 28476,7 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

54364,6  25887,9 28476,7 

Здешевлення 
собівартості 
1 ц 

   

бюджет АРК     зернових 
культур на, % 

 20,2 20,2 

місцеві 
бюджети 

    олійних на, %  60,2 60,2 

2.1. Надання 
фінансової 
підтримки 
сільгосптоваровироб
никам шляхом 
часткової 
компенсації вартості 
електроенергії на 
подачу води для 
поливу 
сільськогосподарськ
их культур 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     винограду на, %  20,4 20,4 

Усього  10100,0 100,0  10000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

10000,0   10000,0 

Збільшення 
врожайності на 
зрошуваних 
землях  

   

бюджет АРК     зернових 
культур на, % 

15—20 15—20 15—20 

місцеві 
бюджети 

    олійних на, %  20 20 

2. Збільшення 
площі зрошуваних 
земель, 
відновлення 
зрошуваних 
земель, які 
протягом певного 
часу не 
оброблялися, 
підвищення 
ефективності 
використання 
води шляхом 
реконструкції і 
модернізації 
меліоративних 
споруд, створення 
об'єднань 

2.2. Надання 
фінансової 
підтримки 
сільгосптоваровироб
никам шляхом 
компенсації витрат 
на капітальний 
ремонт 
міжгосподарських 
меліоративних 
систем 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 100,0 100,0   винограду на, %  30 30 

Усього  142000,0 142000,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

3. Поліпшення 
культури 
землеробства за 
рахунок 
удосконалення 
способів обробки 
ґрунту, 
застосування 

3.1.Забезпечення 
дотримання норм 
внесення 
мінеральних добрив 
у ґрунт 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

бюджет АРК     

Підвищення 
родючості 
ґрунтів, 
виробництво 
зерна щороку 
не менше, млн т 

1,9 1,4 1,4 



місцеві 
бюджети 

    

інші кошти 142000,0 142000,0   

Усього  1573,5 639,5 467,0 467,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

3.2.Збільшення 
обсягів застосування 
біологічних засобів 
захисту рослин 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 1573,5 639,5 467,0 467,0 

Зниження 
порогу 
шкідливості 
хвороб і 
шкідників  

Зниження 
чисельності 
хвороб і 
шкідників 
94% 

  

Усього  107,5 4,5 50,0 53,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 103,0  50,0 53,0 

місцеві 
бюджети 

1,5 1,5   

3.3. Заохочення 
передових 
працівників 
сільського 
господарства, які 
добилися 
найбільших 
результатів у роботі 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 3,0 3,0   

Стимулювання 
комбайнових 
екіпажів для 
досягнення 
найбільших 
результатів у 
збиранні ранніх 
зернових 
культур 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

науково 
обґрунтованої 
системи сівозмін, 
дотримання 
оптимальної 
структури 
посівних площ, 
використання 
науково 
обґрунтованих 
обсягів хімічних і 
біологічних 
засобів захисту 
рослин 

3.4. Впровадження 
ґрунтозахисних 
технологій 
(мінімальна, 
нульова, прямий 
посів), розширення 
площі багаторічних 
трав до 10—15%, 
оптимізація 
структури посівних 
площ, розробка 

 Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

місцеві     

Поліпшення 
культури 
землеробства 

   



бюджети планів 
землекористування 
й освоєння сівозмін 
(науково-
обґрунтованих) 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

3.5. Проведення 
інформаційної 
компанії про 
необхідність 
виконання Закону 
України « Про 
внесення змін до 
деяких 
законодавчих актів 
України про 
збереження 
родючості ґрунтів» 

  Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК 

2011 

інші кошти     

     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

3.6. Моніторинг 
проведення 
розробки 
сільгосптоваровироб
никами проектів 
землевпорядження, 
що забезпечують 
еколого-економічне 
обґрунтування 
сівозмін і 
впорядкування угідь 

  Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК 

2011 

інші кошти     

     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

3.7. Контроль над 
дотриманням вимог 
Закону України 
«Про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України про 
збереження 

  Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК 

2012 

бюджет АРК     

    



місцеві 
бюджети 

    родючості ґрунтів» у 
частині наявності 
відповідних 
проектів у 
землекористувачів і 
землевласників 
земельних ділянок 
площею більше 100 
га 

інші кошти     

Усього  500,0  350,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

500,0  350,0 150,0 

3.8. Проведення 
ґрунтових, 
геоботанічних та 
інших обстежень і 
розвідок, а також 
проектних робіт, 
пов'язаних із 
виявленням 
деградованих, 
малопродуктивних і 
забруднених земель, 
коректуванням 
ґрунтових карт на 
території 
Білогірського, 
Джанкойського, 
Ленінського та 
Чорноморського 
районів, 
Алуштинської і 
Судацької міськрад 

Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 
(Постанова ВР 
АPK від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Алуштинська і 
Судацька міські 
ради, 
Білогірська, 
Джанкойська, 
Ленінська та 
Чорноморська 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

     

Усього  569,2  284,6 284,6 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 569,2  284,6 284,6 

Збільшення 
врожайності: 

   3.9. Про 
компенсацію витрат 
сільськогосподарськ
им підприємствам 
на проведення 
гіпсування 
солонцевих і 
солонцюватих 
ґрунтів  

Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 
(Постанова  
ВР АPK 
від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Джанкойська, 
Красноперекопс
ька й 
Роздольненська 
райдержадмініст
рації в АРК, 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    зернових 
культур, ц/га 

 3—4 3—4 



Кримський 
республіканськи
й проектно-
технологічний 
центр охорони 
родючості 
ґрунтів і якості 
продукції 

інші кошти     кормових 
культур, ц/га 

 40,0 40,0 

Усього  865,1 165,1 350,0 350,0 3,9 3,9 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

    

місцеві 
бюджети 

700,0  350,0 350,0 3,9 3,9 

Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель в 
АРК на 2010—
2015 роки 
(Постанова  
ВР АPK 
від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Ялтинська 
міська рада, 
Білогірська, 
Первомайська, 
Сімферопольськ
а, Сакська, 
Роздольненська, 
Бахчисарайська 
й Ленінська 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 165,1 165,1   

Га 
рекультивовани
х земель 

2,65 

  

Усього  14766,5 1893,1 6436,7 6436,7 71,7 71,7 

у т.ч.:       

Держбюдже
т України 

5981,5 99,1 2941,2 2941,2 32,8 32,8 

бюджет АРК 6991,0  3495,5 3495,5 38,9 38,9 

місцеві 
бюджети 

    

4. Боротьба з 
водною та 
вітровою ерозією 
ґрунтів, що дасть 
змогу не 
допустити 
деградації ґрунтів 
сільськогосподарс
ьких угідь і 
зберегти їхню 
родючість; 
проведення 
рекультивації 
земель, 
порушених 
унаслідок 
видобутку 
корисних копалин 

4.1. Рекультивація 
порушених земель 
на території 
Білогірського, 
Первомайського, 
Красногвардійськог
о, 
Сімферопольського, 
Сакського, 
Роздольненського, 
Бахчисарайського й 
Ленінського, 
Чорноморського 
районів, Ялтинської 
міськради 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067) 

Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Білогірська, 
Красногвардійсь
ка, 
Первомайська, 
Сімферопольськ
а, Сакська, 
Чорноморська 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 1794,0 1794,0   

Га 
рекультивовани
х земель 

0,65 

    

5. Розвиток 5.1.Сприяння Програма розвитку Міністерство 2011— Усього  14568,9 10000,0 2184,0 2384,9 Збільшення 10 3—4 3—4 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

4568,9  2184,0 2384,9 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

селекції і 
насінництва, що 
дасть можливість 
одержати 
адаптовані сорти 
сільськогосподарс
ьких культур 

проведенню 
щорічного 
сортооновлення й 
сортозмін зернових 
культур шляхом 
одержання часткової 
компенсації насіння 
еліти й 1 
репродукції 

аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
Інститут 
сільського 
господарства 
Криму НААН 
України 

2013 

інші кошти 10000,0 10000,0   

врожайності 
зернових 
культур, ц/га  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

6. Організація 
систематичного 
державного й 
громадського 
контролю над 
екологічним 
станом 
поверхневих вод, 
що 
використовуються 
в сільському 
господарстві 

6.1. Здійснення 
моніторингових 
спостережень за 
рівнем забруднення 
водних ресурсів, що 
використовуються 
для зрошення  

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
сільгосппідприє
мства 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
спостережувани
х параметрів 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

7. Впровадження 
систематичного 
державного й 
громадського 
контролю над 
станом ґрунтів, 
вмістом і рівнем 
концентрації 
важких металів, 
обсягами 
мінеральних 
добрив, 
пестицидів, 
гербіцидів, які 
використовуються 
в 
сільськогосподарс
ькому 

7.1. Проведення 
агрохімічної 
паспортизації на 
площі 325 тис. га:  
в 2012 р. — 165 
тис. га 
(Кіровський —  
30 тис. га, 
Ленінський —  
95 тис. га, 
Сімферопольський 
— 40 тис. га);  
в 2013 р. — 
160 тис. га 
(Джанкойський — 
105 тис. га, 
Красноперекопський 
— 45 тис. га, 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, Кримський 
республіканськи
й державний 
проектно-
технологічний 
центр охорони 
родючості 
ґрунтів і якості 
продукції, 
Кіровська, 
Ленінська, 
Сімферопольськ
а, Джанкойська, 
Красноперекопс

2012—
2013 

інші кошти     

Тис. га  165,0 160,0 



Бахчисарайський — 
10 тис. га) 

ька, 
Бахчисарайська 
райдержадмініст
рації в АРК 

Усього  200,0  100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

виробництві 

7.2. Здійснення 
моніторингових 
спостережень за 
рівнем вмісту в 
ґрунтах важких 
металів, пестицидів і 
агрохімікатів 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Кримський 
республіканськи
й державний 
проектно-
технологічний 
центр охорони 
родючості 
ґрунтів і якості 
продукції, 
сільгосппідприє
мства 

2011—
2013 

інші кошти 200,0  100,0 100,0 

Кількість 
спостережувани
х параметрів і 
площа 
контрольованих 
сільгоспугідь 
(га) 

   

Усього  14583,0  6943,0 7640,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

14583,0  6943,0 7640,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

8.1. Часткова 
компенсація 
вартості складної 
сільськогосподарськ
ої техніки 
вітчизняного 
виробництва 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Відновлення 
машинно-
тракторного 
парку 

   8. Поліпшення 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
сільського 
господарства 
шляхом створення 
умов для 
відновлення парку 
сільськогосподарс
ької техніки, 
інвестування 
коштів у 
відновлення 
основних фондів, 8.2. Здешевлення   Міністерство 2011— Усього  53456,4  25552,8 27903,6 Відновлення 3 70 70 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

53456,4  25552,8 27903,6 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

витрат на придбання 
техніки на умовах 
фінансового лізингу 

аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, ДП 
«Кримагролізинг
» НАК 
«Украгролізинг» 

2013 

інші кошти     

парку 
зернозбиральни
х комбайнів 
щороку, шт. 

Усього  8618,6  3679,5 4939,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

4275,6  2036,0 2239,6 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

8.3. Підтримка 
сільськогосподарськ
их обслуговуючих 
кооперативів 
шляхом часткової 
компенсації витрат з 
придбання 
сільськогосподарськ
ої техніки 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти 4343,0  1643,5 2699,5 

Придбання 
сільськогоспода
рської техніки й 
технологічного 
встаткування, 
шт. 

 19 19 

Усього  1943,0 1943,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

у т.ч.  на основі 
міжгосподарської 
кооперації 

8.4. Поліпшення 
матеріально-
технічної бази 
сільськогосподарськ
их обслуговуючих 
кооперативів 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011 

інші кошти 1943,0 1943,0   

Придбання 
сільськогоспода
рської техніки й 
технологічного 
встаткування, 
шт. 

   

Усього      9. Організація 
регульованого 
ринку земель 

9.1. Проведення 
круглих столів з 
метою обговорення 

  Республіканськи
й комітет з 
питань 

2011 

у т.ч.:     

Функціонуванн
я регульованого 
ринку із 

   



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

можливих питань і 
проблем, пов'язаних 
зі скасуванням 
мораторію на 
продаж земель 
сільськогосподарськ
ого призначення. 

земельних 
ресурсів АРК 

інші кошти     

продажу земель 
сільськогоспода
рського 
призначення 

Усього  10500,0  10500,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

сільськогосподарс
ького призначення 
після скасування 
мораторію на 
їхній продаж, 
створення 
передумов для 
формування 
високоефективних 
товарних 
господарств на 
основі 
концентрації 
земельної 
власності в 
оптимальних 
розмірах 

9.2 Координація 
роботи з оптимізації 
структури посівних 
площ 
землекористувачами 
й орендарями, 
земельного 
районування, 
оброблення 
сільськогосподарськ
их культур з 
урахуванням 
ґрунтових і 
природно-
кліматичних умов 
регіонів АР Крим, 
освоєння науково-
обґрунтованих, 
еколого-
економічних 
сівозмін і 
впорядкування 
сільськогосподарськ
их угідь 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Інститут 
сільського 
господарства 
Криму НААН 
України 

2012—
2013 

інші кошти 10500,0  10500,0  

Проведення 
семінарів з 
оптимізації 
сівозмін 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

10. Удосконалення 
територіального 
розміщення 
вирощування 
сільськогосподарс
ьких культур, що 
дасть змогу 
оптимізувати 

10.1. Розробка 
наукового 
обґрунтування 
схеми оптимізації 
розвитку АПК 
регіону з 
урахуванням 
територіального 

 Кримський 
інститут 
агропромислово
го виробництва 
НААУ, 
райдержадмініст
рації 

2011—
2013 

бюджет АРК     

Оптимізація 
розвитку 
землеробства 

   



місцеві 
бюджети 

    зонування 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

10.2 Формування 
заявки на потреби 
навчання 
сільськогосподарськ
им спеціальностям у 
Південній філії 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористуванн
я України 
«Кримський 
агротехнологічний 
університет» для 
підприємств 
агропромислового 
комплексу 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АР Крим, ПФ 
НУБіП України 
«Кримський 
агротехнологічн
ий університет» 

2012—
2013 

інші кошти     

Формування 
передумов для 
створення 
кластерів, 
залучення 
наукового 
потенціалу 
виробництва 

   

Усього  3510,7 758,5 1162,0 1590,2 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

3510,7 758,5 1162,0 1590,2 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

розвиток 
землеробства 
відповідно до 
природних умов 
агрокліматичних 
зон АРК 

10.3. Організація 
роботи з підвищення 
професійних знань і 
навичок 
працівників, у т.ч.  
через навчально-
курсові комбінати, 
навчальні пункти й 
інші навчальні 
заклади, 
забезпечивши 
періодичність 
підвищення їхньої 
кваліфікації не 
рідше одного разу в 
п'ять років. 
Впровадження 
сільськогосподарськ
ої дорадчої 
діяльності 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, Кримський 
державний 
аграрний 
навчально-
консультаційний 
центр 

2011—
2013 

інші кошти     

Формування 
передумов для 
створення 
кластерів, 
залучення 
наукового 
потенціалу 
виробництва 

   



Усього  501051,3 215754,6 136170,8 149125,9 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

260995,2 33004,9 102086,9 125903,4 

бюджет 
АРК 

21446,4 10444,0 6624,7 4377,7 

місцеві 
бюджети 

1451,5 1,5 825,0 625,0 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 1 

інші кошти 217158,2 172304,2 26634,2 18219,8 

 

Пріоритет 2. Розвиток овочівництва, вирощування плодів і ягід, виноградарства, ефіроолійного виробництва як галузей спеціалізації рослинництва АРК 

Усього  12800,0 12800,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

11. Підвищення 
агротехнічного 
рівня догляду за 
існуючими 
плодовими 
насадженнями, що 
дасть можливість 
збільшити 
продуктивність 
садів 

11.1 Координація 
роботи із 
впровадження 
інтегрованої 
системи захисту 
рослин у садах 
сільгосппідприємств
, залудіння 
міжряддя, 
впровадження 
біометоду в боротьбі 
зі шкідниками й 
хворобами плодових 
насаджень, 
винограду, 
овочебаштанних 
культур 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, Державна 
інспекція 
захисту рослин 
АРК, Кримська 
дослідна станція 
садівництва 
інституту 
садівництва 
УААН, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 12800,0 12800,0   

Підвищення 
врожайності 
садів 

73   

Усього  141839,0 37725,0 65585,0 38529,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

95604,0 3786,0 57059,0 34759,0 

12. Розширення 
вирощування 
південних 
культур: персика, 
абрикоса, 
мигдалю, горіха 
волоського, груші, 
кизилу й ін., що 

12.1. Садіння й 
догляд за молодими 
насадженнями садів  

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

бюджет АРК     

Щорічне 
садіння садів, га 

464 300 300 



місцеві 
бюджети 

    

інші кошти 46235,0 33939,0 8526,0 3770,0 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

дасть можливість 
забезпечити 
оптимальну 
спеціалізацію 
плодівництва АРК 
у межах України 12.2 Визначення 

перспектив 
вирощування кизилу 
й фундука 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
обсягів 
вирощування 
фундука 

   

Усього  567,5   567,5 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

567,5   567,5 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

13.1.Фінансова 
підтримка 
сільськогосподарськ
их підприємств 
шляхом часткової 
компенсації вартості 
нових тепличних 
комплексів 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2013 

інші кошти     

Відшкодування 
процентної 
ставки за 
кредити в 
розмірі 
подвійної 
облікової 
ставки НБУ 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

13. Забезпечення 
аграрних 
господарств 
(у т.ч.  
індивідуальних) 
державною 
підтримкою в 
придбанні 
якісного насіння 
овочевих культур, 
забезпечення 
сучасною 
сільськогосподарс
ькою технікою, 
добривами й 
агрохімікатами 
для їхнього 
вирощування 

13.2. Організація 
укладення договорів 
за прямими 
поставками картоплі 
й овочебаштанної 
продукції у свіжому 
та обробленому 
вигляді 
від сільгосптоварови
робників 
бюджетним і 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Міністерство 
курортів і 
туризму АРК 

2012—
2013 

місцеві     

Забезпечення 
закладів 
санаторно-
курортного 
комплексу 
овочами й 
картоплею 

   



бюджети санаторно-
курортним закладам 

інші кошти     

Усього  289996,0 59474,0 93577,0 136945,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

241588,0 36513,0 77669,0 127406,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

14.1. Компенсація за 
садіння й догляд за 
молодими 
насадженнями 
виноградників, 
використання 
краплинного 
зрошення за рахунок 
коштів 1,5% збору 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 48408,0 22961,0 15908,0 9539,0 

Щорічне 
садіння 
виноградників, 
га 

452 1100 1100 

Усього  2800,0  1400,0 1400,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

2800,0  1400,0 1400,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

14. Ліквідація 
зрідженості 
виноградних 
насаджень, 
підвищення рівня 
агротехніки, 
збільшення площ 
зрошення за 
допомогою 
використання 
краплинних 
систем, що дасть 
можливість 
збільшити 
врожайність 
виноградників 

14.2 Створення 
розплідника з 
виробництва 
безвірусного 
посадкового 
матеріалу на 0,1248 
га 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Виробництво 
посадкового 
матеріалу до 45 
тис. шт. 

до 45 тис. шт. до 45 
тис. шт. 

до 45 тис. шт. 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

15. Збільшення 
площ 
вирощування 
ефіроолійних 
культур, 
впровадження 
нових технологій з 
комплексної 
переробки 
ефіроолійної 
сировини, що 

15.1. Розробка плану 
заходів «Розвиток 
ефіроолійної галузі» 
з метою збільшення 
обсягів виробництва 
та використання 
наявних площ 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, Інститут 
сільського 
господарства 
Криму НААН 
України, 
Інститут 
ефіроолійних і 

2012 

місцеві 
бюджети 

    

Розвиток 
ефіроолійної 
галузі, 
збільшення 
обсягів 
виробництва 

   



лікарських 
рослин НААН 
України 

інші кошти     

Усього  20100,0  13600,0 6500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

20100,0  13600,0 6500,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

дасть можливість 
збільшити 
ефективність 
виробництва й 
поліпшити якість 
продукції 

15.2. Створення 
навчально-науково-
виробничого 
комплексу з 
вирощування й 
переробки 
ефіроолійної 
сировини 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, ПФ НУБіП 
«Кримський 
агротехнологічн
ий університет» 
НААН України, 
Інститут 
ефіроолійних і 
лікарських 
рослин НААН 
України 

2012—
2013 

інші кошти     

Виробництво 
традиційної і 
нової продукції 
переробки 
ефіроолійної та 
лікарської 
сировини 

   

Усього  468102,5 109999,0 174162,0 183941,5 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

360659,5 40299,0 149728,0 170632,5 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 2 

інші кошти 107443,0 69700,0 24434,0 13309,0 

 

Пріоритет 3. Стійкий і збалансований розвиток тваринництва 

Усього      

у т.ч.:     

16. Розширення 
посівів кормових 
культур, 
збільшення площ 
пасовищ зі 
штучним 

16.1. Розробка 
рекомендацій зі 
збільшення посівів 
кормових культур за 
рахунок посівів 
багаторічних і 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

     



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

однолітніх трав, 
збільшення питомої 
ваги кормових 
культур у структурі 
посівних площ 

№ 658-6/11) рації в АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

зрошенням для 
забезпечення 
кормової бази 
тваринництва, 
збільшення 
виробництва 
збалансованих 
кормів з 
поживності й 
кормової цінності 

16.2. Розробка плану 
заходів щодо 
мотивації 
впровадження 
інтенсивних 
технологій годівлі 
худоби й птиці 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

     

Усього  13980,0  6790,0 7190,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 13980,0  6790,0 7190,0 

місцеві 
бюджети 

    

17.1.Фінансова 
підтримка 
сільськогосподарськ
их підприємств за 
збережене поголів'я 
корів молочного 
напряму 
продуктивності 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
надоїв на 
1 корову, кг 

342 450 450 

Усього  16200,0   16200,0    

у т.ч.:        

Держбюдже
т України 

16200,0   16200,0    

17. Збільшення 
поголів'я 
сільськогосподарс
ьких тварин, 
головним чином 
великої рогатої 
худоби й овець, 
що дасть змогу 
збільшити 
виробництво м'яса 
й молока, 
диверсифікувати 
асортимент 
м'ясної продукції 

17.2.Фінансова 
підтримка 
сільгосппідприємств 
за приріст і 
збереження 
вівцематок і ярок 
старше року й за 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

бюджет АРК     

Збільшення 
поголів'я 
вівцематок, і 
ярок старше 
року на, % 
виробництва 
вовни на, % 

5,1 10 10 



місцеві 
бюджети 

    -18 5 5 реалізовану вовну 

інші кошти        

Усього  3940,0  1875,0 2065,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

3940,0  1875,0 2065,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

17.3. Фінансова 
підтримка 
виробництва 
безпечної і якісної 
сировини (молока) 
для дитячого 
харчування 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Створення 
сировинної бази 
для 
виробництва 
продуктів 
дитячого 
харчування 

   

Усього  4195,0  1995,0 2200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

4195,0  1995,0 2200,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

17.4. Фінансова 
підтримка 
сільгосппідприємств 
шляхом часткового 
відшкодування 
вартості закуплених 
племінних корів і 
ялівок 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Збереження 
маткового 
поголів'я корів 
молочного 
напряму й 
збільшення 
виробництва 
продукції 

   

Усього  1045,0  495,0 550,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

1045,0  495,0 550,0 

бюджет АРК     

17.5. Заходи щодо 
часткового 
відшкодування 
вартості установки 
індивідуального 
доїння корів 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

місцеві     

Підвищення 
якості молочної 
продукції, % 

 1,5 1,5 



бюджети 

інші кошти     

Усього  28130,0 6800,0 10150,0 11180,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

18.1.Координація 
роботи з відбудови 
та створення 
птахівницьких ферм, 
організація роботи 
племінних заводів і 
племрепродукторів І 
й ІІ порядку із 
забезпечення 
молодняком птиці 
сільгосппідприємств 
і населення 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 28130,0 6800,0 10150,0 11180,0 

Збільшення 
щороку 
виробництва 
яєць на, % 

4,1 5,1 5,1 

Усього  12205,8 1500,0 5762,2 4943,6 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

18. Реконструкція 
наявних і 
створення нових 
тваринницьких 
ферм для 
поліпшення 
матеріально-
технічної бази 
тваринництва 

18.2. Проведення 
реконструкції 
наявних і створення 
нових виробничих 
потужностей з 
вирощування й 
відгодівлі свиней, 
збереження та 
нарощування 
порідного 
генофонду свиней і 
використання нових 
високопродуктивних 
спеціалізованих 
порід, типів 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 12205,8 1500,0 5762,2 4943,6 

Збільшення 
виробництва 
свинини 
щороку до, 
тис. т 

53,0 53,3 53,3 

Усього  9483,0 1660,0 3723,0 4100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

9483,0 1660,0 3723,0 4100,0 

19. Розведення 
птиці м'ясних 
порід із метою 
диверсифікованос
ті асортименту 
продукції 
птахівництва 

19.1. Проведення 
заходів селекції у 
тваринництві 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

бюджет АРК     

Збільшення 
обсягів 
вирощування й 
реалізації 
племінного 
молодняку 

   



місцеві 
бюджети 

    

інші кошти     

Усього  215,0 75,0 70,0 70,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

20.1.Подальше 
вдосконалення 
комплексних 
безвідхідних 
технологій 
переробки риби, 
утилізації відходів 
промислу й 
переробки риби для 
одержання продукції 
різнопланового 
призначення на ВАТ 
«Керченський 
рибокомбінат» і 
ВАТ 
«Євпаторійський 
рибзавод» 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, ВАТ 
«Керченський 
рибокомбінат» і 
ВАТ 
«Євпаторійський 
рибзавод» 

2011—
2013 

інші кошти 215,0 75,0 70,0 70,0 

Розробка нових 
технологій 
переробки риби 
та 
морепродуктів 

   

Усього  1950,0 150,0 900,0 900,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

20.2. Виробництво й 
реалізація 
рибопосадкового 
матеріалу для 
штучного 
розведення та 
вирощування риби 
ВАТ СГП 
«Красноперекопськи
й рибокомбінат» 
м. Красноперекопсь
к, «Рибколгосп 
ім. Кримських 
партизанів» 
Роздольненського 
району  

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, ВАТ СГП 
«Красноперекоп
ський 
рибокомбінат» 
м. Краснопереко
пськ, 
«Рибколгосп 
ім. Кримських 
партизанів» 
Роздольненськог
о району  

2011—
2013 

інші кошти 1950,0 150,0 900,0 900,0 

Збільшення 
обсягів вилову 
риби 

   

Усього  3600,0   3600,0 

20. Модернізація 
рибогосподарсько
го комплексу 
регіону, 
впровадження 
технологій 
промислового 
вирощування 
морепродуктів 

20.3. Будівництво 
державного 
риборозплідника 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—

Міністерство 
аграрної 
політики та 

2011—
2013 

у т.ч.:     

Виробництво 
мальків 
камбали-

1,5 1,5 1,5 



Держбюдже
т України 

3600,0   3600,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

камбалових і 
кефалевих риб 
загальною 
потужністю 2 млн 
штук мальків на рік  

2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

продовольства 
АРК, Державне 
агентство 
рибного 
господарства 
України 

інші кошти     

калкана, 
камбали-глоса, 
піленгаса, 
млн шт 

Усього  2500,0   2500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

2500,0   2500,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

20.4.Закінчення 
будівництва 
риборозплідника в 
м. Красноперекопсь
к 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, Державне 
агентство 
рибного 
господарства 
України, 
рибоводні 
підприємства 

2011—
2013 

інші кошти     

Виробництво 
годовика 
прісноводних 
риб, млн шт. 

1,5 1,5 1,5 

Усього 97443,8 10185,0 31760,2 55498,6 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

40963,0 1660,0 8088,0 31215,0 

бюджет 
АРК 

13980,0  6790,0 7190,0 

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 3 

інші кошти 42500,8 8525,0 16882,2 17093,6 

 

Пріоритет 4. Розвиток виробничої, ринкової, транспортної інфраструктури в сільській місцевості 

21. Розвиток 21.1. Сприяння Програма розвитку Міністерство 2011— Усього  125000,0  80000,0 45000,0 Підвищення    



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

125000,0  80000,0 45000,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

реалізації 
будівництва й 
уведення в 
експлуатацію 
фруктосховищ із 
холодильним 
устаткуванням і 
відшкодування 
витрат за рахунок 
коштів 1,5% збору, 
кредитних ресурсів, 
обігових коштів 
сільгосппідприємств 

аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
сільськогоспода
рські 
підприємства  

2013 

інші кошти     

конкурентоспро
можності, 
якості 
продукції, 
збільшення 
асортименту 

Усього  80600,0  40300,0 40300,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

21.2. Придбання, 
будівництво й 
уведення в 
експлуатацію 
технологічних ліній 
з очищення, 
сортування 
(калібрування), 
упакування 
сільськогосподарськ
ої продукції 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
сільськогоспода
рські 
підприємства  

2011—
2013 

інші кошти 80600,0  40300,0 40300,0 

Підвищення 
конкурентоспро
можності 
продукції 

   

Усього  3000,0  3000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 3000,0  3000,0  

місцеві 
бюджети 

    

складського й 
холодильного 
господарств із 
метою зменшення 
втрат 
сільськогосподарс
ької продукції під 
час її зберігання, 
організація 
добору, 
сортування, 
упакування, 
дрібного 
фасування 

21.3. Відшкодування 
процентної ставки 
банківського 
кредиту 
підприємствам АПК, 
які займаються 
вирощуванням 
овочів закритого 
ґрунту, на оплату 
вартості природного 
газу, що 
споживається для 
виробництва 
овочевої продукції 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
сільськогоспода
рські 
підприємства  

2012 

інші кошти     

Забезпечення 
населення 
свіжою 
овочевою 
продукцією 
цілий рік 

   



Усього  300,0  150,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

22.1. Впровадження 
й сертифікація 
систем управління 
якістю, екологічного 
управління 
безпекою харчових 
продуктів на 
підприємствах АР 
Крим відповідно до 
ДСТУ ISO 9001, 
ДСТУ ISO 14001, 
ДСТУ ISO 22000. 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
підприємство з 
виробництва 
харчової 
продукції, 
напоїв і 
тютюнових 
виробів 

2012—
2013 

інші кошти 300,0  150,0 150,0 

Підвищення 
конкурентоспро
можності, 
якості 
продукції, 
збільшення 
асортименту  

   

Усього  146916,3 22137,3 68662,0 56117,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

22.2. Модернізація 
технологічного 
встаткування 
переробних 
підприємств 

  Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
підприємство з 
виробництва 
харчової 
продукції, 
напоїв і 
тютюнових 
виробів 

2011—
2013 

інші кошти 146916,3 22137,3 68662,0 56117,0 

Підвищення 
конкурентоспро
можності, 
якості 
продукції, 
збільшення 
асортименту  

   

Усього  4000,0  4000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

22.3.Сприяння 
модернізації 
виробництва 
подового житньо-
пшеничного хліба: 
впровадження 2-ї 
автоматизованої 
лінії на 
Євпаторійському 
хлібокомбінаті ВАТ 
«Кримхліб»  

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Євпаторійський 
хлібокомбінат 
ВАТ 
«Кримхліб»  

2012 

інші кошти 4000,0  4000,0  

Збільшення 
обсягів 
виробництва 
борошна 

   

22. Розвиток 
підприємств з 
переробки 
сільськогосподарс
ької продукції, що 
сприятиме 
збільшенню 
частки готової 
продукції і 
продукції з 
високим ступенем 
переробки у 
виробництві 
аграрного сектору 
економіки АРК 

22.4. Сприяння Програма розвитку Міністерство 2012 Усього  150,0  150,0  Збільшення    



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

модернізації 
борошномельного 
встаткування на 
ТОВ «Агропродукт» 

аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, ТОВ 
«Агропродукт» 

інші кошти 150,0  150,0  

конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості, 
розширення 
асортименту, 
збільшення 
обсягів 
виробництва 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

22.5. Популяризація 
вирощування 
твердих сортів 
пшениці і її 
переробки 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Впровадження 
інноваційних 
проектів у 
розвиток 
агропромислово
го комплексу 
АРК 

   

Усього  3706,0  1800,0 1906,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 3706,0  1800,0 1906,0 

місцеві 
бюджети 

    

22.6. Стабілізація 
цін на соціальні 
сорти хліба в АРК  

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, оператор із 
закупівлі, 
зберігання й 
переробки 
продовольчого 
зерна 

2012—
2013 

інші кошти     

Стабілізація цін 
на соціальні 
сорти хліба 

   

Усього  250,0  200,0 50,0 22.7. Розробка 
інвестпроекту з 
реконструкції 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—

Міністерство 
аграрної 
політики та 

2012—
2013 

у т.ч.:     

Збільшення 
конкурентоспро
можності 

   



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

млина. 
Реконструкція 
млина для 
одержання борошна 
на ТОВ «Сармат 
Агро Плюс» 

2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

продовольства 
АРК, ТОВ 
«Сармат Агро 
Плюс» 

інші кошти 250,0  200,0 50,0 

продукції, 
підвищення 
якості, 
розширення 
асортименту, 
збільшення 
обсягів 
виробництва 

Усього  620,0  300,0 320,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 620,0  300,0 320,0 

місцеві 
бюджети 

    

22.8. Фінансова 
підтримка 
Кримського 
республіканського 
підприємства 
«Кримський 
зерновий елеватор» 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Організація 
роботи 
підприємства 

   

Усього  3072,0   3072,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

23. Створення 
мережі оптових 
ринків 
сільськогосподарс
ької продукції, що 
поліпшить 
можливості 
сільських 
товаровиробників 
зі збуту своєї 
продукції 

23.1.Розробка 
пілотного проекту з 
будівництва 
оптового ринку в 
с. Червоне, 
Сакського району на 
території 
Оріхівської сільської 
ради (на базі 
комунального 
підприємства 
«Надія-К»), Привіз 
(група компаній) 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК 

2013 

інші кошти 3072,0   3072,0 

Створення умов 
для реалізації 
сільськогоспода
рської 
продукції 

   

Усього      

у т.ч.:     

24. Розвиток 
мережі державних 
і недержавних 
установ для 
консультування 
інвесторів щодо 

24.1. Підготовка 
інформації про 
інвестиційні проекти 
у сфері розвитку 
АПК і доведення її 
до населення на 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
підприємство 

2011—
2013 

Держбюдже     

Створення умов 
для залучення 
зовнішніх 
інвестицій в 
АПК регіону 

   



т України 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

семінарах, форумах, 
конференціях 
республіканського 
рівня 

№ 658-6/11) «Агентство 
регіонального 
розвитку» 

інші кошти     

Усього  515,0  250,0 265,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 515,0  250,0 265,0 

місцеві 
бюджети 

    

можливостей 
ефективного 
вкладення 
капіталу в 
аграрний сектор 
економіки АРК 

24.2. Участь у 
міжнародних, 
регіональних і 
республіканських 
виставках-ярмарках 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Просування 
інвестиційних 
проектів, 
залучення 
внутрішніх і 
зовнішніх 
інвестицій 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

25. Залучення 
позабюджетних 
джерел до 
фінансування 
аграрного сектору, 
здійснення 
мікрокредитуванн
я 
сільськогосподарс
ького виробництва 

25.1. Сприяння 
залученню 
міжнародної 
фінансової і 
технічної допомоги 
органами місцевого 
самоврядування й 
сільськогосподарськ
ими підприємствами 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Цілеспрямоване 
використання 
коштів на 
розвиток 
агропромислово
го комплексу 

   

Усього  40,0  20,0 20,0 

у т.ч.:     

26. Формування 
агропромислових 
кластерів: 
плодоконсервного
, м'ясо-молочного, 
рибопромислового

26.1. Заходи щодо 
розвитку 
пріоритетних 
кластерів 
(зернового, 
плодоовочевого, 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
Міністерство 
аграрної 

2012—
2013 

Держбюдже
т України 

    

Підвищення 
конкурентоспро
можності 
продукції  

   



бюджет АРК 40,0  20,0 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

виноробного, 
м'ясного) 

№ 658-6/11) політики та 
продовольства 
АРК  

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

, виноробного 

26.2. Проведення 
семінарів із 
виноградарями й 
виноробами АРК з 
формування 
кластерів 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
сільськогоспода
рські 
підприємства 

2012—
2013 

інші кошти     

Підвищення 
конкурентоспро
можності 
виноробної 
продукції 

   

Усього  368169,3 22137,3 198832,0 147200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

125000,0  80000,0 45000,0 

бюджет 
АРК 

7881,0  5370,0 2511,0 

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 4 

інші кошти 235288,3 22137,3 113462,0 99689,0 

 

Пріоритет 5. Розвиток соціальної інфраструктури в сільській місцевості 

Усього  5719,8 5438,4 281,4  

у т.ч.:     

27. Забезпечення 
сільських 
населених пунктів 
централізованим 
водопостачанням, 
їх газифікація, що 

27.1. Реконструкція 
мереж системи 
водопостачання 
центрального 
водопроводу села 
Міжводне 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 

2011—
2012 

Держбюдже 5719,8 5438,4 281,4  

Забезпечення 
централізовани
м 
водопостачання
м сільського 

2000   



т України 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

Чорноморського 
району 

АРК, органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

інші кошти     

населення, чол. 

Усього  642,4  642,4  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

642,4  642,4  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

27.2. Будівництво 
водоводу с. Яблучне 
— с. Біла Скеля 
Білогірського 
району 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК  

2012 

інші кошти     

Забезпечення 
централізовани
м 
водопостачання
м сільського 
населення, км 

   

Усього  2166,7  2166,7  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

1766,7  1766,7  

бюджет АРК 400,0  400,0  

місцеві 
бюджети 

    

27.3. Капітальний 
ремонт вуличних 
мереж 
водопостачання в 
с. Садове 
Нижньогірського 
району 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2012 

інші кошти     

Забезпечення 
централізовани
м 
водопостачання
м сільського 
населення, % 

 98  

Усього  2179,0   2179,0 

у т.ч.:     

поліпшить 
побутові умови 
населення 
сільської 
місцевості 

27.4. Реконструкція 
мереж 
водопостачання 
смт Совєтське (1 
черга) 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

2179,0   2179,0 

Забезпечення 
централізовани
м 
водопостачання
м сільського 

  98 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

АРК, органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

інші кошти     

населення, % 

Усього  1155,7  1155,7  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

1155,7  1155,7  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

27.5. Реконструкція 
водопровідної 
мережі сіл Далеке—
Сєверне 
Чорноморського 
району 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2012 

інші кошти     

Забезпечення 
централізовани
м 
водопостачання
м сільського 
населення, % 

 98  

Усього  5053,8 53,8 5000,0  

у т.ч.: 5053,8 53,8 5000,0  

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

27.6. Установка 
станцій доочищення 
питної води в 
населених пунктах 
сільської місцевості 

Загальнодержавна 
цільова програма 
«Питна вода 
України» на 
2006—2020 роки 
(Закон України 
від 03.03.2005 
№ 2455-IV)  

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК 

2011—
2012 

інші кошти     

Установка 
170 станцій. 
Забезпечення 
жителів 
високоякісною 
питною водою, 
% 

 85  

Усього  13586,0 4346,0 4400,0 4840,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

27.7. Здешевлення 
витрат із подачі 
питної води для 
сільського 
населення 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, 
Міністерство 

2011—
2013 

бюджет АРК 13216,0 3976,0 4400,0 4840,0 

Забезпечення 
питною водою 
сільського 
населення 
республіки 

   



місцеві 
бюджети 

370,0 370,0   аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

Середній 
приріст 
інвестицій в 
агропромислови
й комплекс і 
соціальну сферу 
села, млн грн 

 100 100 

місцеві 
бюджети 

    

27.8. Проведення 
повної паспортизації 
сільських територій 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, Кримський 
державний 
аграрний 
навчально-
консультаційний 
центр 

2011—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
частки 
іноземних 
інвестицій, %  

  до 30  до 30 

Усього  4200,0  2100,0 2100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

4200,0  2100,0 2100,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

27.9. Зовнішнє 
водопостачання 
забудови 
с. Строганівка 
Сімферопольського 
району (друга черга 
будівництва) 

  Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян  

2012—
2013 

інші кошти     

Обсяг РЧВ — 
м3, км 

 Уведення в 
експлуатацію 
РЧВ 
10 тис. м3,  
2 км 
водогінних 
мереж 

 

Усього  1200,0  1200,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

1200,0  1200,0  

27.10. 
Електропостачання 
житлового кварталу 
№ 2, 3 житлового 
масиву Біле 6 
Сімферопольського 
району 

  Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян  

2012 

бюджет АРК     

Км  Уведення в 
експлуатацію 
8,5 км мереж 
електропоста
чання 

 



місцеві 
бюджети 

    

інші кошти     

Усього  9600,0  9600,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

9600,0  9600,0  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

27.11. Зовнішнє 
електропостачання 
житлової забудови 
мкр. № 5, 7 і 
водопровідної 
насосної станції 
с. Строганівка 
Сімферопольського 
району 

  Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян  

2012 

інші кошти     

Км  Уведення в 
експлуатацію 
4,5 км мереж 
електропоста
чання 

 

Усього  4166,5 1100,0 1566,5 1500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 4166,5 1100,0 1566,5 1500,0 

місцеві 
бюджети 

    

27.12. Забезпечення 
питною водою місць 
компактного 
проживання 
депортованих 
громадян у 
м. Сімферополь і 
Сімферопольському 
районі 

Програма з 
облаштування та 
соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих 
громадян і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012 рік (проект) 

Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян  

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість сімей  570 600 650 

Усього  336742,7 68690,7 115052,0 153000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 333398,5 68390,6 115007,9 150000,0 

27.13. Будівництво 
мереж 
газопостачання в 
сільських населених 
пунктах 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
Республіканськи
й комітет АРK з 
питань 
будівництва та 
архітектури, 
Республіканськи
й комітет АРK з 

2011—
2013 

місцеві 3344,2 300,1 44,1 3000,0 

Км 81,9 101 93,9 



бюджети 

інші кошти     

питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

     

Усього  4087,5 4087,5   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

2894,5 2894,5   

бюджет АРК 1113,0 1113,0   

Забезпечення 
житлом 
сільських родин 

6    

місцеві 
бюджети 

60,0 60,0   Уведення в 
експлуатацію 
нових житлових 
будинків, шт. 

9    

28.1. Підтримка 
індивідуального 
житлового 
будівництва на селі 
«Власний будинок» 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, Кримський 
республіканськи
й фонд 
підтримки 
індивідуального 
житлового 
будівництва на 
селі 

2011 

інші кошти 20,0 20,0   Газифікація 
садиб, шт. 

164     

Усього  24048,0  11453,0 12595,0 

у т.ч.:     

   

Держбюдже
т України 

13200,0  6300,0 6900,0  280 300 

бюджет АРК 2663,0  1268,0 1395,0 

місцеві 
бюджети 

8010,0  3810,0 4200,0 

28.2. Надання й 
обслуговування 
довгострокових 
пільгових кредитів 
індивідуальним 
сільським 
забудовникам  

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 22.02.2012 
№ 704-6/12) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2012—
2013 

інші кошти 175,0  75,0 100,0 

Поліпшення 
умов 
проживання 
сільських родин 

      

Усього  3000,0  3000,0  

у т.ч.:     

28. Створення 
сприятливих умов 
для зведення й 
придбання житла 
молодим сім’ям, 
фермерам, 
працівникам 
соціальної сфери 
та бюджетних 
установ у селі 

28.3. Формування 
статутного капіталу 
Кримського 
республіканського 
фонду підтримки 
індивідуального 

Програма розвитку 
будівельної галузі 
та житлового 
будівництва в АРК 
на період до 2016 
року (Постанова 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

Ліцензування 
Кримського 
республіканськ
ого фонду 
підтримки 
індивідуального 

   



бюджет АРК 3000,0  3000,0  

місцеві 
бюджети 

    

житлового 
будівництва на селі 

ВР АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

інші кошти     

житлового 
будівництва на 
селі як 
фінансової 
установи 

Усього  234,6 179,6 25,0 30,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

73,1 18,1 25,0 30,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети  

161,5 161,5   

29.1. Державне 
цільове 
фінансування 
оздоровлення й 
відпочинку дітей 
працівників 
агропромислового 
комплексу. 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти      

Оздоровлення 
дітей сільських 
жителів, чол. 

150   

Усього  94,2 94,2   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети  

94,2 94,2   

29.2. Проведення 
інвентаризації й 
оптимізації ЛПУ в 
сільській місцевості  

Програма АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, 
Міністерство 
охорони здоров'я 
України, 
райдержадмініст
рації, органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти      

Оздоровлення 
дітей сільських 
жителів, чол. 

100% 
проведення 
інвентаризаці
ї установ 
первинної і 
вторинної 
ланки 

  

Усього  28437,2 2837,9 12433,0 13166,3 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

10712,6 512,6 5100,0 5100,0 

29. Формування 
мережі закладів 
охорони здоров'я, 
системи первинної 
медико-санітарної 
допомоги в 
сільській 
місцевості, що 
поліпшить 
демографічну 
ситуацію, 
зменшить рівень 
смертності 
населення 

29.3. Зміцнення 
матеріально-
технічної бази ЛПУ 
сільської місцевості, 
придбання виробів 
медичного 
призначення й 
видаткових 

Програма АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, 
Міністерство 
охорони здоров'я 
України, 
райдержадмініст
рації, органи 

2011—
2013 

бюджет АРК 17065,2 1665,9 7333,0 8066,3 

Поліпшення 
якості й 
доступності 
надання 
медичної 
допомоги. 
Поліпшення 
матеріально-

Проведення 
капітального 
ремонту 
13 ФАП 
 і 3 
лікарських 
амбулаторій, 
побудова 

  



місцеві 
бюджети  

311,3 311,3   матеріалів для 
діагностики, 
лікування й 
профілактики 
захворювань. 
Будівництво, 
реконструкція та 
проведення 
капітальних 
ремонтів у 
лікувально-
профілактичних 
установах первинної 
ланки охорони 
здоров'я 

місцевого 
самоврядування 
в АРК 

інші кошти  348,1 348,1   

технічної бази 
лікувально-
профілактичних 
установ (далі — 
ЛПУ), 
наближення 
медичної 
допомоги до 
населення, од. 

1 ФАП 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети  

    

29.4. Придбання 
житла медичним 
працівникам у 
сільській місцевості 

Програма АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, 
Міністерство 
охорони здоров'я 
України, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти      

Доукомплектув
ання 
медичними 
кадрами мережі 
ЛПУ сільської 
місцевості 

   

Усього  23342,8 7105,2 8118,8 8118,8 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

    

бюджет АРК 22357,0 6119,4 8118,8 8118,8 

місцеві 
бюджети  

985,8 985,8   

29.5. Виплата 
соціальної допомоги 
медичним 
працівникам, які 
працюють у 
лікувально-
профілактичних 
установах і 
навчальних закладах 
сільської місцевості 

Програма АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, 
Міністерство 
охорони здоров'я 
України, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти      

Підвищення 
престижу й 
мотивації 
професії 
медичного 
працівника, 
закріплення 
кадрів на селі, + 

+ ++ +++ 



Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

Кількість 
об'єктів, од. 

7112 4850 4950 30. Розвиток 
мережі закладів 
торгівлі, 
побутового 
обслуговування, 
що дасть 
можливість 
поліпшити 
забезпечення 
сільського 
населення цими 
видами послуг 

30.1. Відкриття 
об'єктів торгівлі й 
побутового 
обслуговування в 
сільській місцевості. 
30.2. Розширення 
переліку послуг, що 
надаються 
соціально-
незахищеним 
верствам населення 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
виконкоми 
сільських, 
селищних рад, 
райдержадмініст
рації в АРК  

2011—
2013 

інші кошти       Поліпшення забезпечення сільського 
населення й соціально-незахищених 
верств населення побутовими послугами 

Усього  100,0  50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

    

    

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 Обстеження 
МКП, кількість 

 150  

місцеві 
бюджети  

    

31.1. Моніторинг 
соціально-
економічного 
розвитку місць 
компактного 
проживання 
депортованих 
громадян, у т.ч.  
забезпечення їх 
земельними 
ділянками 

Програма з 
облаштування та 
соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих 
громадян і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012 рік (проект) 

Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян, 
Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК  

2011—
2013 

інші кошти      

    

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

    

бюджет АРК     

31. Вирішення 
проблем із 
забезпечення 
житлом, землею, 
робочими місцями 
депортованих 

31.2. Забезпечення 
громадян 
земельними 
ділянками 
відповідно до 
чинного 
законодавства 

  Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
та місцеві органі 
виконавчої 

2011—
2013 

місцеві     

    



бюджети  влади в АРК 

інші кошти      

Усього  60,0 30,0 30,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

    

бюджет АРК 60,0 30,0 30,0  

місцеві 
бюджети  

    

31.3. Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги 
депортованим 
громадянам 

Програма з 
облаштування та 
соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих 
громадян і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012 рік (проект) 

Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти      

Кількість 
громадян 

25 25 25 

Усього  312,5 152,5 160,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

    

бюджет АРК 312,5 152,5 160,0  

місцеві 
бюджети  

    

31.4. Відшкодування 
витрат за 
проживання в 
гуртожитках і 
оренду житла 
депортованим 
громадянам 

Програма з 
облаштування та 
соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих 
громадян і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012 рік (проект) 

Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти      

Кількість 
громадян 

97 100 100 

Усього  2658,6 1404,2 1254,4  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

2658,6 1404,2 1254,4  

бюджет АРК     

31.5. Виплата 
компенсації витрат 
на переїзд і 
перевезення багажу 
депортованим 
громадянам і членам 
їхніх сімей 

Державна 
програма з 
облаштування та 
соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012—2015 роки 

Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст

2011—
2012 

місцеві 
бюджети  

    

Кількість сімей 346 322  



(проект) рації в АРК інші кошти      

Усього  2300,0 1052,9 1247,1  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

2300,0 1052,9 1247,1  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети  

    

31.6. Виплата 
одноразової 
матеріальної 
допомоги на 
завершення 
будівництва 
індивідуального 
житла депортованим 
громадянам і членам 
їхніх сімей 

Державна 
програма з 
облаштування та 
соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012—2015 роки 
(проект) 

Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2012 

інші кошти      

Кількість 
громадян 

159 170  

Усього  227,6 113,8 113,8  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України  

227,6 113,8 113,8  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети  

    

31.7. Забезпечення 
функціонування 
зведеного реєстру 
репатріантів і членів 
їхніх сімей 

Державна 
програма з 
облаштування та 
соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012—2015 роки 
(проект) 

Республіканськи
й комітет АРК у 
справах 
міжнаціональни
х відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2012 

інші кошти      

     

Усього 475315,6 96686,7 181049,8 197579,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

396982,3 79878,9 150794,4 166309,0 

бюджет 
АРК 

67797,4 14456,9 26370,4 26970,1 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 5 

місцеві 
бюджети 

10092,8 1982,8 3860,0 4250,0 

 



інші кошти 543,1 368,1 75,0 100,0 

Усього  1910082,5 454762,6 721974,8 733345,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

1184600,0 154842,8 490697,3 539059,9 

бюджет 
АРК 

111104,8 24900,9 45155,1 41048,8 

місцеві 
бюджети 

11544,3 1984,3 4685,0 4875,0 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 2 

інші кошти 602933,4 273034,6 181487,4 148411,4 

 

Розділ III. МОДЕРНІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Пріоритет 1. Створення умов для модернізації існуючих індустріальних виробництв регіону 

Усього  1228,8 800,0 428,8  

у т.ч.:     

Приріст обсягу 
промислового 
виробництва, % 

5 5  

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.1. Організація 
виробництва нових 
видів продукції 
котлів і 
опалювального 
устаткування на 
ВАТ «Пневматика» 
(електрокотли малої 
потужності до 15 
кВт, пілетні котли 
потужністю 25 кВт) 

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ 
«Пневматика» 

2011—
2012 

інші кошти 1228,8 800,0 428,8  

Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

4 4  

Усього  5707,6 3307,6 1200,0 1200,0 

у т.ч.:     

Приріст обсягу 
промислового 
виробництва, % 

5,2 7 7 

Держбюдже
т України 

    

1. Підвищення 
інноваційної 
активності 
промислових 
підприємств, 
реалізація 
проектів 
системного 
впровадження 
інновацій з метою 
зниження енерго- і 
ресурсоємності 
промислового 
виробництва 

1.2. Удосконалення 
технологій 
виробництва 
електроінструменту, 
первинних датчиків 
і приладів точної 
механіки на ВАТ 

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ «Завод 

2011—
2013  

бюджет АРК 200,0  100,0 100,0 

Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

6 8 8 



місцеві 
бюджети 

    «Завод «Фіолент» «Фіолент» 

інші кошти 5507,6 3307,6 1100,0 1100,0 

Усього  806,0 406,0 200,0 200,0 

у т.ч.:     

Приріст обсягу 
промислового 
виробництва, % 

12 10 10 

Держбюдже
т України 

    Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

10 8 8 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.3. Удосконалення 
технологій 
виробництва й 
освоєння дослідних 
партій нових видів 
енергозберігаючого 
зварювального 
устаткування на 
ВАТ «Фірма 
«СЕЛМА» 

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ «Фірма 
«СЕЛМА» 

2011—
2013 

інші кошти 806,0 406,0 200,0 200,0 

Нові види 
продукції, шт.  

11 6 6 

Усього  154266,0  77133,0 77133,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.4. Будівництво 
заводу з 
виробництва 
автоклавного 
газобетону 

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08), 
Програма розвитку 
промислового 
комплексу APK на 
2012—2015 роки 
(проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, ПАТ 
«Бахчисарайськи
й комбінат 
«Будіндустрія» 

2012—
2013 

інші кошти 154266,0  77133,0 77133,0 

Економічний ефект у 2017 році очікується на рівні 47000,0 
тис. грн 

Усього  150,0  150,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

1.5. Впровадження 
енергозберігаючого 
устаткування на 
лінії з виробництва 
сухого молока на 
філії 
«Роздольненський 
маслоробний завод» 

  Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, Філія 
«Роздольненськ
ий маслоробний 
завод» ВАТ 

2011—
2012  

бюджет АРК     

Збільшення 
конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості 
продукції, 
зниження 

Збільшення 
виробництва 
сухого 
молока в 46 
раз 

3  



місцеві 
бюджети 

    ВАТ «Криммолоко» «Криммолоко» 

інші кошти 150,0  150,0  

енерговитрат, % 

Усього  1500,0 1500,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.6. Реконструкція 
компресорної 
ділянки із заміни 
встаткування 
аміачної 
холодильної 
установки на 
фреонове 
холодильне 
встаткування за 
системою «крижана 
вода» на ЗАТ 
«Євпаторійський 
міськмолзавод» 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, ЗАТ 
«Євпаторійський 
міськмолзавод» 

2011 

інші кошти 1500,0 1500,0   

Збільшення 
конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості 
продукції, 
зниження 
енерговитрат, % 

   

Усього  20000,0  10000,0 10000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 20000,0  10000,0 10000,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.7. Проведення 
заходів щодо 
надання 
підприємствам 
фінансової 
підтримки за 
рахунок коштів 
бюджету АРК на 
реалізацію 
інвестиційних 
(інноваційних) 
проектів через 
механізм 
здешевлення 
кредитів 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2012—
2013 

інші кошти     

Створення 
сприятливих 
умов для 
інвестиційного 
(інноваційного) 
розвитку 
промисловості 
АРК, 
впровадження 
енергозберігаю
чих технологій, 
збільшення 
випуску 
конкурентної 
експортно 
орієнтованої 
продукції, 
збереження й 
створення 
нових робочих 
місць 

   

2. Поширення 2.1. Проведення   Республіканськи 2013 Усього      Вироблення    



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

лізингових схем 
кредитування 
промислових 
підприємств, що 
дасть можливість 
прискорити 
відновлення 
основних фондів 
промисловості 

семінарів, 
конференцій, 
круглих столів із 
залученням 
Українського 
об'єднання 
лізингодавців, 
а також 
міжнародних 
лізингових компаній 
для вироблення 
оптимальних 
лізингових схем 
кредитування 
промислових 
підприємств 

й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРK, 
організація 
«Агентство 
регіонального 
розвитку»  

інші кошти     

оптимальних 
лізингових схем 
кредитування 
промислових 
підприємств, 
забезпечення 
додатковими 
фінансовими 
ресурсами 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

3.1 Ініціювання 
перед Кабінетом 
Міністрів України 
ухвалення Закону 
України 
«Про 
енергоефективність» 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011 

інші кошти     

  Створення дієвого механізму залучення 
коштів для реалізації енерго- і 
ресурсозберігаючих проектів 
промисловості 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

3. Уведення 
механізмів 
державного та 
змішаного 
фінансування 
енерго- і 
ресурсозберігаючи
х інвестиційних 
проектів у 
промисловому 
комплексі 

3.2. Інформування 
промислових 
підприємств АРК 
про конкурси 
інвестиційних 
проектів 
Державного 
агентства інвестицій 
та інновацій 

    2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

     



інші кошти     

Усього  464,7 464,7   

у т.ч.:     

Приріст обсягу 
промислового 
виробництва, % 

5 5 5 

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.1.Організація 
серійного 
виробництва 
науково-навчальних 
приладів і 
встаткування для 
освітніх закладів на 
Феодосійському 
казенному 
оптичному заводі 

Розпорядження 
КМ України про 
затвердження 
плану заходів щодо 
диверсифікованост
і й конверсії 
промислового 
виробництва в 
АPK (проект) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011—
2013 

інші кошти 464,7 464,7   

Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

5 5 5 

Усього  7000,0  7000,0  

у т.ч.:     

Приріст обсягу 
промислового 
виробництва, % 

 10 10 

Держбюдже
т України 

7000,0  7000,0  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4. Забезпечення 
реалізації 
потенціалу 
виробничих 
потужностей 
підприємств 
оборонно-
промислового 
комплексу на базі 
виконання 
оборонних 
замовлень і 
конверсії у 
виробництво 
високотехнологічн
ої продукції 
цивільного 
призначення 

4.2. Організація 
виробництва 
швидкісних 
пасажирських суден 
на підводних крилах 
на ВАТ «ФСК 
«Море» 

Розпорядження 
КМ України про 
затвердження 
плану заходів щодо 
диверсифікованост
і й конверсії 
промислового 
виробництва в 
АPK (проект) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

 8 8 

Усього  1500,0  1500,0  

у т.ч.:     

Приріст обсягу 
промислового 
виробництва, % 

 20  

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5.Сприяння 
придбанню й 
використанню в 
промисловості 
сучасного 
встаткування та 
передових 
науково-технічних 
досягнень, 
необхідних для 
оптимізації 
виробничих 
процесів і 

5.1. Придбання й 
впровадження 
автоматичних 
комплексів для 
токарської й 
фрезерної обробки 
металів на ВАТ 
«Фірма «СЕЛМА» 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ «Фірма 
«СЕЛМА» 

2012 

інші кошти 1500,0  1500,0  

Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

 8  



Усього  2410,9 1978,9 432,0  

у т.ч.:     

Приріст обсягу 
промислового 
виробництва, % 

5,2 7 7 

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5.2. Придбання й 
впровадження 
обробних центрів 
для обробки 
корпусних деталей 
електроінструменту 
замість 
універсального 
встаткування на 
ВАТ «Завод 
«Фіолент» 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ «Завод 
«Фіолент» 

2011—
2012 

інші кошти 2410,9 1978,9 432,0  

Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

6 8 8 

Усього  4214,0 4214,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5.3. Придбання 
ємностей, 
устаткування для 
технічного 
переоснащення лінії 
з переробки 
винограду на ЗАЗ 
Агрофірма 
«Чорноморець» 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, ЗАЗ 
Агрофірма 
«Чорноморець» 

2011 

інші кошти 4214,0 4214,0   

Збільшення 
конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості, 
розширення 
асортименту, 
збільшення 
обсягів 
виробництва, % 

Збільшення 
переробки 
винограду на 
57,2% 

  

Усього  150,0  150,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5.4. Модернізація 
борошномельного 
встаткування на 
ТОВ «Агропродукт» 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, ТОВ 
«Агропродукт» 

2011—
2012 

інші кошти 150,0  150,0  

Збільшення 
конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості, 
розширення 
асортименту, 
збільшення 
обсягів 
виробництва, % 

 3  

підвищення 
конкурентоспромо
жності 
промислової 
продукції регіону 

5.5. Придбання та Програма розвитку Міністерство 2011 Усього  510,0 510,0   Збільшення 11,8   



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

встановлення 
устаткування для 
фасування продукції 
в дрібну тару; 
реконструкція цеху з 
виробництва 
дієтичних продуктів 
на ТОВ «Біг» 

села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, ТОВ «Біг» 

інші кошти 510,0 510,0   

конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості, 
розширення 
асортименту, 
збільшення 
обсягів 
виробництва, % 

Усього  20000,0 12000,0 8000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5.6. Монтаж і 
введення в 
експлуатацію другої 
лінії з виробництва 
безалкогольних 
напоїв (у тару, 
місткість 3 л), 
придбання та 
встановлення 
устаткування з 
виготовлення 
поліетиленової тари, 
реконструкція 
відділення 
водопідготовки, 
розширення 
складських 
приміщень на ЗАТ 
«Кула-Крим» 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, ЗАТ 
«Кула-Крим» 

2011—
2012 

інші кошти 20000,0 12000,0 8000,0  

Збільшення 
конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості, 
розширення 
асортименту, 
збільшення 
обсягів 
виробництва, % 

 3  

Усього  7773,3 3773,3 4000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

5.7. Придбання 
встаткування та 
введення в 
експлуатацію лінії 
розливу. 
Будівництво 
очисних споруд на 
заводі первинного 
виноробства на ВАТ 
«Сонячна долина» 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, ВАТ 
«Сонячна 
долина» 

2011—
2012 

місцеві 
бюджети 

    

Збільшення 
конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості, 
розширення 
асортименту, 
збільшення 
обсягів 

16,6 3  



інші кошти 7773,3 3773,3 4000,0  виробництва, % 

Усього  140,0 140,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5.8. Реконструкція 
дробильного 
відділення з повною 
заміною 
технологічного 
встаткування, 
відділення обробки 
виноматеріалів, 
будівництво цеху 
розливу вин на 
ДП «Морське» 

Програма розвитку 
села в АРК на 
період до 2015 
року (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 168-6/10) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, 
ДП «Морське» 

2011 

інші кошти 140,0 140,0   

Збільшення 
конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості, 
розширення 
асортименту, 
збільшення 
обсягів 
виробництва, % 

3   

Усього  855668,7 214508,7 312000,0 329160,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 855668,7 214508,7 312000,0 329160,0 

місцеві 
бюджети 

    

5.9. Економічне 
стимулювання 
підприємств — 
виробників 
підакцизних товарів 
в АРК, що 
забезпечують 
нарощування 
обсягів виробництва 
продукції, 
збільшення 
оподатковуваного 
масиву, освоєння 
нових видів 
продукції, 
впровадження 
ресурсозберігаючих 
технологій згідно з 
бізнес-планом 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11), 
Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08) 

Міністерство 
фінансів АРК, 
Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
вступів 
акцизного 
податку, % 

27 10 10 

Усього  960,0  420,0 540,0 

у т.ч.:     

5.10. Відшкодування 
процентної ставки за 
кредити на 
модернізацію 
підприємства з 
виробництва 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК  

2012—
2013 

Держбюдже
т України 

960,0  420,0 540,0 

Виробництво 
екологічно 
чистого 
дитячого 
харчування, 
у т.ч.  консервів 

   



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

дитячого харчування 
й впровадження 
сучасних 
технологічних ліній 
для виробництва й 
упакування 
продуктів дитячого 
харчування,  
у т.ч.  консервів на 
основі м'яса, молока 
й риби, 
плодоовочевих 
консервів, води 
(реконструкція цеху 
з виробництва води 
для дитячого 
харчування на ТОВ 
«СП Інтавр») 

№ 658-6/11) 

інші кошти     

на основі м'яса, 
молока та риби, 
плодоовочевих 
консервів, води 

Усього  85,0  85,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

85,0  85,0  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5.11. Відшкодування 
процентної ставки за 
кредити на 
забезпечення 
спеціальним 
устаткуванням 
лабораторій 
підприємства з 
виробництва 
дитячого харчування 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК  

2012 

інші кошти     

Проведення 
експертної 
оцінки 
вироблених 
продуктів 
дитячого 
харчування 

   

Усього  50,0 50,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

6. Посилення 
технічного 
контролю, 
уведення сучасних 
систем якості, 
сертифікації 
продукції й 
виробництва, 
удосконалення 
системи 
стандартизації і 

6.1. Проведення 
ресертифікації на 
підприємствах:  
ВАТ «Завод 
«Фіолент»; 
ВАТ «Пневматика»; 
ВАТ «НВО 
«Йодобром» 

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ДП «КНВЦ 
стандартизації, 
метрології й 
сертифікації» 
ТПП АРК, 

2011—
2013 

місцеві     

     



бюджети ВАТ «Завод 
«Фіолент», 
ВАТ 
«Пневматика», 
ВАТ «НВО 
«Йодобром» 

інші кошти 50,0 50,0   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

6.2. Проведення 
сертифікації 
промислових 
підприємств для 
підвищення 
експортного 
потенціалу й 
конкурентоспромож
ності продукції 

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
підприємств 

5 5 5 

Усього  300,0  150,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

основі 
міжнародних норм 
ISO 9000, 9001 і 
розширення сфери 
дії міжнародних 
екологічних 
стандартів серії 
ISO 14000,  
що вплине на 
формування й 
реалізацію 
експортного 
потенціалу 
регіону 

6.3. Впровадження й 
сертифікація систем 
управління якістю, 
екологічного 
управління 
безпекою харчових 
продуктів на 
підприємствах АРК 
відповідно до ДСТУ 
ISO 9001, ДСТУ ISO 
14001, ДСТУ ISO 
22000. 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—
2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, 
підприємство з 
виробництва 
харчової 
продукції, 
напоїв і 
тютюнових 
виробів 

2011—
2013 

інші кошти 300,0  150,0 150,0 

Збільшення 
конкурентоспро
можності 
продукції, 
підвищення 
якості, 
розширення 
асортименту, 
збільшення 
обсягів 
виробництва, % 

 3 3 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

7. Сприяння 
інтеграції 
банківського й 
промислового 
капіталу шляхом 
створення 
інститутів 
спільного 

7.1. Підготовка 
реєстру бізнес-
проектів, реалізація 
яких потребує 
залучення 
банківського й 
промислового 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
підприємство 
«Агентство 

2011 

бюджет АРК     

     



місцеві 
бюджети 

    стування, що 
дасть змогу 
розширити 
можливості 
підприємств з 
відновлення 
виробничого 
комплексу й 
технологічної бази 
промисловості 
регіону 

капіталу  регіонального 
розвитку» 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

8. Розвиток 
імпортозаміщальн
их виробництв із 
урахуванням 
природно-
кліматичних 
особливостей 
АРК, які 
сприятимуть 
більш повному 
використанню 
наявного 
сировинного й 
виробничого 
потенціалу 
регіону 

8.1. Розвиток 
галузей 
тваринництва, 
овочівництва, 
садівництва й 
виноградарства з 
метою задоволення 
переробної 
промисловості 
вітчизняною 
сировиною  

  Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK 

2011—
2013 

інші кошти     

     

Усього  200,0  200,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

9. Формування 
мотиваційних 
передумов для 
створення 
комунальних 
спеціалізованих 
небанківських 
інноваційних 
фінансово-
кредитних установ 
згідно із Законом 
України «Про 
інноваційну 
діяльність» 

9.1. Розробка заходів 
щодо інноваційного 
розвитку 
промисловості в 
АРК  

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 

2011—
2012 

інші кошти 200,0  200,0  

Створення 
фінансово-
кредитних 
установ, од. 

 1 2 



архітектури 

Усього  1085085,0 243653,2 423048,8 418383,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

8045,0  7505,0 540,0 

бюджет 
АРК 

875868,7 214508,7 322100,0 339260,0 

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 1 

інші кошти 201171,3 29144,5 93443,8 78583,0 

 

Пріоритет 2. Розвиток високотехнологічного сектору промисловості АРК 

Усього  4000,0 1000,0 2000,0 1000,0 

у т.ч.:     

Приріст обсягу 
промислового 
виробництва, % 

5,2 7 7 

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

10.1. Впровадження 
в серійне 
виробництво нових 
видів техніки 
цивільного 
призначення на ВАТ 
«Завод «Фіолент» 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України про 
затвердження 
плану заходів щодо 
диверсифікованост
і й конверсії 
промислового 
виробництва в 
АPK (проект) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, ВАТ 
«Завод 
«Фіолент» 

2011—
2013 

інші кошти 4000,0 1000,0 2000,0 1000,0 

Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

6 8 8 

Усього  640,0 640,0   

у т.ч.:     

Приріст обсягу 
промислового 
виробництва, % 

7 7 7 

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

10. Формування 
мережі 
конкурентоспромо
жних 
диверсифікованих 
організаційних 
форм 
промислового 
виробництва 
(високотехнологіч
них регіональних 
міжгалузевих 
кластерів 
корпорацій, 
фінансово-
промислових 
груп), зміцнення 
корпоративно-
коопераційних 
зв'язків у 
регіональній 
економіці 

10.2 Серійний 
випуск 
пінакулярного 
далекоміра 
(Сердолік-2), 
призначений для 
ведення 
артилерійської 
розвідки й 
виробництва 
геодезичних 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Феодосійський 
казенний 
оптичний завод 

2011 

місцеві     

Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

7 7 7 



бюджети робіт для потреб 
народного 
господарства на 
Феодосійському 
казенному 
оптичному заводі 

інші кошти 640,0 640,0   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

11.1. Вивчення 
міжнародного 
досвіду зі 
страхування ризиків, 
пов'язаних із 
реалізацією 
інноваційних 
проектів 

 Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Міністерство 
фінансів АРK 

2012 

інші кошти     

  Розробка проектів нормативно-правових 
актів із впровадження механізму 
страхування ризиків при реалізації 
інноваційних програм, інвестиційних і 
високотехнологічних інноваційних 
проектів 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

11. Впровадження 
механізму 
страхування 
ризиків, 
пов'язаних із 
реалізацією 
інноваційних 
проектів, який 
справить 
позитивний вплив 
на інвестування 
цих проектів 

11.2. Підготовка 
пропозицій щодо 
розробки 
нормативно-
правових актів 

 Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Міністерство 
фінансів АРK 

2013 

інші кошти     

  Розробка проектів нормативно-правових 
актів із впровадження механізму 
страхування ризиків при реалізації 
інноваційних програм, інвестиційних і 
високотехнологічних інноваційних 
проектів 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

12. Здійснення 
моніторингу 
попиту на 
високотехнологічн
у продукцію, 
надання 
інформаційно-
консультативної, 

12.1.Надання 
консультаційно-
методичної 
допомоги суб'єктам 
господарювання з 
питань 
інвестиційної, 
зовнішньоекономічн

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Міністерство 
економічного 

2011—
2013 

бюджет АРК     

     



місцеві 
бюджети 

    правової допомоги 
й пошук 
потенційних 
партнерів для 
укладення 
договорів з її 
реалізації 

ої діяльності та 
антидемпінгового 
законодавства 

розвитку та 
торгівлі АРК  

інші кошти     

Усього  34210,4 26455,0 3876,7 3878,7 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

33738,4 26455,0 3641,7 3641,7 

бюджет АРК 472,0  235,0 237,0 

місцеві 
бюджети 

    

13. Впровадження 
механізмів 
пільгового 
кредитування 
новостворених 
переробних 
підприємств 

 13.1. Часткова 
компенсація 
процентних ставок 
кредитів банків 

Постанова КМУ 
від 11.08.2010 
№ 794 
«Про затвердження 
Порядку 
використання 
коштів, 
передбачених у 
державному 
бюджеті для 
здійснення 
фінансової 
підтримки 
суб'єктів 
господарювання 
агропромислового 
комплексу через 
механізм 
здешевлення 
кредитів та 
компенсації 
лізингових 
платежів», 
Постанова ВР АРК 
від 18.06.2008 року 
№ 912-5/08 
«Про надання 
підприємствам 
фінансової 
підтримки на 
реалізацію 
інноваційних 
(інвестиційних) 
проектів через 
механізм 
здешевлення 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK 

2011—
2013 

інші кошти     

Нарощування 
обсягів 
виробництва, 
реалізації і 
сплати 
акцизного збору 
до бюджету, % 

 3 3 



кредитів та 
економічне 
стимулювання 
підприємств — 
виробників 
підакцизних 
товарів за рахунок 
коштів бюджету 
АРК»  

Усього  10647,2  25,0 10622,2 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

10000,0   10000,0 

бюджет АРК 622,2   622,2 

місцеві 
бюджети 

25,0  25,0  

14.1. Створення 
індустріального 
(промислового) 
парку «Новий 
Крим» у м. Джанкой 

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
виконком 
Джанкойської 
міськради  

2011—
2013 

інші кошти     

   Виготовлення проектно-
дослідницьких робіт; 
будівництво 
інфраструктури парку 

Усього  126753,0   126753,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

19231,0   19231,0 

бюджет АРК 5100,0   5100,0 

місцеві 
бюджети 

    

14.2. Створення 
Щолкінського 
індустріального 
парку  

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
виконком 
Щолкінської 
міськради  

2011—
2013 

інші кошти 102422,0   102422,0 

   Складання проекту відводу 
території; розробка 
проектно-кошторисної 
документації на 
будівництво зовнішніх 
інженерних мереж і 
комунікацій; виконання 
робіт з будівництва 
інженерних мереж та 
комунікацій 

Усього  401,8   401,8 

у т.ч.:     

14. Створення 
промислових 
парків, які 
об'єднають 
інформаційно-
аналітичну, 
інжинірингову, 
виробничу й 
інвестиційну 
діяльність, 
сприятимуть 
виробництву 
високоякісної 
продукції та 
створенню 
ефективних мереж 
її збуту 

14.3. Створення 
Бахчисарайського 
районного 
промислового парку 

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 

2011—
2013 

Держбюдже     

   Виготовлення проектно-
дослідницьких робіт; 
будівництво 
інфраструктури парку 



т України 

бюджет АРК 401,8   401,8 

місцеві 
бюджети 

    

№ 898-5/08) Бахчисарайська 
райдержадмініст
рація 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

15.1. Моніторинг 
інноваційної 
діяльності 
промислових 
підприємств та 
організацій АРК 

Програма розвитку 
інноваційної 
діяльності в АРК 
на 2014—2016 
роки (проект) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРK, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури  

2011—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
кількості 
інноваційно 
активних 
регіонів, % 

 15 15 

Усього  250,0  100,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 250,0  100,0 150,0 

місцеві 
бюджети 

    

15. Забезпечення 
створення 
інноваційних 
структур — 
мережі 
спеціалізованих 
технопарків, 
технополісів, 
бізнес-
інкубаторів, 
інжинірингових 
центрів, 
венчурних 
компаній для 
фінансування 
досліджень і 
наукових 
розробок, які 
повинні стати 
основою 
інвестиційно-
інноваційного 
розвитку 
промисловості 
АРК 

15.2. Організація й 
проведення заходів 
(конференцій, 
семінарів, виставок 
та ін.) з розвитку 
інноваційної 
діяльності, у т.ч.  
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
розвитку 
інноваційної 
діяльності» 

Програма розвитку 
інноваційної 
діяльності в АРК 
на 2014—2016 
роки (проект) 

 Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, 
Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
договорів про 
співробітництво 
в інноваційній 
сфері, %  

 15 15 

16. Надання 16.1. Видання Програма розвитку Міністерство 2012— Усього  100,0  50,0 50,0 Збільшення  10 10 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

консультаційних і 
довідкових 
матеріалів з питань 
інтелектуальної 
власності та 
інноваційної 
діяльності 

інноваційної 
діяльності в АРК 
на 2014—2016 
роки (проект) 

освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2013 

інші кошти     

кількості 
підприємств, 
що 
впроваджують 
інновації, %  

Усього  200,0  100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 200,0  100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

промисловим 
підприємствам 
правової і 
методичної 
допомоги в 
одержанні 
правового захисту 
на інтелектуальні 
розробки, 
отримані при 
виконанні 
наукових і 
науково-технічних 
робіт 

16.2. Організація й 
проведення заходів 
щодо питань 
охорони та захисту 
прав інтелектуальної 
власності, у т.ч.  
Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Захист 
прав інтелектуальної 
власності» 

Програма розвитку 
інноваційної 
діяльності в АРК 
на 2014—2016 
роки (проект) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
кількості заявок 
на реєстрацію 
об'єктів 
інтелектуальної 
власності 
від юридичних і 
фізичних осіб 
регіону, % 

35 15 15 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

17. Підтримка 
створення 
інноваційно 
орієнтованих 
об'єднань на базі 
провідних освітніх 
закладів, наукових 
і фінансових 
установ, 
підприємств із 
подальшим 
формуванням на 
цій основі стійких 
регіональних 
інноваційних 
кластерів 

17.1. Розроблення 
концепції розвитку 
кластерів в АРК і 
заходів щодо її 
реалізації  

Державна цільова 
економічна 
програма 
«Створення в 
Україні 
інноваційної 
інфраструктури» 
на 2009—2013 
роки 
(Постанова КМУ 
від 14..05.08 
№ 447) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Створення 
нових 
інноваційних 
структур — 
кластерів, шт. 

0 2 4 



Усього 177202,4 28095,0 6151,7 142955,7 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

62969,4 26455,0 3641,7 32872,7 

бюджет 
АРК 

7146,0  485,0 6661,0 

місцеві 
бюджети 

25,0  25,0  

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 2 

інші кошти 107062,0 1640,0 2000,0 103422,0 

 

Пріоритет 3. Забезпечення пріоритетного розвитку галузей, профільна діяльність яких не супроводжується зростанням антропогенного тиску на довкілля й руйнуванням природних систем і 
ландшафтів 

Усього  1000,0 500,0 500,0  

у т.ч.:     

Зростання 
обсягу 
промислового 
виробництва, % 

5 5 5 

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

18.1. Модернізація 
ливарного цеху в 
частині освоєння 
виробництва литих 
деталей для ремонту 
вантажних вагонів 
на ТОВ 
«Керченський 
стрілковий завод» 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики,  
ТОВ 
«Керченський 
стрілковий 
завод» 

2011—
2012 

інші кошти 1000,0 500,0 500,0  

Збільшення 
відрахувань до 
бюджету, %  

6 7 7 

Усього  220,0 220,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

18. 
Випереджальне 
зниження енерго- і 
матеріалоємності 
продукції та 
послуг (порівняно 
зі зростанням їх 
виробництва) на 
основі 
технологічного 
переозброєння чи 
поетапного 
виведення з 
експлуатації 
підприємств із 
застарілим 
обладнанням 

18.2. Реконструкція 
лінії порошкових 
покриттів на ВАТ 
«Фірма «СЕЛМА» 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ «Фірма 
«СЕЛМА» 

2011—
2012 

місцеві     

Зростання 
обсягу 
промислового 
виробництва, % 

8 8  



бюджети 

інші кошти 220,0 220,0   

Усього  125488,0  62744,0 62744,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

18.3 Впровадження 
проекту 
«Вуглепідготовчого 
комплексу» — 
заміщення частини 
природного газу 
твердим паливом  

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури, 
ЗАТ 
«Бахчисарайськи
й комбінат 
«Будіндустрія» 

2012—
2013 

інші кошти 125488,0  62744,0 62744,0 

Економічний ефект у 2014 році очікується на рівні 47988,5 
тис. грн 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

19. Проведення 
моніторингу 
впливу 
підприємств на 
навколишнє 
середовище, у т.ч.  
із залученням 
громадських 
організацій 

19.1. Здійснення 
відомчого контролю 
стаціонарних 
джерел викидів 
забруднюючих 
речовин в 
атмосферне повітря 

Державна цільова 
екологічна 
програма 
проведення 
моніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища 
(Постанова КМУ 
від 05.12.2007 
№ 1376) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
суб'єкти 
регіональної 
системи 
моніторингу, 
підприємства 
всіх форм 
власності 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість 
підприємств, 
охоплених 
спостереження
ми, од. 

142 17  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

20. Підтримка 
впровадження на 
підприємствах 
процесів і 
технологій, які 
знизять 
антропогенне 
навантаження на 
навколишнє 
середовище 

20.1. Удосконалення 
процесу сушіння 
пігменту при 
виробництві 
двоокису титану на 
ЗАТ «Кримський 
ТИТАН» 

Державна цільова 
екологічна 
програма розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний Крим») 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 

2011 

місцеві 
бюджети 

    

Зниження 
потенційних 
викидів в 
атмосферу, т/г 

 81  



№ 539) середовища, 
ЗАТ 
«Кримський 
ТИТАН» 

інші кошти     

Усього  50,0  50,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

21.1. Впровадження 
ділянки регенерації 
розчинника фарб з 
установкою апарата 
Formeko (Італія) на 
ВАТ «ФСК «Море» 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
ВАТ «ФСК 
«Море» 

2012 

інші кошти 50,0  50,0  

Зниження маси 
відходів, т 

 0,2  

Усього  5825,0   5825,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

21.2. Організація 
виробництва 
гранульованого 
хлористого кальцію 
на ВАТ «Кримський 
содовий завод» 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики,  
ВАТ 
«Кримський 
содовий завод», 
НІОХІМ 
м. Харків 

2013 

інші кошти 5825,0   5825,0 

Чистий 
прибуток після 
реалізації 
проекту, 
млн грн у рік 

  28,7 

Усього  54800,0   54800,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

21. Розвиток 
мереж вторинної 
переробки 
матеріалів у 
місцевому 
виробництві 

21.3. Будівництво 
цеху з утилізації 
гідролізної кислоти 
(основний відхід 
виробництва 
діоксиду титану) з 
потужністю 
виробництва 155 
тис. тонн у рік на 
ЗАТ «Кримський 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики,  
ЗАТ 
«Кримський 
ТИТАН» 

2013 

місцеві     

Зменшення 
викидів 
відходів у 
навколишнє 
середовище, % 

   



бюджети ТИТАН» 

інші кошти 54800,0   54800,0 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

22. Переорієнтація 
виробництв, 
діяльність яких 
впливає на 
навколишнє 
природне 
середовище, на 
інші види 
економічної 
діяльності 

22.1. Виявлення 
виробництв, 
діяльність яких 
впливає на 
навколишнє 
природне 
середовище, 
проведення аналізу 
їх роботи, розробка 
бізнес-пропозицій з 
їхньої переорієнтації 
на інші види 
економічної 
діяльності для 
залучення інвесторів 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку», 
міністерства та 
республіканські 
комітети АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

23. Забезпечення 
контролю над 
фінансуванням 
діяльності 
підприємств, 
пов'язаної з 
охороною 
навколишнього 
природного 
середовища 

23.1. Підготовка 
пропозицій з 
практичної 
реалізації норм 
законодавства в 
частині розгляду та 
узгодження планів 
підприємств, 
здійснення яких 
може викликати 
негативні екологічні 
наслідки 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011 

інші кошти     

Здійснення 
контролю над 
природоохорон
ною діяльністю 
підприємств 

   

Усього      

у т.ч.:     

24. Спрощення 
доступу 
підприємств, які 
вживають заходів 
щодо зниження 
тиску на 

24.1. Розробка 
рекомендацій з 
пільгового 
кредитування 
підприємств, що 
знижують 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРK, 
Республіканськи
й комітет АРК з 

2011 

Держбюдже     

     



т України 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

навколишнє 
природне 
середовище 
від своєї 
виробничої 
діяльності, до 
кредитних 
ресурсів 

негативний вплив на 
навколишнє 
середовище 

питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

інші кошти     

Усього  26000,6   26000,6 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

26000,6   26000,6 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

25. Забезпечення 
відновлення 
рекреаційної 
цінності 
природних систем, 
порушених 
внаслідок ведення 
виробничої 
діяльності 

25.1. Проведення 
екологічного аудиту 
територій Сакського 
державного 
хімічного заводу (60 
га), забруднених 
відходами різного 
ступеня небезпеки, 
розробка й 
узгодження проекту 
відновлення 
забруднених 
територій 

  Виконком 
Сакської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Сакський ДХЗ  

2013 

інші кошти     

     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

26. Уведення 
комплексних 
заходів для 
екологізації 
підприємств 
гірничовидобувної 
промисловості, 
переробки 
металобрухту та 
вторинної 
сировини 

26.1. Формування 
переліку земельних 
ділянок, що 
підлягають 
рекультивації 
внаслідок відкритої 
розробки родовищ 
неенергетичних 
корисних копалин, 
які 
використовуються в 
будівництві 

  Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури, 
органи 
місцевого 
самоврядування, 
райдержадмініст
рації в АРК  

2011 

інші кошти     

Мінімізація екологічних наслідків від зміни форм земної 
поверхні, агротехнічних властивостей, порушень земель 
родовищ 

Усього      27. Облаштування 
екологічно 
безпечних 

27.1. Ведення 
реєстру місць 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 

2011—
2013 

у т.ч.:     

     



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

усування відходів навколишнього 
природного 
середовища 

інші кошти     

Усього  822,6 207,6 340,0 275,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

27.2.Відкриття 
нового техногенного 
родовища корисних 
копалин (північна 
частина оз. 
Червоного) на ВАТ 
«Кримський 
содовий завод» 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, ВАТ 
«Кримський 
содовий завод», 
ДЦІУ 
«УкрВОДГЕО» 
м. Харків 

2011—
2013 

інші кошти 822,6 207,6 340,0 275,0 

Кінцевий 
продукт 
переробки 
родовища: 
хлористий 
натрій — 
13,5 млн т, 
хлористий 
кальцій — 14,5 
млн т. 

   

Усього  35029,4  4896,6 30132,8 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

35029,4  4896,6 30132,8 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

27.3. Будівництво, 
рекультивація 
полігонів 
захоронення твердих 
побутових відходів 

  Головне 
управління 
капітального 
будівництва при 
РМ АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Площа 
полігона, га 

  4,64 

Усього  290,0  290,0  

у т.ч.:     

полігонів для 
зберігання, 
вторинної 
переробки й 
утилізації 
промислових 
(у т.ч.  агресивних 
хімічних речовин і 
відходів хімічного 
виробництва) і 
побутових 
відходів 

27.4. Розробка 
проекту 
рекультивації 
полігона твердих 
побутових відходів у 
с. Добре 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 

2012 

Держбюдже     

Проект 
рекультивації 
полігона, 
затверджений у 
встановленому 

 1  



т України 

бюджет АРК 290,0  290,0  

місцеві 
бюджети 

    

Сімферопольського 
району  

Добрівська 
сільрада 
Сімферопольськ
ого району  

інші кошти     

порядку 

Усього  949,6  949,6  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 949,6  949,6  

місцеві 
бюджети 

    

27.5. Розробка 
проекту 
реконструкції і 
рекультивації 
полігона твердих 
побутових відходів  
у м. Алушта 

  Виконком 
Алуштинської 
міськради, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

2012 

інші кошти     

Проект 
реконструкції і 
рекультивації 
полігона, 
затверджений у 
встановленому 
порядку 

 1  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

28. Стимулювання 
впровадження 
маловідходних і 
безвідходних 
технологій, 
використання 
вторинних 
ресурсів (у т.ч.  за 
рахунок 
переробки 
відходів 
промислового й 
побутового 
походження) 

28.1. Внесення змін 
до Положення про 
порядок надання 
підприємствам 
фінансової 
підтримки за 
рахунок коштів 
бюджету АРК на 
реалізацію 
інноваційних 
(інвестиційних) 
проектів через 
механізм 
здешевлення 
кредитів у частині 
залучення до участі 
в заходах щодо 
фінпідтримки 
підприємств, які 
впроваджують 
маловідходні й 

Програма розвитку 
промислового 
комплексу АРК на 
2008—2011 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 18.06.2008 
№ 898-5/08)  

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011 

інші кошти     

     



безвідходні 
технології з 
використанням 
вторинних ресурсів 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

29. Перехід до 
комплексного 
очищення 
промислових вод 
(при об'єднанні 
технологій 
механічного, 
хімічного, 
біологічного 
очищення), по 
змозі — на 
замкнений цикл 
водопостачання 

29.1. Складання й 
відновлення реєстру 
промислових 
підприємств, що 
скидають 
промислові стічні 
води, проведення 
обстежень, 
включаючи 
лабораторні 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

2011—
2013 

інші кошти     

     

Усього 250475,2 927,6 69770,2 179777,4 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

61030,0  4896,6 56133,4 

бюджет 
АРК 

1239,6  1239,6  

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 3 

інші кошти 188205,6 927,6 63634,0 123644,0 

 

Пріоритет 4. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків промислових підприємств 

Усього  200,0   200,0 

у т.ч.:     

30. Надання 
допомоги 
підприємствам 
промисловості в 
пошуку контактів 
з налагодження 

30.1. Ініціювання 
створення в АРK 
підрозділу Центру 
досліджень науково-
технічного 
потенціалу та історії 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

200,0   200,0 

Створення 
спільних 
підприємств 

 2 2 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

наукових і 
виробничо-
коопераційних 
зв'язків із 
провідними 
міжнародними 
корпораціями,  
у т.ч.  створення з 
ними спільних 
підприємств на 
території АРК 

науки ім. Доброва 
— провідного 
наукового закладу 
України у сфері 
інноваційної 
політики 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРK 

інші кошти     

Усього  5000,0  5000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

31. Налагодження 
науково-
технологічної й 
виробничої 
кооперації 
вітчизняних 
промислових 
підприємств із 
іноземними 
партнерами для 
проведення 
спільних 
досліджень, 
комерціалізації 
створених 
результатів за 
пріоритетними 
напрямками 
інноваційної 
діяльності регіону 
й виробництва 
промислової 
продукції з 
використанням 
створених 
розробок 

31.1. Організація 
міжнародної 
діяльності 
інноваційного 
Центру досліджень 
науково-технічного 
потенціалу та історії 
науки ім. Доброва  

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011—
2012 

інші кошти 5000,0  5000,0  

Сума 
можливого 
прибутку в 
результаті 
впровадження 
325,0 млн грн у 
рік 

   

Усього      32. Розробка 
галузевих і 
регіональних 

32.1. Визначення 
найбільш 
перспективних  

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 

2011—
2013 

у т.ч.:     

Кількість 
розроблених 

3 10 10 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

(насамперед, 
інфраструктурних) 
проектів 

енергетики та 
інноваційної 
політики, 
організація 
«Агентство 
регіонального 
розвитку АРK» 

інші кошти     

проектів, од. 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

міжнародних 
інвестиційних 
проектів і 
забезпечення їх 
представлення за 
кордоном у 
країнах — 
потенційних 
інвесторах 
конкретних 
галузей 
промисловості 
АРК, що дасть 
можливість 
збільшити 
приплив капіталу 
в перспективні 
напрями розвитку 
регіону 

32.2. Розробка 
інвестиційних 
пропозицій: 
проведення ТЕО 
(аналіз доцільності 
реалізації проектів) і 
передпроектних 
розробок 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку АРK» 

2011 

інші кошти     

Кількість 
розроблених 
ТЕО, од. 

1   

Усього  500,0  500,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 500,0  500,0  

місцеві 
бюджети 

    

33. Створення 
сприятливих умов 
для базування 
науково-дослідних 
лабораторій 
великих 
транснаціональни
х корпорацій на 
території 
автономії з метою 
розвитку науково-
технологічної 
сфери в регіоні й 
підвищення рівня 
зайнятості 
населення АРК у 
науковій сфері 

33.1. Організація й 
проведення 
прогнозно-
аналітичних 
досліджень і 
формування 
перспективних 
напрямів розвитку 
промисловості в 
АРK 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, Творча 
спілка НІО 
Криму 

2011—
2012 

інші кошти     

Створення 
спільних 
науково-
дослідних 
лабораторій 

3 1 3 

34. Розробка 34.1. Проведення   Міністерство 2011— Усього           



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

заходів тарифного 
й нетарифного 
регулювання для 
захисту 
внутрішнього 
ринку 
від недоброякісног
о імпорту й 
активізація 
антидемпінгових 
розслідувань 

моніторингу з 
визначення переліку 
товарів, 
виробництво яких є 
в республіці й 
імпорт яких 
значною мірою 
може впливати на 
попит і ціни на 
внутрішньому ринку 

економічного 
розвитку та 
торгівлі АРK 

2012 

інші кошти     

Усього 5700,0  5500,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

200,0   200,0 

бюджет 
АРК 

500,0  500,0  

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 4 

інші кошти 5000,0  5000,0  

 

Пріоритет 5. Раціоналізація енергозабезпечення АРК на засадах оптимального використання місцевих енергетичних ресурсів 

Усього  1094120,0 164120,0 430000,0 500000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

35. Підвищення 
рівня 
енергозабезпеченн
я регіону 
власними 
ресурсами шляхом 
реконструкції і 
збільшення 
потужності 
діючих і 
будівництва нових 
об'єктів 
традиційної 

35.1. Будівництво 
вітроелектростанцій 
на території АРК 

Програма 
енергозбереження 
в АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
підприємства, 
установи  

2011—
2013 

інші кошти 1094120,0 164120,0 430000,0 500000,0 

Виробництво 
електроенергії, 
млрд. кВтМч 

  145 



Усього  19014400,0 8054400,0 4660000,0 6300000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

35.2. Будівництво 
сонячних 
електростанцій в 
АРК 

Програма 
енергозбереження 
в АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
підприємства, 
установи 

2011—
2013 

інші кошти 19014400,0 8054400,0 4660000,0 6300000,0 

Виробництво 
електроенергії, 
млн кВтМч  

29,95 152 500 

Усього  2000,0  2000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

35.3. Встановлення 
устаткування з 
виробництва 
брикетів із соломи й 
відходів деревини 

Програма 
енергозбереження 
в АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Кіровська 
райдержадмініст
рація  

2011—
2012 

інші кошти 2000,0  2000,0  

Економія ПЕР у 
рік,  
тис. грн  

 1800 1800 

Усього  13902,1 270,8 8791,3 4840,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1470,0 270,8 9,2 1190,0 

місцеві 
бюджети 

50,0   50,0 

35.4. Будівництво 
систем 
геотермального 
теплоелектропостач
ання загальною 
потужністю 36164,2 
Гкал/рік 

Програма 
енергозбереження 
в АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Джанкойська, 
Красногвардійсь
ка, Сакська 
райдержадмініст
рації 

2011—
2013 

інші кошти 12382,1  8782,1 3600,0 

Економія ПЕР у 
рік,  
тис. грн  

 774 774 

енергетики, а 
також розвитку 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії 
(вітрової, 
сонячної, 
геотермальної, 
енергії з біомаси й 
т.п.) і 
альтернативних 
видів палива 
(біоетанолу, 
біогазу, 
дизельного 
біопалива, 
твердого 
біопалива й т.п.) 

35.5. Будівництво   Республіканськи 2011— Усього  756553,0 10053,0 346500,0 400000,0 Км  50 50 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

ВЛ 330 кВ 
«Західнокримська — 
Севастополь» 

й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, НЕК 
«Укренерго»  

2013 

інші кошти 756553,0 10053,0 346500,0 400000,0 

Усього  381539,2 153600,5 135938,7 92000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

35.6. Будівництво, 
реконструкція й 
модернізація ліній 
електропередач 
напругою  
0,4-110 кВ 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011—
2013 

інші кошти 381539,2 153600,51 135938,7 92000,0 

  Підвищення надійності та збільшення 
пропускної спроможності електричних 
мереж; зниження технологічних втрат; 
надійне забезпечення електроенергією 
споживачів АРK 

Усього  1092847,4 37848,2 49999,2 1005000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

35.7. Підвищення 
рівня генеруючої 
потужності 
теплоелектростанцій
: Сімферопольська 
200 МВт (230 МВт); 
Камиш-Бурунська 
230 МВт 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011—
2013 

інші кошти 1092847,4 37848,2 49999,2 1005000,0 

  Збільшення виробництва електроенергії 
на кримських електростанціях; 
поліпшення якості теплопостачання 
м. Сімферополь, м. Керч, м. Саки 

Усього  3490,0 490,0 1000,0 2000,0 35.8. Будівництво 
геліоустановок для 
гарячого 

Державна 
програма 
соціально-

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 

2011—
2013 

у т.ч.:     

Нові об'єкти 
сонячної 

4 6 20 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1790,0 290,0 500,0 1000,0 

водопостачання 
об'єктів комунальної 
та соціальної сфери 

економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067) 

енергетики та 
інноваційної 
політики, Творча 
спілка НІО 
Криму 

інші кошти 1700,0 200,0 500,0 1000,0 

енергетики  

Усього  19511,4 720,0 18791,4  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 740,3 720,0 20,3  

місцеві 
бюджети 

    

35.9. Реалізація 
пілотних 
інноваційних 
проектів з 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії в 
бюджетній сфері 
АРК 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку АРК на 
період до 2017 
року (Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2011—
2012 

інші кошти 18771,1  18771,1  

Економія 
ПЕР, тис. грн 

 1611,0 1611,0 

Усього  3633112,6 69112,6 2413000,0 1151000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

36.1. Освоєння 
Одеського й 
Безіменного газових 
родовищ на шельфі 
Чорного моря 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, ДАТ 
«Чорноморнафт
огаз» 

2011—
2013 

інші кошти 3633112,6 69112,6 2413000,0 1151000,0 

Млн м3 12,6 97,2 544,2 

Усього  1459016,9 16,9 956000,0 503000,0 

у т.ч.:     

36. Освоєння 
паливно-
енергетичних 
ресурсів 
шельфової зони 
Чорного моря з 
урахуванням 
пріоритетності 
збереження 
рекреаційного 
потенціалу 
узбережжя* 

36.2. Облаштування 
Суботинського 
нафтового родовища 
(етап 
випереджального 

  Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, ДАТ 

2011—
2013 

Держбюдже     

Тис. т   12 



т України 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

видобутку) «Чорноморнафт
огаз» 

інші кошти 1459016,9 16,9 956000,0 503000,0 

Усього  454,0  454,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

454,0  454,0  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

37.1. Реконструкція 
системи теплового 
забезпечення СЗШ. 
Пункт автономного 
теплозабезпечення 
потужністю 150 кВт 
у с. Окунівка 
Чорноморського 
району 

Програма 
енергозбереження 
в АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Чорноморська 
райдержадмініст
рація 

2012 

інші кошти     

Економія ПЕР у 
рік, тис. грн  

  50,4 

Усього  579,0  579,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

579,0  579,0  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

37.2. Переведення 
ДЮСШ на опалення 
із застосуванням 
енергоакумулюючих 
систем 
електрообігрівання в 
с. Совхозне 
Красноперекопськог
о району 

Програма 
енергозбереження 
в АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Красноперекопс
ька 
райдержадмініст
рація 

2012 

інші кошти     

Економія ПЕР у 
рік, тис. грн  

  41,8 

Усього  3657,6  3657,6  

у т.ч.:     

37. Впровадження 
енергозберігаючих 
технологій у 
виробничому й 
комунальному 
секторах 
економіки АРК 

37.3. Переведення на 
електроопалення 
Старокримської 
районної лікарні ім. 
Амосова 

Програма 
енергозбереження 
в АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 17.02.2010 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 

2011—
2012 

Держбюдже
т України 

3657,6  3657,6  

Економія ПЕР у 
рік, тис. грн  

  962,816 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

№ 1569-5/10) Кіровська 
райдержадмініст
рація 

інші кошти     

Усього  2987,5 2987,5   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

2319,7 2319,7   

38.1. Розробка схем 
теплопостачання 
населених пунктів 

Програма 
реформування та 
розвитку житлово-
комунального 
господарства АРК 
на 2010—2014 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011 

інші кошти 667,8 667,8   

Розробка схем 
теплопостачанн
я населених 
пунктів, 
кількість 
пунктів 

6   

Усього  822,5  822,5  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

822,5  822,5  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

38.2. Переведення на 
електроопалення 
ДНЗ «Сонечко» у 
смт Красногвардійсь
ке 

Програма 
енергозбереження 
в АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики, 
Красногвардійсь
ка 
райдержадмініст
рація 

2012 

інші кошти     

Економія ПЕР у 
рік, тис. грн  

  323,96 

Усього  170,0  170,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

38. Затвердження 
схем 
теплозабезпечення 
населених пунктів 
республіки з 
урахуванням 
оптимального 
з'єднання 
централізованих, 
децентралізованих 
і автономних 
систем, 
впровадження 
енергозберігаючих 
технологій у 
теплозабезпечення 
з використанням 
відновлюваних та 
альтернативних 
видів палива 

38.3. Розробка 
типової методики 
проведення 
нормування 
паливно-
енергетичних 
ресурсів у 
бюджетній сфері 

Програма 
енергозбереження 
в АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 17.02.2010 
№ 1569-5/10) 

Республіканськи
й комітет АРK з 
питань палива, 
енергетики та 
інноваційної 
політики 

2012 

бюджет АРК 170,0  170,0  

Економія ПЕР у 
рік, %  

 17 17 



місцеві 
бюджети 

    АРК 

інші кошти     

Усього 27479163,2 8493619,5 9027703,7 9957840,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

5513,1  5513,1  

бюджет 
АРК 

2380,3 990,8 199,5 1190,0 

місцеві 
бюджети 

4159,7 2609,7 500,0 1050,0 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 5 

інші кошти 27467110,1 8490019,0 9021491,1 9955600,0 

 

Усього 28997625,8 8766295,3 9532174,4 10699156,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

137757,5 26455,0 21556,4 89746,1 

бюджет 
АРК 

887134,6 215499,5 324524,1 347111,0 

місцеві 
бюджети 

4184,7 2609,7 525,0 1050,0 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 3 

інші кошти 27968549,0 8521731,1 9185568,9 10261249,0 

 

Розділ IV. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Пріоритет 1. Розвиток автотранспортного комплексу, створення сучасної системи автодоріг загального користування 

Усього  140000,0   140000,0 1. Будівництво 
швидкісних 
автомагістралей, 

1.1. Капітальний 
ремонт доріг до 
туристичних 

Державна 
програма 
«Розвиток 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 

2013 

у т.ч.:     

    Проведення 
капітального 
ремонту 6 км 



Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

маршрутів АРК транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК 

інші кошти 140000,0   140000,0 

автодороги 
Харків — 
Сімферополь — 
Алушта — Ялта 
(км 662+750 — 
км 734+300) 

Усього  315704,4 57632,9 258071,5  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

315704,4 57632,9 258071,5  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.2. Виконання 
робіт з 
реконструкції 
ділянок автодороги 
Харків — 
Сімферополь — 
Алушта — Ялта  
(км 624+000-
632+000, км 
248+000-654+960) 

Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку 
АРК на 
період до 
2017 року 
(Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067)  

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК 

2011—2012 

інші кошти     

  Здійснення розширення проїзної 
частини автомобільної дороги, 
збільшення категорії 
автомобільної дороги, зниження 
рівня аварійності, підвищення 
пропускної спроможності 
автодороги 

 

Усього  124458,5 26458,5 98000,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

124458,5 26458,5 98000,0  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

розвиток нових 
автомобільних 
доріг загального 
користування за 
пріоритетними 
напрямками, 
розвиток 
автомобільних 
доріг за 
напрямками 
туристичних 
маршрутів, 
будівництво нових 
об'їзних доріг і 
доріг у напрямку 
Південного берега 
Криму 

1.3. Будівництво 
транспортної 
розв'язки на 
перехрещенні 
об'їзної автодороги 
м. Сімферополя  
(км 7+300) і 
автодороги 
Сімферополь — 
Миколаївка  
(км 6+837) 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект), 
Державна 
програма 
соціально-
економічного 
розвитку 
АРК на 
період до 
2017 року 
(Постанова 
КМУ 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК 

2011—2012 

інші кошти     

  Забезпечення руху транзитного 
транспорту в обхід 
м. Сімферополь  
в напрямку до м. Севастополь, 
розвантаження міських вулиць 
від автотранспорту, поліпшення 
екологічної ситуації 

 



від 30.08.2007 
№ 1067) 

Усього  180000,0  80000,0 100000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

180000,0  80000,0 100000,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

2.1. Будівництво 
мостового 
переходу на 689-му 
км через зсувну 
ділянку довжиною 
160 пог. м на 
автодорозі Харків 
— Сімферополь — 
Алушта — Ялта  

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК 

2012—2013 

інші кошти     

   Будівництво мостового переходу 160 
п. м, запобігання руйнуванню дороги 
на зсувній ділянці 

Усього  130000,0  60000,0 70000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

130000,0  60000,0 70000,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

2.2. Реконструкція 
маршруту 
Херсон — 
Красноперекопськ 
— Сімферополь 
(напрямок 
Сімферополь — 
Ульяновка) з 
переведенням у I 
категорію на 
загальній довжині 
147,4 км 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК 

2012—2013 

інші кошти     

   Реконструкція 2 км 
автодороги з 
розширенням 
проїзної частини, 
приведенням до 
норм дороги I 
категорії і 
підвищенням 
пропускної 
спроможності 

Реконструкція 
3,5 км 
автодороги з 
розширенням 
проїзної частини, 
приведенням до 
норм дороги I 
категорії і 
підвищенням 
пропускної 
спроможності 

Усього  457855,3 97855,3 180000,0 180000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

457855,3 97855,3 180000,0 180000,0 

бюджет АРК     

2. Поліпшення 
транспортно-
експлуатаційного 
стану 
автомобільних 
доріг, запобігання 
руйнуванню 
автомобільних 
доріг загального 
користування за 
рахунок здійснення 
поточних, 
капітальних 
ремонтів і 
протизсувних 
заходів 

2.3. Проведення 
протизсувних 
заходів 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК  

2011—2013 

місцеві 
бюджети 

    

  Забезпечення безпеки дорожнього руху 



інші кошти     

Усього  589700,6 116500,
6 

231600,0 241600,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

584815,6 114815,
6 

230000,0 240000,0 

бюджет АРК 4785,0 1585,0 1600,0 1600,0 

місцеві 
бюджети 

100,0 100,0   

2.4. Поточний 
ремонт та 
експлуатаційне 
утримання 
автомобільних 
доріг загального 
користування АРК 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК  

2011—2013 

інші кошти     

  Виконання 
робіт із 
планово-
запобіжного 
ремонту 
70 км 
автодоріг, 
підвищення 
безпеки 
дорожнього 
руху, 
поліпшення 
експлуатацій
ного стану 
доріг 

Виконання робіт із 
планово-
запобіжного 
ремонту 80 км 
автодоріг, 
підвищення безпеки 
дорожнього руху, 
поліпшення 
експлуатаційного 
стану доріг 

Виконання 
робіт із планово-
запобіжного 
ремонту 90 км 
автодоріг, 
підвищення 
безпеки 
дорожнього руху, 
поліпшення 
експлуатаційного 
стану доріг 

Усього  694303,5 316275,
1 

176028,4 202000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

680737,7 306312,
0 

174425,7 200000,0 

бюджет АРК 13565,8 9963,1 1602,7 2000,0 

місцеві 
бюджети 

    

2.5. Будівництво, 
реконструкція та 
капітальний 
ремонт 
комунальних 
автомобільних 
доріг АРК 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
будівництва та 
архітектури, 
Головне 
управління 
капітального 
будівництва при 
РМ АРК  

2011—2013 

інші кошти     

   Виконання робіт із 
планово-
запобіжного 
ремонту 90 км 
автодоріг, 
підвищення безпеки 
дорожнього руху, 
поліпшення 
експлуатаційного 
стану доріг 

Виконання 
робіт із планово-
запобіжного 
ремонту 90 км 
автодоріг, 
підвищення 
безпеки 
дорожнього руху, 
поліпшення 
експлуатаційного 
стану доріг 

Усього  4000,0  4000,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

4000,0  4000,0  

бюджет АРК     

3. Розвиток мережі 
сільських 
автомобільних 
доріг і забезпечення 
під'їздами з 
твердим покриттям 
усіх сільських 
населених пунктів 

3.1. Будівництво, 
ремонт, 
реконструкція 
автомобільної 
дороги Т-0111 
Євпаторія — 
Роздольне з в'їздом 
до с. Суворівське 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК 

2012 

місцеві     

   Проведення 
ремонту 1 км 
автодороги в 
с. Суворівське 

 



бюджети 

інші кошти     

Усього в т.ч.: 22000,0  11000,0 11000,0 

Держбюджет 
України 

22000,0  11000,0 11000,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.1. Будівництво 
дорожніх огород і 
напрямних 
пристроїв для 
забезпечення 
безпеки 
дорожнього руху 
на аварійно-
небезпечних 
ділянках доріг 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

   Будівництво 40 км 
дорожніх огород і 
напрямних 
пристроїв 

Будівництво 40 
км дорожніх 
огород і 
напрямних 
пристроїв 

Усього  78197,5 24270,4 53927,1  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4. Підвищення 
безпеки руху, 
швидкості, 
комфортності та 
економічності 
перевезень 
пасажирів і 
вантажів 
автомобільним 
транспортом, 
забезпечення 
безпеки 
дорожнього руху на 
небезпечних 
ділянках доріг 

4.2. Капітальний 
ремонт 
автомобільних 
доріг загального 
користування, що 
здійснюється за 
рахунок коштів 
Міжнародного 
банку 
реконструкції та 
розвитку  

 Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК 

2011—2012 

інші кошти 78197,5 24270,4 53927,1  

  Капітальний 
ремонт на 
автодорозі 
Харків — 
Сімферополь 
— Алушта — 
Ялта 
довжиною 
17,5 км 

Капітальний ремонт 
аварійних тупиків, 
Будівництво 
пішохідних 
переходів на 
автодорозі Харків 
— Сімферополь — 
Алушта — Ялта. 
капітальний ремонт 
на автодорозі 
Сімферополь — 
Феодосія довжиною 
3,2 км 

 

Усього  401047,6 47,6 136000,0 265000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

401047,6 47,6 136000,0 265000,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5. Розробка 
оптимальних 
внутрішньоміських 
і транзитних схем 
автомобільного 
руху, які 
передбачають 
розвантаження 
м. Сімферополь і 
курортних міст 

5.1. Будівництво 
об'їзної дороги 
м. Сімферополь I 
категорії на ділянці 
с. Дубки — 
с. Левадки 
довжиною 8,1 км 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, Служба 
автомобільних 
доріг в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

   Будівництво 5,1 км 
об'їзної автодороги, 
здійснення відводу 
транзитного 
транспорту в 
напрямку 
м. Севастополь 

Проведення 
робіт із 
подальшого 
будівництва 
автодороги 



Усього 3137267,4 639040,
4 

1288627,0 1209600,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

2900619,1 603121,
9 

1231497,2 1066000,0 

бюджет АРК 18350,8 11548,1 3202,7 3600,0 

місцеві 
бюджети 

100,0 100,0   

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 1 

інші кошти 218197,5 24270,4 53927,1 140000,0 

 

Пріоритет 2. Забезпечення розвитку пасажирського транспорту загального користування 

Усього  66230,7 1730,7 13000,0 51500,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

61637,5 1637,5 13000,0 47000,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

4593,2 93,2  4500,0 

6.1. Будівництво  
II—IV черги 
тролейбусного 
сполучення в 
м. Керч 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період 
2011—2020 
років 
(проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, виконком 
Керченської 
міськради  

2011—2013 

інші кошти     

Км Придбання 
встаткування 

Побудована лінія 
довжиною 3,1 км 

Побудована лінія 
довжиною 4,3 км 

Усього  40000,0   40000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

40000,0   40000,0 

бюджет АРК     

6. Забезпечення 
стійкого 
функціонування й 
подальшого 
розвитку 
електротранспорту, 
створення 
відповідних умов 
для надання 
населенню 
високоякісних 
послуг із 
перевезення 
трамваями та 
тролейбусами, 
збільшення частки 
електротранспорту 
в міських 
пасажирських 
перевезеннях, 
відновлення його 
рухомого складу 

6.2. Капітальний 
ремонт трамвайних 
шляхів у 
м. Євпаторія 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період 
2011—2020 
років 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, виконком 
Євпаторійської 
міськради 

2011—2013 

місцеві 
бюджети 

    

    Ремонт 1 км 
трамвайних 
шляхів 



(проект) інші кошти     

Усього  369595,0 99495,0 83100,0 187000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

369595,0 99495,0 83100,0 187000,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

6.3. Придбання 
тролейбусів для 
КРПП 
«Кримтролейбус» 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період 
2011—2020 
років 
(проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Придбання нових 
тролейбусів, шт.  

42 27 75 

Усього  20172,0 8172,0 6000,0 6000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

20172,0 8172,0 6000,0 6000,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

6.4. Відновлення 
стану трамвайних 
вагонів 
м. Євпаторія 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, 
Євпаторійська 
міськрада 

2011—2013 

інші кошти     

Збереження 
екологічно чистого 
транспорту в 
м. Євпаторія. 
Відновлення 
технічного стану 
(капітальний ремонт) 
трамваїв, од. 

6 4 4 

Усього  129000,0 50000,0 79000,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

129000,0 50000,0 79000,0  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

6.5. Удосконалення 
інфраструктури 
гірської 
тролейбусної траси 
Сімферополь — 
Алушта — Ялта 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Підвищення рівня 
безпеки руху на 
гірській тролейбусній 
трасі, км 

12 км лінії, 
3 тягові 
підстанції, 
241 опора 

14,7 км, 5 ПС  



Усього  41840,0  23680,0 18160,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

27440,0  16000,0 11440,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

14400,0  7680,0 6720,0 

6.6. Реалізація 
заходів щодо 
розвитку та 
відновлення 
рухомого складу 
міського 
електротранспорту 

Програма 
реформуванн
я та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 
2010—2014 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 20.10.10 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Скорочення питомої 
ваги пасажирського 
рухомого складу 
міськелектротранспо
рту 

42 33 25 

Усього  150250,0   150250,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

7.1. Виведення 
вантажного району 
Євпаторійського 
морського 
торговельного 
порту за межі міста 
Євпаторія на Косу 
Південну 
оз. Донузлав 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, ДП 
«Євпаторійський 
морський 
торговельний 
порт»  

2013 

інші кошти 150250,0   150250,0 

    Забезпечення 
додаткового 
пасажиропотоку 
в порт Євпаторія 
кількістю 1,32 
тис. чол./рік 

Усього  30000,0   30000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

7.2. Реконструкція 
причалів у 
Феодосійському 
морському 
торговельному 
порту № 1—3  
(II черга) 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, 
ДП 
«Феодосійський 
морський 
торговельний 
порт» 

2012—2013 

інші кошти 30000,0   30000,0 

    Збільшення 
обсягу перевалки 
вантажів до 30,88 
тис. т/рік 

7. Розвиток 
місцевого авіа- і 
морського 
сполучення 

7.3. Будівництво Державна Республіканський 2011—2013 Усього  11618,0 158,0 5000,0 6460,0   Відкриття сучасного міжнародного пункту 



у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

сучасного 
міжнародного 
пункту пропуску 
на Державному 
кордоні України в 
порту «Крим» на 
території ДСК 
«Керченська 
поромна 
переправа» 

програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК на 
період до 
2020 року 
(проект) 

комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, ДСК 
«Керченська 
поромна 
переправа» 

інші кошти 11618,0 158,0 5000,0 6460,0 

пропуску 

Усього  40,0 40,0   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 40,0 40,0   

місцеві 
бюджети 

    

7.4. Реалізація 
концепції 
«Розвиток 
яхтового туризму в 
АРК» на 2011—
2020 роки» 

Концепція 
«Розвиток 
яхтового 
туризму в 
АРК» на 
2011—2020 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 16.02.2011 
№ 242-6/11) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку 

2011 

інші кошти     

  Залучення більшої кількості туристів в АРК 

Усього  40,0 40,0   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 40,0 40,0   

місцеві 
бюджети 

    

7.5. Розробка 
заходів щодо 
розвитку 
регіональних 
авіаперевезень в 
АРК 

Концепція  
«Розвиток 
регіональних 
авіаційних 
перевезень в 
АРК» 
(Постанова 
ВР АРК 
від 16.02.2011 
№ 241-6/11) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку 

2011 

інші кошти     

  Залучення більшої кількості туристів в АРК 

Усього  600,0   600,0 7.6. Реалізація 
плану заходів щодо 
реалізації 

Державна 
програма 
«Розвиток 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 

2011—2013 

у т.ч.:     

  Придбання необхідної техніки та устаткування для 
Кримського республіканського авіапідприємства 



Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 500,0   500,0 

місцеві 
бюджети 

    

Концепції 
«Розвитку 
регіональних 
авіаперевезень в 
АРК» 

транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК на 
період до 
2020 року 
(проект) 

транспорту та 
зв’язку  

інші кошти 100,0   100,0 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

7.7. Створення 
господарського 
суб'єкта — 
Кримського 
республіканського 
авіапідприємства 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК на 
період до 
2020 року 
(проект), 
Концепція 
«Розвиток 
регіональних 
авіаційних 
перевезень в 
АРК» 
(Постанова 
ВР АРК 
від 16.02.2011 
№ 241-6/11) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку  

2011 

інші кошти     

  Створення господарюючого суб'єкта — Кримського 
авіапідприємства 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

7.8. Координація 
роботи з розробки 
та реалізації плану 
заходів щодо 
реконструкції 
пірсів і 
інфраструктури в 
портопунктах ДП 
«Ялтинський 
морський 
торговельний 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, 
ДП «Ялтинський 
морський 
торговельний 
порт» 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

  Підвищення безпеки на морському транспорті 



порт» інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

7.9. Координація 
роботи з розвитку 
круїзного 
судноплавства ДП 
«Ялтинський 
морський 
торговельний 
порт» 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, 
ДП «Ялтинський 
морський 
торговельний 
порт» 

2012—2013 

інші кошти     

  Збільшення обсягів пасажироперевезень 

Усього  60,0 60,0   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 60,0 60,0   

місцеві 
бюджети 

    

7.10. Розробка ТЕО 
створення 
Кримського 
республіканського 
авіапідприємства, 
у т.ч.  із 
проведенням 
маркетингових 
досліджень з 
оцінювання 
місткості ринку 
для здійснення 
регіональних 
авіаперевезень і 
формуванням 
інвестиційних 
витрат для 
створення мережі 
регіональних 
авіаперевезень 

Концепція 
«Розвиток 
регіональних 
авіаційних 
перевезень в 
АРК», 
(Постанова 
ВР АРК 
від 16.02.2011 
№ 241-6/11) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку 

2011 

інші кошти     

  Створення господарюючого суб'єкта — Кримського 
авіапідприємства 

Усього  60,0 60,0   

у т.ч.:     

7.11. Підготовка 
презентаційних 
матеріалів із 
перспективного 
розвитку 
транспортно-

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку  

2011—2013 

Держбюджет 
України 

    

  Популяризація транспортно-дорожнього комплексу 
АРК 



бюджет АРК 60,0 60,0   

місцеві 
бюджети 

    

дорожнього 
комплексу АРК 

інші кошти     

Усього  800,0  400,0 400,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 800,0  400,0 400,0 

місцеві 
бюджети 

    

8.1.Проведення 
заходів щодо 
оптимізації 
автомобільної 
маршрутної мережі 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку 

2012—2013 

інші кошти     

  Оптимізація маршрутів, забезпечення 
автомобільним сполученням віддалених населених 
пунктів 

Усього  70,0 70,0   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 70,0 70,0   

місцеві 
бюджети 

    

8.2. Проведення 
науково-дослідних 
робіт із 
моніторингу та 
аналізу наявної 
системи організації 
роботи 
автомобільного 
транспорту в АРК  

  Виконкоми 
міськрад, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку 

2011 

інші кошти     

  Оптимізація маршрутів, забезпечення 
автомобільним сполученням віддалених населених 
пунктів 

Усього  90,0   90,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

8. Пріоритетний 
розвиток сучасного 
автобусного 
сполучення, 
оптимізація мережі 
автобусних 
маршрутів, 
організація 
моніторингу 
забезпечення 
автобусним 
сполученням 
віддалених 
населених пунктів, 
відкриття нових 
автобусних 
маршрутів з 
урахуванням 
проведеного 
моніторингу, 
забезпечення 
повного охоплення 
всіх населених 
пунктів республіки 
автобусним 
сполученням 

8.3. Розробка 
концепції розвитку 
екологічних 
швидкісних видів 
електротранспорту 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку 

2013 

бюджет АРК 90,0   90,0 

  Вивчення можливості впровадження 
альтернативних екологічно чистих видів транспорту 
на території АРК 



місцеві 
бюджети 

    

інші кошти     

Усього  860465,7 159825,
7 

210180,0 490460,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

647844,5 159304,
5 

197100,0 291440,0 

бюджет АРК 1660,0 270,0 400,0 990,0 

місцеві 
бюджети 

18993,2 93,2 7680,0 11220,0 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 2 

інші кошти 191968,0 158,0 5000,0 186810,0 

 

Пріоритет 3. Будівництво та розвиток сучасних морських торговельних портів 

Усього  39400,0  39400,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

9.1. Створення 
перевантажувально
го комплексу з 
перевалки сипучих 
вантажів, 
генеральних 
вантажів для суден 
типу Ро-Ро на косі 
Південній 
оз. Донузлав 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет з питань 
транспорту  
та зв'язку АРК, 
ДП 
«Євпаторійський 
морський 
торговельний 
порт» 

2012 

інші кошти 39400,0  39400,0  

   Збільшення 
виробничих 
потужностей, 
переведення 
вантажного району 
порту з 
м. Євпаторія на 
косу Південну 
оз. Донузлав 

 

Усього  3000,0  3000,0  

у т.ч.:     

9. Створення 
сучасних 
перевантажувальни
х комплексів для 
перевалки сухих, 
наливних вантажів і 
контейнерів на 
основі існуючих 
портів, 
переорієнтація 
технології 
перевалки вантажів 
на користь 
екологічно чистих 
вантажних систем, 
зокрема 
розширення бази 
для прийому та 
відправлення 
металу, лісу, 
будівельних 

9.2. Будівництво 
зернового 
комплексу на 
причалі № 5 на ДП 
«Керченський 
морський 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, 
ДП «Керченський 

2012—2013 

Держбюджет 
України 

    

   Збільшення обсягів 
перевалки зерна на 
200,0 тис. т 

 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

торговельний 
порт» 

морський 
торговельний 
порт» 

інші кошти 3000,0  3000,0  

Усього  25000,0  15000,0 10000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

матеріалів, тарно-
штучних вантажів 

9.3. Будівництво 3- 
го нафтоналивного 
причалу на ДП 
«Феодосійський 
морський 
торговельний 
порт» 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, 
ДП «Керченський 
морський 
торговельний 
порт» 

2012—2013 

інші кошти 25000,0  15000,0 10000,0 

   Збільшення обсягів 
перевалки 
нафтопродуктів до 
81,85 тис. т/рік 

Збільшення 
обсягів 
перевалки 
нафтопродуктів 
до 85,94 
тис. т/рік 

Усього  2000,0  2000,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

10. Здійснення 
капітальних 
вкладень у 
розвиток 
матеріальної бази 
морського 
транспорту за 
рахунок коштів 
Державного 
бюджету України 
та позабюджетних 
джерел, у т.ч.  
власних коштів 
морських портів 

10.1. Розвиток 
інфраструктури 
морського вокзалу 
Керченського 
морського порту 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, 
ДП «Керченський 
морський 
торговельний 
порт» 

2012—2013 

інші кошти 2000,0  2000,0  

   Збільшення обсягів 
пасажироперевезень 
на 10,0 тис. пас./рік 

 

Усього  100000,0  50000,0 50000,0 

у т.ч.:     

11. Залучення 
об'єктів 
транспортної 
морської 
інфраструктури до 
створення кластерів 

11.1. Будівництво 
причалу для 
переробки сипучих 
вантажів на 
території 
Керченського 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
АРК, 
Керченський 
морський рибний 

2012—2013 

Держбюджет 
України 

    

  Збільшення 
обсягу 
перевалки 
вантажів на 
200 тис. т 

Збільшення обсягу 
перевалки вантажів 
на 7,40 тис. т 

Збільшення 
обсягу перевалки 
вантажів на 7,67 
тис. т 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

у сфері 
рибогосподарськог
о освоєння регіону 

рибного порту АРК на 
період до 
2020 року 
(проект) 

порт  

інші кошти 100000,0  50000,0 50000,0 

Усього 169400,0  109400,0 60000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 3 

інші кошти 169400,0  109400,0 60000,0 

 

Пріоритет 4. Розвиток залізничної інфраструктури 

Усього  82397,0 52397,0 15000,0 15000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

12.1. Проведення 
ремонту 
залізничних колій 
на території АРК 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, ДП 
«Придніпровська 
залізниця» 

2011—2013 

інші кошти 82397,0 52397,0 15000,0 15000,0 

  Проведення 
ремонту 
залізничних 
колій на 
території 
АРК: 
капітальний 
ремонт 
шляхів; 
заміна 
стрілочних 
переводів на 
нові 

Збільшення 
довжини залізниці 
на 25 км 

Збільшення 
довжини 
залізниці на 
25 км 

Усього  11503,0 6503,0 2500,0 2500,0 

у т.ч.:     

12. Розвиток 
залізничної мережі 
на основі 
реконструкції 
станційної 
інфраструктури та 
магістральних 
залізниць, 
модернізації 
встаткування 
електропостачання 
й електрифікації 
ділянок, уведення 
сучасних систем 
управління 
перевізним 
процесом на основі 
інформатизації 
галузі, відновлення 

12.2. Проведення 
ремонту 
залізничних 
інженерних споруд 
на території АРК 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, 
ДП 

2011—2013 

Держбюджет 
України 

    

  Збільшення кількості об'єктів залізничної 
інфраструктури на 6 од. 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

«Придніпровська 
залізниця» 

інші кошти 11503,0 6503,0 2500,0 2500,0 

Усього  14000,0  14000,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

3000,0  3000,0  

бюджет АРК 11000,0  11000,0  

місцеві 
бюджети 

    

рухомого складу 

12.3. Здійснення 
заходів, пов'язаних 
із модернізацією та 
розвитком 
приміського 
залізничного 
транспорту на 
неелектрифіковани
х ділянках в АРК, 
у т.ч.  шляхом 
фінансування на 
безповоротній 
основі ДП 
«Придніпровська 
залізниця» з метою 
придбання ним 
односекційного 
рейкового автобуса 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, ДП 
«Придніпровська 
залізниця» 

2012 

інші кошти     

   Підвищення 
комунікаційної 
доступності та 
якості 
транспортного 
обслуговування 
населення АРК 

 

Усього  107000,0  107000,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

107000,0  107000,0  

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

13. Удосконалення 
логістики 
пасажиропотоків 
шляхом 
будівництва 
приміського 
залізнично-
автомобільного 
транспортного 
вузла в 
м. Сімферополь 

13.1. Будівництво 
приміського 
залізничного 
транспортного 
вузла в 
м. Сімферополь 

План 
капітальних 
інвестицій на 
2012 рік 
щодо 
Придніпровсь
кої залізниці, 
Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, 
Державна 
адміністрація 
залізничного 
транспорту 
України 
«Укрзалізниця» 

2012 

інші кошти     

  Збільшення 
пасажиропот
оку до 77,29 
млн 
пас. км/рік 

Збільшення 
пасажиропотоку до 
79,06 млн 
пас. км/рік 

Збільшення 
пасажиропотоку 
до 80,88 млн 
пас. км/рік 



Усього  420210,6 210,6 120000,0 300000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

410000,0  110000,0 300000,0 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

10210,6 210,6 10000,0  

13.2. Будівництво 
транспортної 
розв'язки 
приміського 
залізничного 
транспортного 
вузла в 
м. Сімферополь  

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, 
Державна 
адміністрація 
залізничного 
транспорту 
України 
«Укрзалізниця», 
Сімферопольська 
міськрада 

2011—2013 

інші кошти     

  Будівництво транспортної розв'язки 

Усього 635110,6 59110,6 258500,0 317500,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

520000,0  220000,0 300000,0 

бюджет АРК 11000,0  11000,0  

місцеві 
бюджети 

10210,6 210,6 10000,0  

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 4 

інші кошти 93900,0 58900,0 17500,0 17500,0 

 

Пріоритет 5. Розвиток авіаційного транспорту 

Усього  14847,7 5847,7 6000,0 3000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

14. Реконструкція 
інфраструктури 
аеропортів і 
аеродромів із 
метою 
забезпечення її 
відповідності 
пропускній 
спроможності 
терміналів і 
пасажиропотоку 
через аеропорт, 
зокрема, 
модернізація 

14.1. Заміна 
світлосигнального 
встаткування 
злітно-посадочної 
смуги, 
магістрально-
руліжної доріжки 
на ВАТ 
«Міжнародний 
аеропорт 
«Сімферополь», 
реконструкція 
терміналу місцевих 
повітряних 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, ВАТ 
«Міжнародний 
аеропорт 
«Сімферополь» 

2011—2013 

інші кошти 14847,7 5847,7 6000,0 3000,0 

  Підвищення стандартів міжнародного аеропорту, 
створення умов для збільшення пасажиропотоку й 
кількості рейсів 



злітно-посадочних 
смуг, розвиток 
нових руліжних 
доріжок і місць 
стоянки літаків 

авіаліній 

Усього  3432,3 3432,3   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

15. Створення 
сучасних 
терміналів 
аеропортів, здатних 
приймати 
авіалайнери будь-
якого класу  
(у містах 
Сімферополь, 
Севастополь, 
Феодосія) з 
перспективами 
подальшого 
нарощування їх 
пропускної 
спроможності 

15.1. 
Реконструкція 
терміналу місцевих 
повітряних ліній  
на ВАТ 
«Міжнародний 
аеропорт 
«Сімферополь» 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, ВАТ 
«Міжнародний 
аеропорт 
«Сімферополь» 

2011 

інші кошти 3432,3 3432,3   

  Розширення аеровокзального комплексу 

Усього  48240,0 16340,0 19800,0 12100,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

16. Розвиток 
вертолітних 
авіаперевезень як 
альтернативи 
автотранспорту для 
Vip-категорій 
рекреантів 

16.1. Придбання 
встаткування для 
ремонту й 
відновлення 
вертолітно-
моторного парку, 
ремонт і 
модернізація 
авіаційної техніки 
КДАП «Універсал-
Авіа» 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 
АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, КДАП 
«Універсал-Авіа» 

2011—2013 

інші кошти 48240,0 16340,0 19800,0 12100,0 

  Модернізація повітряних суден 

Усього  24000,0  12000,0 12000,0 

у т.ч.:     

17. Забезпечення 
Східного Криму 
авіаційними 
послугами на базі 
місцевого 

17.1. Реконструкия 
аеродромної 
інфраструктури  
КП «Аеропорт 
«Керч» 

Державна 
програма 
«Розвиток 
транспортно-
дорожнього 
комплексу 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
транспорту та 
зв’язку, виконком 
Керченської 

2011—2013 

Держбюджет 
України 

    

  Проведення робіт із реконструкції аеродромної 
інфраструктури 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

аеропорту в м. Керч АРК» на 
період до 
2020 року 
(проект) 

міськради, 
КП «Аеропорт 
«Керч» 

інші кошти 24000,0  12000,0 12000,0 

Усього  90520,0 25620,0 37800,0 27100,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 5 

інші кошти 90520,0 25620,0 37800,0 27100,0 

 

Усього  4892763,7 883596,
7 

1904507,0 2104660,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

4068463,6 762426,
4 

1648597,2 1657440,0 

бюджет АРК 31010,8 11818,1 14602,7 4590,0 

місцеві 
бюджети 

29303,8 403,8 17680,0 11220,0 

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ 4 

інші кошти 763985,5 108948,
4 

223627,1 431410,0 

 

Розділ V. СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА, СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ ЖИТТЯ 

Пріоритет 1. Створення умов для стійкого зростання доходів працюючого населення 

1. Підтримка 1.1. Надання фінансової Програма Міністерство 2011—2013 Усього  10136,8 636,8 7200,0 2300,0 Надання фінансової    



у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

підтримки: 

бюджет АРК 10136,8 636,8 7200,0 2300,0 Шляхом компенсації 
процентної ставки, чол. 

20 20 15 

місцеві 
бюджети 

    У формі фінансового кредиту, 
чол.  

4 20 8 

допомоги суб'єктам 
малого підприємництва 
Фондом підтримки 
підприємництва АРК і 
регіональними фондами 
підтримки 
підприємництва 

підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

інші кошти     Створення нових робочих 
місць, од.  

101 120 150 

Усього  275,9 65,9 90,0 120,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 275,9 65,9 90,0 120,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.2. Видання й 
поширення довідників, 
бюлетенів, каталогів, 
брошур, навчально-
методичної літератури 
й інших друкованих 
матеріалів із питань 
підприємницької 
діяльності 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Видання довідників, 
бюлетенів, каталогів, 
тис. шт.  

8,5 10 15 

Усього  321,2 51,2 100,0 170,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

розвитку малого та 
середнього бізнесу, 
підприємництва, 
індивідуальної 
трудової діяльності 
й самозайнятості 
населення 

1.3. Проведення 
республіканських і 
регіональних семінарів, 
тренінгів, конференцій 
з питань ведення й 
розвитку бізнесу в 
пріоритетних галузях 
економіки АРК, у т.ч.  із 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

бюджет АРК 321,2 51,2 100,0 170,0 

Підвищення кваліфікаційного 
рівня з питань ведення 
бізнесу, 
тис. чол.  

8 10 20 



місцеві 
бюджети 

    застосуванням 
інноваційних моделей 
ведення бізнесу 
(кластери, технопарки, 
франчайзинг і т.д.) 

від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

інші кошти     

Усього  115,0 15,0 50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 115,0 15,0 50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.4. Реалізація проектів 
з підготовки 
управлінських кадрів 
для сфери 
підприємництва 
«Українська 
ініціатива»; сприяння 
реалізації проектів із 
проведення стажування 
за кордоном 
управлінських кадрів 
для сфери 
підприємництва 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Підготовка та навчання 
фахівців у сфері малого 
бізнесу, чол.  

67 100 100 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

2. Створення 
сприятливого 
інституційно- 
правового 
середовища, 
орієнтованого на 
підтримку мотивації 
економічно 
активного населення 
до 
працевлаштування в 
легальній сфері 
економічної 
діяльності 

2.1. Виявлення 
правових колізій у 
законодавчих і 
нормативно-правових 
актах України й АРК, 
підготовка пропозицій 
центральним органам 
виконавчої влади з 
удосконалення чинного 
законодавства, що 
регулює сферу малого 
підприємництва й 
надання 
адміністративних 
послуг, у т.ч.  і видачу 
документів дозвільного 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

  Усунення правових колізій, 
приведення нормативно-правових 
актів у відповідність із вимогами 
законодавства у сфері регуляторної 
політики й адміністративних послуг, 
оптимізація законодавчих актів, що 
регулюють підприємницьку 
діяльність 



характеру роки (проект) 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

2.2.Проведення нарад, 
«круглих столів», 
засідань 
координаційних рад із 
питань розвитку 
підприємництва з 
метою публічного 
обговорення 
проблемних питань у 
сфері підприємництва й 
прийняття зважених 
рішень  

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

  Установлення конструктивного 
діалогу між органами влади й 
суб'єктами малого підприємництва, 
об'єднання інтересів громадських 
організацій підприємців і 
територіальних громад, усунення 
правових, економічних бар'єрів і 
перешкод для розвитку 
підприємництва 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

2.3. Планування 
діяльності органів 
виконавчої влади та 
місцевого 
самоврядування в АРК 
з підготовки 
регуляторних актів, 
складання планів-
графіків заходів щодо 
відстеження 
результативності 
регуляторних актів, 
підготовка звітів про 
відстеження 
результативності і їх 
опублікування; 
перегляд чинних 
регуляторних актів 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

  Забезпечення прозорості діяльності 
органів влади з формування 
нормативно-правового поля, 
інформування суб'єктів 
господарювання про регуляторну 
діяльність, підвищення якості 
підготовки регуляторних актів, 
відстеження результативності їх дії, 
скасування неефективних 
нормативних актів 

Усього      2.4. Проведення 
перевірок суб'єктів 
господарської 

Програма 
соціального 
захисту та 

Державна податкова 
служба в АРК, 
Територіальна 

2011—2013 

у т.ч.:     

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, 

412 415 418 



Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

діяльності з питань 
легалізації заробітної 
плати й зайнятості 
населення з метою 
детінізації трудових 
відносин і забезпечення 
контролю над 
дотриманням 
законодавства про 
працю суб'єктами 
господарювання всіх 
форм власності в 
частині належного 
оформлення трудових 
відносин з найманими 
робітниками й 
установлення ними 
гарантій з оплати праці  

зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

державна інспекція 
праці в АРК, 
виконкоми 
сільських, селищних, 
міських рад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

інші кошти     

тис. чол.  

Усього  50,0   50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 50,0   50,0 

місцеві 
бюджети 

    

3.1. Створення й 
підтримка роботи 
етнографічних центрів, 
центрів народних 
промислів і ремесел; 
залучення населення до 
заняття 
підприємницькою 
діяльністю у сфері 
народних промислів і 
ремесел; розробка й 
реалізація навчальних 
програм у даній сфері 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Підвищення кваліфікаційного 
рівня у сфері малого 
підприємництва, навчання 
народним промислам і 
ремеслам, чол. 

  150 

Усього  102,2 102,2   

у т.ч.:     

3. Сприяння 
розвитку 
національних 
промислів і ремесел 
етносів, які 
проживають у 
Криму, з метою 
підвищення рівня 
зайнятості й 
самозайнятості 
населення 

3.2. Проведення робіт зі 
створення й підтримки 
діяльності 
етнографічних центрів, 
центрів народних 
промислів і ремесел; 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 

Міністерство 
курортів і туризму 
АРК, Міністерство 
культури АРК, 
Міністерство 
економічного 

2011—2013 

Держбюджет 
України 

    

Забезпечення зайнятості 
сільських жителів шляхом 
створення нових робочих 
місць, тис. чол. 

 12,5 12,9 



бюджет АРК      

місцеві 
бюджети 

102,2 102,2   

залучення населення до 
заняття 
підприємницькою 
діяльністю у сфері 
народних промислів і 
ремесел, розробки та 
реалізації навчальних 
програм у цій сфері. 
Сприяти створенню 
кластерів (туристичних, 
майстрів художніх 
промислів, ін.).  

роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 171-6/10)  

розвитку та торгівлі 
АРК, 
Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК, 
республіканська 
громадська 
організація «Слоу 
Фуд Крим» 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК      

місцеві 
бюджети 

    

3.3. Професійна 
підготовка й 
перепідготовка кадрів із 
числа незайнятого 
населення шляхом 
групового та 
індивідуального 
навчання народним 
промислам 
(вишивальниці, 
золотошвейки, 
виготовлювачі 
художніх виробів зі 
шкіри, дерева та ін.)  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10)  

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Центр 
зайнятості АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Навчання безробітних 
народним промислам і 
ремеслам, чол.  

23 15 15 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

4. Формування 
системи 
перекваліфікації 
працівників на 
основі використання 
результатів 
прогнозування 
кон'юнктурних змін 
ситуації на ринку 
праці, а також 
стратегічних 

4.1. Організація 
розробки науково 
обґрунтованого 
механізму визначення 
перспективної потреби 
в кадрах різних галузей 
економіки автономії  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Міністерство 
соціальної політики 
АРК, міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 

2011—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Підготовка кваліфікованих 
робочих кадрів відповідно до 
потреб економіки, 
тис. чол. 

7,2 7,2 7,2 



в АРК інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.2. Розширення форм 
співробітництва між 
навчальними закладами 
й роботодавцями з 
метою підготовки 
фахівців і 
кваліфікованих 
робітників, 
затребуваних на ринку 
праці 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, 
Республіканська 
організація 
роботодавців 
«Організація 
роботодавців 
Криму», навчальні 
заклади АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Підготовка фахівців 
відповідно до потреб 
роботодавців, тис. чол. 

15 14 13 

Усього  25106,5 6706,5 9200,0 9200,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.3. Професійна 
підготовка незайнятого 
населення із числа 
безробітних, передусім 
за робочими 
професіями і на 
конкретні робочі місця, 
з використанням різних 
форм і методів 
професійного навчання  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Центр 
зайнятості АРК  

2011—2013 

інші кошти 25106,5 6706,5 9200,0 9200,0 

Професійна підготовка, 
перепідготовка й підвищення 
кваліфікації незайнятого 
населення, 
тис. чол. 

8,6 9,3 9,3 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

Кількість професій і напрямів 
підготовки незайнятого 
населення, од. 

48 47 66 

місцеві 
бюджети 

    

орієнтирів 
структурних змін в 
економіці регіону 

4.4. Розробка стратегії 
розвитку Кримського 
центру професійно-
технічної освіти 
державної служби 
зайнятості в системі 
перекваліфікації 
працівників на основі 
використання 
результатів 
прогнозування 
кон'юнктурних змін 
ситуації на ринку праці 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Центр 
зайнятості АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Кількість безробітних, які 
проходять навчання в центрі, 
чол. 

6063 7575 9450 



Усього  312,7 312,7   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК      

місцеві 
бюджети 

    

4.5. Розширення 
взаємодії з навчальними 
закладами з питання 
підготовки, 
перепідготовки й 
підвищення кваліфікації 
працівників 
підприємств, 
організацій, установ 
курируваної сфери 
відповідно до потреб 
розвитку економіки 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, об'єднання 
роботодавців, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти 312,7 312,7   

Професійна підготовка й 
перепідготовка працівників 
відповідно до потреб галузей 
економіки, 
тис. чол. 

7 8 9 

Усього  724,0  362,0 362,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5.1. Проведення роботи 
із професійної 
орієнтації економічно 
активного населення на 
одержання професій, 
затребуваних на 
регіональних ринках 
праці 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти 724,0  362,0 362,0 

Надання профорієнтаційних 
послуг, тис. чол. 

70,1 121,3 121,3 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

5. Підвищення 
мотивації 
економічно 
активного населення 
до здобуття освіти й 
підвищення 
професійної 
кваліфікації 

5.2. Сприяння 
включенню в 
колективні договори 
підприємств усіх форм 
власності зобов'язань, 
що передбачають 
виділення коштів на 
підготовку, 
перепідготовку й 
підвищення кваліфікації 
кадрів  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Центр 
зайнятості, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Підвищення професійної 
кваліфікації працівників, 
тис. чол. 

32,3 33 34 

6. Підвищення рівня 6.1. Проведення Програма Міністерство 2011—2013 Усього      Середньомісячна заробітна 2295,0 2820,0 3354,0 



у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

оплати праці 
працівників, 
зайнятих в 
економіці АРК у 
всіх видах 
економічної 
діяльності, 
зменшення частки 
працівників, які 
одержують 
заробітну плату 
нижче 
прожиткового 
мінімуму, 
установленого для 
працездатних осіб 

колективних 
переговорів зі 
сторонами соціального 
діалогу (профспілками, 
роботодавцями) з 
метою підвищення в 
Регіональній угоді 
мінімальних тарифних 
ставок робітника 1 
розряду зі збереженням 
міжгалузевої 
диференціації  

соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 162-6/10) 

соціальної політики 
АРК, управління 
праці та соціального 
захисту населення 
(далі — УПСЗН) 
разом зі сторонами 
соціального діалогу 

інші кошти     

плата, грн 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

7.1. Здійснення 
контролю над 
діяльністю суб'єктів 
господарювання, які 
мають значні валові 
доходи й виплачують 
заробітну плату нижче 
мінімальної або на її 
рівні 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Державна 
податкова служба в 
АРК, 
ГУ Пенсійного 
фонду України в 
АРК, Територіальна 
державна інспекція 
праці в АРК, 
райдержадміністрації 
в АРК, виконкоми 
міськрад 

2011—2013 

інші кошти     

Скорочення кількості 
суб'єктів господарської 
діяльності, які виплачують 
заробітну плату нижче 
законодавчо встановленого 
мінімуму. Забезпечення 
соціальної захищеності 
найманих робітників 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

7. Протидія 
використанню 
«сірих» (частково 
легальних) і 
«чорних»  
(без легального 
нарахування) схем 
виплат заробітної 
плати 

7.2. Проведення 
інформаційно-
роз'яснювальної роботи 
серед населення з 
економічних, 
соціальних переваг 
одержання легальних 
доходів 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Державна 
податкова служба в 
АРК, ГУ Пенсійного 
фонду України в 
АРК, Територіальна 
державна інспекція 
праці в АРК, 
Міністерство освіти 
та науки, молоді і 

2011—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Підвищення правової 
культури найманих 
робітників, у т.ч.  випускників 
середніх, професійно-
технічних і вищих навчальних 
закладів  

   



спорту АРК, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації, 
райдержадміністрації 
в АРК, виконкоми 
міськрад 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

7.3. Підготовка й 
внесення змін до 
Положення про Комітет 
із забезпечення 
надходжень податків, 
зборів і підвищення 
ефективності роботи 
підприємств у частині 
розгляду питань 
погашення 
заборгованості з 
виплати заробітної 
плати, а також 
легалізації заробітної 
плати й зайнятості 
населення 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК 

2011 

інші кошти     

Ліквідація заборгованості з 
виплати заробітної плати на 
економічно активних 
підприємствах (станом на 
01.03.2011 — 36,8 млн грн), 
недопущення її виникнення в 
подальших 
періодах/збільшення 
надходжень податку на 
доходи фізичних осіб до 
місцевих бюджетів 

35,6/0,9  
млн грн 

0,0/7,0  
млн грн 

0,0/9,5  
млн грн 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

7.4. Організація й 
проведення засідань 
Комітету із 
забезпечення 
надходжень податків, 
зборів і підвищення 
ефективності роботи 
підприємств і 
регіональних комітетів 
із забезпечення 
надходжень податків, 
зборів і підвищення 
ефективності роботи 
підприємств 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК, Державна 
податкова служба в 
АРК, Територіальна 
державна інспекція з 
питань праці в АРК, 
Міністерство 
соціальної політики 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Забезпечення бюджетно-
фінансової дисципліни, 
дотримання державних 
гарантій з оплати праці 
найманим робітникам 

   

8. Розширення 8.1. Визначення Програма Міністерство 2011—2013 Усього  33,4 33,4   Участь в оплачуваних 8,2 8,3 8,3 



у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

соціально значущих 
видів робіт, що мають 
суспільно корисну 
спрямованість, 
відповідають потребам 
адміністративно-
територіальних одиниць 
і сприяють їхньому 
соціальному розвитку з 
урахуванням 
пріоритетних напрямів  

соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК, Центр 
зайнятості АРК 

інші кошти 33,4 33,4   

громадських роботах, 
тис. чол.  

Усього  18708,9 6780,9 5964,0 5964,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

64,6 64,6   

системи 
громадських 
робіт для тимчасово 
незайнятого 
населення  
(з озеленення 
територій, збирання 
сміття і його 
утилізації, з 
дорожнього 
будівництва, 
здійснення 
масштабних 
будівельних 
проектів і т.п.) 

8.2. Укладення 
договорів про 
організацію й 
проведення 
оплачуваних 
громадських робіт із 
роботодавцями з метою 
забезпечення 
тимчасової зайнятості 
безробітних громадян  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК, Центр 
зайнятості АРК 

2011—2013 

інші кошти 18644,3 6716,3 5964,0 5964,0 

Участь в оплачуваних 
громадських роботах, 
тис. чол.  

8,2 8,3 8,3 

Усього  55886,6 14704,6 22966,0 18216,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 10898,9 768,9 7440,0 2690,0 

місцеві 
бюджети 

166,8 166,8   

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 1 

інші кошти 44820,9 13768,9 15526,0 15526,0 

 

Пріоритет 2. Формування активного бізнес-середовища 

9. Прискорена 9.1. Забезпечення Програма Міністерство 2011—2013 Усього        Спрощення процедур одержання 



у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

ефективної роботи 
«єдиних реєстраційних 
вікон» і «єдиних 
дозвільних центрів» 
шляхом надання 
консультаційної, 
організаційної  
й методологічної 
підтримки; формування 
й ведення електронного 
реєстру документів 
дозвільного характеру; 
впровадження системи 
електронного 
документообігу між 
державними 
адміністраторами та 
дозвільними службами 

підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

інші кошти     

дозволів на початок і ведення 
підприємницької діяльності, 
скорочення строків одержання 
документів, скорочення витрат на 
одержання дозвільних документів, 
підвищення якості підготовки 
документів 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

9.2. Інформування 
суб'єктів 
господарювання про 
роботу «єдиних 
дозвільних центрів» 
через засоби масової 
інформації (далі ЗМІ), 
мережу Інтернет, 
інформаційні стенди, 
довідкову літературу 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

  Залучення широких верств населення 
до участі в підприємницькій 
діяльності 

Усього      

у т.ч.:     

реалізація заходів, 
передбачених 
загальнодержавною 
політикою 
дерегуляції, 
повноцінний перехід 
до принципів 
«єдиного вікна» у 
відносинах 
підприємців із 
республіканськими 
й місцевими 
органами влади 

9.3. Проведення 
моніторингу й оцінки 
ефективності 
функціонування 
«єдиних реєстраційних 
вікон» і «єдиних 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

Держбюджет 
України 

    

  Забезпечення участі представників 
дозвільних служб у роботі «єдиних 
дозвільних центрів», припинення 
видачі дозвільних документів у 
приміщеннях дозвільних органів 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

дозвільних центрів»; 
проведення 
моніторингу участі 
представників місцевих 
дозвільних органів у 
діяльності «єдиних 
дозвільних центрів» і 
видачі документів 
дозвільного характеру 
поза дозвільними 
центрами 

роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

інші кошти     

Усього  7229,5 1229,5 3000,0 3000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 7229,5 1229,5 3000,0 3000,0 

місцеві 
бюджети 

    

10.1. Організація 
роботи, пов'язаної з 
підготовкою та 
проведенням земельних 
торгів  

  Республіканський 
комітет з питань 
земельних ресурсів 
АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Тис. грн 80000 80000 80000 

Усього  9924,6 5259,1 4365,5 300,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 6574,6 3229,1 3345,5  

місцеві 
бюджети 

3350,0 2030,0 1020,0 300,0 

Республіканська 
програма 
використання та 
охорони земель 
в АРК на 
2010—2015 
роки (Постанова 
ВР АPK 
від 20.10.2010 
№ 1912-5/10) 

Республіканський 
комітет з питань 
земельних ресурсів 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Тис. га 37,3   

Усього  8667,8 6013,0 1260,7 1394,1 

10. Забезпечення 
конкурентного 
продажу земельних 
ділянок і прав на 
них 

10.2 Проведення 
нормативної грошової 
оцінки земель  

Державна 
програма 
соціально-

Республіканський 
комітет з питань 
земельних ресурсів 

2011—2013 

у т.ч.:     

Тис. га 57,6   



Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 5060,7 5000,0 60,7  

місцеві 
бюджети 

3594,1 1000,0 1200,0 1394,1 

економічного 
розвитку АР 
Крим на період 
до 2017 року 
(Постанова 
КМУ 
від 30.08.2007 
№ 1067)  

АРК 

інші кошти 13,0 13,0   

Усього  50,0   50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 50,0   50,0 

місцеві 
бюджети 

    

11. Пріоритетний 
розвиток 
підприємницьких 
ініціатив у сільських 
територіях, 
спрямованих на 
розвиток складових 
зеленого туризму, 
нових форм 
організації 
аграрного бізнесу 

11.1. Організація 
роботи безприбуткових 
кооперативів; 
підвищення потенціалу 
кооперативів і навчання 
принципам бізнес-
планування, 
кооперативного й 
фінансового 
менеджменту, 
забезпечення доступу 
до консультаційних 
послуг 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Створення безприбуткових 
кооперативів, шт. 

  4 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

12. Розвиток 
соціального 
підприємництва 

12.1. Організація 
професійної підготовки 
й перепідготовки 
безробітних, молоді, 
жінок, звільнених у 
запас 
військовослужбовців, 
жителів сільської 
місцевості з метою 
ведення 
підприємницької 
діяльності 

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

  Сприяння професійній орієнтації, 
формуванню підприємницьких 
навичок і ініціативи незахищених 
верств населення шляхом проведення 
тренінгів, семінарів для вивчення 
основ підприємницької діяльності, 
підготовка кваліфікованих 
робітників за професіями, що 
сприяють самозайнятості населення 
й відкриттю приватного 
підприємництва 



роки (проект) 

Усього  50,0   50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 50,0   50,0 

місцеві 
бюджети 

    

13.1. Інформаційна 
підтримка, організація 
професійної підготовки 
й перепідготовки 
інвалідів із метою 
залучення їх до 
підприємницької 
діяльності, професійна 
адаптація інвалідів  

Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10), 
Програма 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва 
в АРК на 
2013—2014 
роки (проект) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Надання консультацій і 
супровід процесу формування 
власної справи особами з 
обмеженими фізичними 
можливостями, чол. 

114 20 100 

Усього  11711,4 3502,9 5964,2 2244,3 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

13. Створення 
сприятливих умов 
для залучення в 
підприємницьку 
діяльність 
безробітних та осіб з 
обмеженими 
можливостями 
шляхом надання 
відповідної 
організаційної, 
консультативної і 
правової підтримки 

13.2. Сприяння 
розвитку 
підприємництва й 
самозайнятості шляхом 
одноразової виплати 
допомоги у зв'язку з 
безробіттям для 
організації 
підприємницької 
діяльності, у т.ч.  
особам з обмеженими 
фізичними 
можливостями, з 
урахуванням стану 
ринку праці регіону й 
особливостей 
інфраструктури. 
Забезпечувати 
профінформаційну, 
профконсультаційну 
підтримку незайнятих 
громадян, які виявили 
бажання організувати 
власний бізнес, і їх 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Центр 
зайнятості АРК 

2011—2013 

інші кошти 11711,4 3502,9 5964,2 2244,3 

Одноразова виплата допомоги 
з безробіття, чол.  

380 214 214 



професійну підготовку  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

Кількість профорієнтаційних 
послуг (професій), од.  

21 21 21 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

13.3. Проведення 
робіт з організації 
професійної реабілітації 
осіб з обмеженими 
фізичними 
можливостями в 
Кримській 
республіканській 
установі 
«Міжрегіональний 
центр професійної 
реабілітації інвалідів» і 
надання 
профорієнтаційних 
послуг інвалідам із 
метою сприяння їх 
зайнятості, адаптації до 
умов ринку праці й 
професійної інтеграції в 
суспільство 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту АРК, 
Кримське відділення 
Фонду соціального 
захисту інвалідів, 
Центр зайнятості 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Кількість інвалідів, які 
пройшли профреабілітацію, 
чол. 

328 230 235 

Усього  37633,3 16004,5 14590,4 7038,4 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 18964,8 9458,6 6406,2 3100,0 

місцеві 
бюджети 

6944,1 3030,0 2220,0 1694,1 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 2 

інші кошти 11724,4 3515,9 5964,2 2244,3 

 

Пріоритет 3. Оптимізація системи соціального захисту малозабезпечених 

Усього      

у т.ч.:     

14. Створення 
єдиного для 
республіки реєстру 
сімей 
(домогосподарств), 
які потребують 

14.1.Впровадження 
електронної соціальної 
картки в АРК 

  Міністерство 
фінансів АРК, 
Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Міністерство 
економічного 

2011 

Держбюджет     

Забезпечення адресного 
характеру надання соціальної 
підтримки, підвищення рівня 
охоплення соціальною 
підтримкою незаможних 
верств населення при 

   



України 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

розвитку та торгівлі 
АРК 

інші кошти     

раціональному використанні 
бюджетних коштів, 
забезпечення зручності та 
оперативності 
обслуговування одержувачів 
соціальних послуг 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

соціального захисту 
й соціальної 
допомоги, уведення 
постійно діючої 
системи 
моніторингу даних 
про доходи сімей 

14.2. Здійснення заходів 
щодо формування, 
моніторингу й аналізу 
баз даних управлінь 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрацій в 
АРК, міських і 
районних у 
м. Сімферополь рад 
інвалідів, ветеранів 
війни, праці, 
непрацездатних, 
самотніх громадян, 
громадян пільгових 
категорій, 
малозабезпечених сімей 
і сімей з дітьми: 
Автоматизована 
інформаційна система 
«Житлові субсидії»; 
Автоматизована 
система обробки 
пенсійної документації 
на базі комп'ютерних 
технологій 
(АСОПД/КОМТЕХ); 
Єдиний державний 
автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на 
пільги (ЄДАРП). 
Організація 
електронного обміну з 
підприємствами, що 
надають житлово-

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Одержувачі допомоги й 
компенсаційних виплат, 
пенсій, тис. записів  

1187,6 1228,3 1269,0 



комунальні послуги, та 
іншими установами, що 
мають відомості про 
майновий стан 
громадян 

Усього  108,5 33,7 36,4 38,4 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 108,5 33,7 36,4 38,4 

місцеві 
бюджети 

    

14.3. Супровід 
програмного 
забезпечення: 
Автоматизована 
інформаційна система 
«Житлові субсидії»; 
Автоматизована 
система обробки 
пенсійної документації 
на базі комп'ютерних 
технологій 
(АСОПД/КОМТЕХ); 
Єдиний державний 
автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на 
пільги (ЄДАРП)  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Одержувачі допомоги й 
компенсаційних виплат, 
пенсій, тис. записів  

1187,6 1228,3 1269,0 

Усього  5413,3 2919,3 1214,0 1280,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 3698,0 1204,0 1214,0 1280,0 

місцеві 
бюджети 

1655,0 1655,0   

15.1. Надання адресної 
матеріальної допомоги 
непрацездатним 
громадянам та 
інвалідам  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти 60,3 60,3   

Підтримка малозабезпечених 
громадян, інвалідів в 
екстремальних ситуаціях, 
під час хвороб, інвалідів із 
числа військовослужбовців — 
учасників бойових дій в 
Афганістані, чол. 

4300 4070 4070 

Усього  5152,9 671,8 2187,9 2293,2 

у т.ч.:     

15. Проведення 
системної роботи із 
заміни категорійних 
видів соціальної 
допомоги 
домогосподарствам 
на адресні виплати 
окремим 
(найбіднішим) 
категоріям 
населення 

15.2. Надання 
матеріальної допомоги 
одному з батьків, 
удовам загиблих і 
зниклих безвісти воїнів-
інтернаціоналістів, 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 

2011—2013 

Держбюджет 
України 

    

Матеріальна підтримка 
батьків, удів загиблих і 
зниклих безвісти воїнів-
інтернаціоналістів — 
інвалідів I і II груп, чол.  

780 780 780 



бюджет АРК 4957,7 476,6 2187,9 2293,2 

місцеві 
бюджети 

195,2 195,2   

воїнам-
інтернаціоналістам — 
інвалідам 1 і 2 груп (з 
2011 року — по 50,0 
грн щомісяця, з 2012 
року — по 200,0 грн 
щомісяця) 

роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

в АРК 

інші кошти     

Усього  1993,1 785,1 588,0 620,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 1715,3 507,3 588,0 620,0 

місцеві 
бюджети 

277,8 277,8   

15.3.Підтримка 
громадських 
організацій інвалідів і 
ветеранів (надання 
фінансової підтримки 
громадським 
організаціям інвалідів і 
ветеранів) 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Кількість республіканських 
громадських організацій, що 
одержують підтримку з 
бюджету АРК, од. 

3 3 3 

Усього  44266,0 10268,0 16488,0 17510,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 43058,0 9060,0 16488,0 17510,0 

Поліпшення 
життєзабезпечення інвалідів 
загального захворювання, 
тис. чол.  

37 37 37 

місцеві 
бюджети 

1208,0 1208,0   

15.4. Надання пільг 
інвалідам 1 групи й 
непрацюючим 
(непрацездатним) 
інвалідам 2 групи 
(незалежно від причин 
інвалідності), інвалідам 
із порушенням органів 
слуху та із зору 
(незалежно від групи), 
дітям-інвалідам до 
18 років, які не 
перебувають на 
повному державному 
забезпеченні, з 
урахуванням одного із 
членів сім'ї, який 
здійснює догляд за 
дитиною-інвалідом, із 
25- процентною 
знижкою з оплати за 
електроенергію, 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Надання матеріальної 
допомоги на придбання 
твердого палива, 
тис. чол. 

19,8 22 22 



природний газ,  
тепло-, водопостачання 
й водовідведення, 
квартирної плати, 
оплати вивезення 
побутового сміття та 
рідких нечистот, а 
також окремим 
категоріям громадян на 
придбання твердого 
палива  

Усього  450,8 112,8 169,0 169,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 436,5 98,5 169,0 169,0 

місцеві 
бюджети 

14,3 14,3   

Матеріальна підтримка 
учасників оборони та 
звільнення Криму, чол.  

710 630 630 15.5. Виплата 
одноразової винагороди 
учасникам оборони та 
звільнення Криму, 
партизанам і 
підпільникам  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     Матеріальна підтримка 
партизанів і підпільників, чол. 

400 358 358 

Усього  5665,4 278,4 4932,0 455,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

Придбання санаторно-
курортних путівок для 
ветеранів війни, праці та 
військової служби, шт.  

110 110 110 

бюджет АРК 5665,4 278,4 4932,0 455,0 Придбання 
санаторно-курортних путівок 
для ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС категорії 1-А, шт.  

 330  

місцеві 
бюджети 

    

15.6. Проведення 
заходів щодо 
оздоровлення ветеранів 
війни, праці та 
військової служби; 
ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС категорії 1-А; 
учасників бойових дій 
на території інших 
держав, у т.ч.  тих, які 
стали інвалідами 
внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або 
захворювання, 
пов'язаних із 
перебуванням у цих 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Придбання 
санаторно-курортних путівок 
для учасників бойових дій на 
території інших держав, у т.ч.  
тих, які стали інвалідами 

 430  



державах внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або 
захворювання, пов'язаних із 
перебуванням у цих 
державах, шт. 

Усього  6374,7 1974,7 2140,0 2260,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 6374,7 1974,7 2140,0 2260,0 

місцеві 
бюджети 

    

15.7. Забезпечення 
автомобілями громадян 
із числа 
військовослужбовців та 
осіб вільнонайманого 
складу, які стали 
інвалідами внаслідок 
поранення, контузії, 
каліцтва або 
захворювання, 
отриманих при захисті 
Батьківщини, виконанні 
обов'язків військової 
служби (службових 
обов'язків), пов'язаних 
із перебуванням на 
фронті в період Великої 
Вітчизняної війни та 
війни з 
імперіалістичною 
Японією, які 
потребують 
автопротезування за 
висновком медико-
соціальної експертної 
комісії 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК 

2011—2013 

інші кошти      

Автопротезування 
військовослужбовців, які 
стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, отриманих 
при захисті Батьківщини, чол. 

33 33 33 

Усього  777,5 500,5 135,0 142,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 383,1 106,1 135,0 142,0 

15.8.Проведення 
заходів щодо 
соціального захисту 
малозабезпечених 
громадян та інвалідів, 
присвячених Дню 
ветерана й 
Міжнародному дню 
громадян похилого віку, 
Дню працівника 
соціальної сфери, 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

місцеві 352,9 352,9   

Кількість людей, які взяли 
участь у республіканських 
заходах, 
тис. чол. 

6,1 5,7 5,7 



бюджети Міжнародному дню 
інвалідів, 25-й річниці 
аварії на ЧАЕС і Дню 
вшанування учасника 
ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС 

інші кошти 41,5 41,5   

Усього  991,3  482,4 508,9 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 991,3  482,4 508,9 

місцеві 
бюджети 

    

15.9. Забезпечення 
учасників війни 
ортопедичним взуттям 
згідно з медичними 
висновками 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Забезпечення ортопедичним 
взуттям учасників війни, які 
не мають інвалідності, чол. 

 536 536 

Усього  750,0  750,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 750,0  750,0  

місцеві 
бюджети 

    

  15.10.Реалізація 
пільговим категоріям 
громадян соціально 
значущих продовольчих 
товарів за цінами, які 
нижче тих, що склалися 
в регіоні  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК 

2012 

інші кошти     

Поліпшення 
життєзабезпечення 600 
тис. громадян пільгових 
категорій  

 600  

Усього  303,3 103,3 100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

16. Формування 
територіальних 
центрів і відділень 
соціальної допомоги 
на дому  
(для самотніх людей 
похилого віку, 
інвалідів, не здатних 

16.1.Зміцнення 
матеріально-технічної 
бази відділень 
соціально-побутової 
адаптації і медико-
соціальних послуг 
територіальних центрів 
соціального 

  Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

бюджет АРК     

Оснащення відділень 
терцентрів кондиціонерами, 
телевізорами, 
спортінвентарем, шт. 

48 30 30 



місцеві 
бюджети 

300,0 100,00 100,0 100,0 обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) 

інші кошти 3,3 3,3   

Усього  1995,2 1995,2   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1526,4 1526,4   

16.2. Розширення 
мережі стаціонарних 
відділень для 
постійного й 
тимчасового 
проживання в складі 
територіальних центрів 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг) 

  Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011 

інші кошти  468,8 468,8   

Ліжко-місця  
для проживання пенсіонерів 
та інвалідів, які потребують 
постійного стороннього 
догляду, од. 

   

Усього  2000,0  1000,0 1000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 2000,0  1000,0 1000,0 

місцеві 
бюджети 

    

до 
самообслуговування 
й т.п.) 

16.3.Зміцнення 
сейсмічної стійкості 
будинку Керченського 
інтернату 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство 
соціальної політики 
АРК 

2011—2013 

інші кошти      

Забезпечення техногенної 
безпеки проживання 
підопічних у Керченському 
інтернаті 

   

Усього  90,0  40,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 17,5  5,0 12,5 

17. Активізація 
соціальної роботи на 
районному й 
міському рівнях з 
реалізації заходів 
державної політики 
щодо дітей, молоді, 
жінок, сімей 

17.1.Проведення 
республіканських і 
участь у всеукраїнських 
акціях з профілактики 
насильства в сім'ї  
«16 днів проти 
насильства» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2012—2013 

місцеві 52,5  25,0 27,5 

Охоплення кількості людей 3500 2000 2100 



бюджети від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

інші кошти 20,0  10,0 10,0 

Усього  123,0  58,0 65,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 23,0  8,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

100,0  50,0 50,0 

17.2. Проведення 
конкурсу соціальної 
реклами на тему 
профілактики й 
запобігання насильству 
в сім'ї серед молоді 
«Зупини насильство!» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК  на 
2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2012—2013 

інші кошти      

Охоплення людей  5000 5500 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

17.3. Соціальна 
підтримка сімей, які 
опинилися в складних 
життєвих обставинах 
(надання юридичної, 
медичної, психологічної 
допомоги) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти      

Кількість сімей, знятих із 
соціального супроводу з 
позитивним результатом, %  

+7 +3 +3 

Усього  100,0  30,0 70,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 40,0   40,0 

17.4. Розробка й 
впровадження 
соціальними службами 
корекційних програм 
для осіб, які вчинили 
насильство в сім'ї, у 
всіх містах і районах 
автономії 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки  
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

50,0  25,0 25,0 

Збільшення залучених до 
корекційних програм 
сімейних агресорів/зниження 
рецидивів після проходження 
корекційної програми, % 

 +5/-5 +5/-5 



21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти  10,0  5,0 5,0 

Усього  131,0  61,0 70,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 21,0  6,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

100,0  50,0 50,0 

17.5. Розробка, 
виготовлення й 
поширення 
інформаційно-
просвітницьких і 
методичних матеріалів з 
питань протидії 
насильству в сім'ї 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 
21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2012—2013 

інші кошти  10,0  5,0 5,0 

Обсяг накладу, 
прим./охоплення, чол. 

 3000/3000 3000/3000 

Усього  1100,0  700,0 400,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 900,0  600,0 300,0 

місцеві 
бюджети 

200,0  100,0 100,0 

17.6. Створення 
республіканського й 
регіональних кризових 
центрів для допомоги 
потерпілим 
від насильства в сім'ї 
(м. Сімферополь, 
м. Євпаторія, 
м. Феодосія, 
м. Джанкой, м. Керч)  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 
21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2012—2013 

інші кошти      

Кількість сімей, в яких 
вчинене насильство, % 

 -3 -4 

Усього  215,0 215,0   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

17.7. Створення в 2011 
році в Чорноморському, 
Джанкойському і 
Сімферопольському 
районах, у містах Саки 
й Сімферополь 
районних і міських 
центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей і 
молоді й 
доукомплектування 

  Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Кримський 
республіканський 
центр соціальних 
служб сім'ї, дітей і 
молоді (далі — 
КРЦСССДМ), 
райдержадміністрації 
в АРК, органи 

2011 

місцеві 
бюджети 

215,0 215,0   

Надання допомоги сім'ям, які 
опинилися в складних 
життєвих обставинах, у 
подоланні складної життєвої 
ситуації. 
Кількість сімей, знятих із 
соціального супроводу з 
позитивним результатом, % 

+5   



відповідними кадрами 
районних і міських 
центрів СССДМ 

місцевого 
самоврядування 
в АРК 

інші кошти     

Усього  171,0  81,0 90,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 21,0  6,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

150,0  75,0 75,0 

17.8. Організаційно-
методичне забезпечення 
діяльності кримських 
соціальних закладів 
(проведення тренінгів, 
інтерактивних занять, 
інтернет-конференцій, 
круглих столів, видання 
інформаційно-
методичних, 
аналітичних довідників) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 
21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2012—2013 

інші кошти      

Кількість сімей, знятих із 
соціального супроводу з 
позитивним результатом, % 

+2 +3 +3 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

18. Спрощення 
процедури 
землевідводу для 
об'єктів сфери 
послуг, що діють у 
пріоритетних 
(соціальних) 
напрямах сфери 
обслуговування 
населення 

18.1. Розробка 
пропозицій щодо 
внесення змін до 
нормативних актів із 
метою спрощення 
процедури землевідводу 
для об'єктів сфери 
послуг, що діють у 
пріоритетних 
(соціальних) напрямах 
сфери обслуговування 
населення 

  Республіканський 
комітет з питань 
земельних ресурсів 
АРК 

2011 

інші кошти     

    

Усього 78172,0 19857,8 31192,7 27121,5 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 71161,0 13739,3 30747,7 26674,0 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 3 

місцеві 
бюджети 

6397,1 5544,6 425,0 427,5 

 



інші кошти 613,9 573,9 20,0 20,0 

Пріоритет 4. Модернізація освітньої системи 

Усього  600,0  250,0 350,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 600,0  250,0 350,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.1. Оснащення 
сільгосптехнікою п'яти 
професійно-технічних 
навчальних закладів 
сільськогосподарського 
напряму 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість створюваних 
навчально-практичних 
центрів професійно-технічної 
освіти, які необхідно 
оснастити сучасним 
устаткуванням і засобами 
виробництва  

 1 2 

Усього  1010,0  500,0 510,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 1010,0  500,0 510,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.2. Створення 
навчально-практичних 
центрів на базі:  
Сімферопольського 
вищого професійного 
училища ресторанного 
сервісу та туризму;  
Керченського вищого 
морського 
професійного училища; 
Сімферопольського 
вищого професійного 
училища залізничного 
транспорту;  
Ялтинского вищого 
професійного училища 
будівельних і харчових 
технологій 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість придбаних 
тренувальних тренажерів, 
устаткування, реманенту, 
матеріалів 

   

Усього  2500,0  1000,0 1500,0 

у т.ч.:     

19. Забезпечення 
вільного доступу 
молоді, осіб 
працездатного віку 
до якісної 
професійно-
технічної і вищої 
освіти, системи 
підвищення 
кваліфікації 

19.3. Проведення 
капітальних ремонтів у 
професійно-технічних 
навчальних закладах 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

Держбюджет 
України 

    

Заміна покрівлі в навчальних 
корпусах, майстернях 
виробничого навчання й 
гуртожитках навчальних 
закладів, од. навчальних 

 3 3 



бюджет АРК 2500,0  1000,0 1500,0 

місцеві 
бюджети 

    

мки сім'ї в АРК 
на 2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 
21.12.2011 
№ 632-6/11) інші кошти     

закладів 

Усього  1220,0  600,0 620,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 1010,0  500,0 510,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.4. Заміна віконних 
блоків у професійно-
технічних навчальних 
закладах 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти 210,0  100,0 110,0 

Заміна віконних блоків 
професійно-технічних 
навчальних закладів, од. 
навчальних закладів 

 5 5 

Усього  895,0  447,0 448,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 895,0  447,0 448,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.5. Огородження 
територій професійно-
технічних навчальних 
закладів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Огородження територій 
навчальних закладів, од. 
навчальних закладів 

 5 5 

Усього  12500,0  8500,0 4000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

12500,0  8500,0 4000,0 

19.6. Будівництво 
гуртожитку 
Сімферопольського 
вищого професійного 
училища ресторанного 
сервісу та туризму 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

бюджет АРК     

Поліпшення умов 
проживання й навчання 
учнів, чол. 

   



місцеві 
бюджети 

    роки (Постанова 
ВР АРК 
21.12.2011 
№ 632-6/11) інші кошти     

Усього  900,0  900,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 900,0  900,0  

місцеві 
бюджети 

    

19.7. Поточний ремонт 
будинку за адресою: 
м. Сімферополь, 
вул. Леніна, 27а, 
переданого для 
розміщення Науково-
методичного центру 
професійної освіти і 
навчання 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Створення умов для здобуття 
якісної професійно-технічної 
освіти, чол. 

   

Усього  1100,0  800,0 300,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 1100,0  800,0 300,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.8. Придбання 
оргтехніки, меблів для 
Науково-методичного 
центру професійної 
освіти і навчання  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Створення умов для здобуття 
якісної професійно-технічної 
освіти, од. оснащених 
кабінетів 

   

Усього  520,0  520,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 520,0  520,0  

19.9. Придбання 
навчальних 
комп'ютерних 
комплексів (НКК) та 
інтерактивних 
комплексів для 
Науково-методичного 
центру професійної 
освіти і навчання 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві     

Підвищення якості 
підготовки робочих кадрів, 
впровадження інноваційних 
технологій у процес 
навчання, од придбаних НКК 

   



бюджети № 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  900,0  300,0 600,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 900,0  300,0 600,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.10. Придбання 
комп'ютерних 
навчальних програм для 
Науково-методичного 
центру професійної 
освіти і навчання 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість комп'ютерних 
навчальних програм 

   

Усього  10,0  5,0 5,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 10,0  5,0 5,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.11. Створення й 
систематичне 
оновлення бази даних 
про ринок освітніх 
послуг, що надаються 
на території автономії 
вищими навчальними 
закладами у сфері 
вищої освіти 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Створення бази даних за 
перспективною пропозицією 
кадрів для різних галузей 
економіки автономії, од. баз 
даних 

 1  

Усього  1500,0  750,0 750,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 1500,0  750,0 750,0 

19.12. Забезпечення 
республіканських 
вищих навчальних 
закладів навчальними 
комп'ютерними 
комплексами 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Кількість комп'ютерних 
комплексів 

 7 7 



№ 632-6/11) інші кошти     

Усього  3000,0  1500,0 1500,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 3000,0  1500,0 1500,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.13. Зміцнення 
матеріально-технічної 
бази республіканських 
вищих навчальних 
закладів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Удосконалення матеріально-
технічної, навчально-
лабораторної баз 
республіканських вищих 
навчальних закладів для 
проведення освітнього 
процесу на рівні 
європейських стандартів, 
кількість ВНЗ 

 6 6 

Усього  300,0  150,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 300,0  150,0 150,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.14. Створення 
кримського 
інтерактивного 
освітнього середовища 
(створення умов для 
розвитку дистанційної 
освіти, у т.ч.  
інклюзивної) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Кримський 
республіканський 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
керівники вищих 
навчальних закладів 
усіх форм власності 

2012—2013 

інші кошти     

Забезпечення доступу до 
якісної освіти, кількість 
регіонів автономії, в яких 
придбано встаткування 

 25 25 

Усього 35,6  15,6 20,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 35,6  15,6 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.15. Проведення 
конкурсу на кращий 
проект комплексного 
розвитку вищого 
навчального закладу 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Підвищення мотивації 
колективів вищих навчальних 
закладів до впровадження 
методів роботи, спрямованих 
на підвищення 
конкурентоспроможності, 
кількість залучених до 
конкурсу ВНЗ 

 10 15 



Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

19.16. Сприяння 
укладенню прямих 
договорів про 
співробітництво між 
вищими навчальними 
закладами, науковими 
установами автономії із 
закладами вищої освіти 
та науки іноземних 
держав 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість укладених 
договорів про 
співробітництво 

 8 10 

Усього  130,0  65,0 65,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.17. Підтримка 
діяльності 
Інформаційного центру 
Європейського Союзу 
(на базі Таврійського 
національного 
університету імені 
В. І. Вернадського) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Таврійський 
національний 
університет імені 
В. І. Вернадського (зі 
згоди) 

2012—2013 

інші кошти 30,0  15,0 15,0 

Кількість інформаційних 
заходів 

 3 3 

Усього  300,0  150,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 300,0  150,0 150,0 

місцеві 
бюджети 

    

19.18. Створення 
Центру розвитку 
міжнародного та 
міжрегіонального 
співробітництва 
навчальних закладів і 
наукових установ 
автономії 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість студентів, 
аспірантів, які брали участь у 
програмах з обміну, 
стажуваннях 

 50 70 

20. Оптимізація 20.1. Відкриття Програма Міністерство освіти 2012—2013 Усього  2700,0  1300,0 1400,0 Кількість додаткових груп  31 33 



у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

2700,0  1300,0 1400,0 

додаткових дошкільних 
груп на базі 
функціонуючих 
навчальних закладів 

розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

інші кошти     

Усього  125,0  60,0 65,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

125,0  60,0 65,0 

20.2. Організація 
роботи 
консультативних 
центрів для батьків і 
дітей, які не відвідують 
дошкільні навчальні 
заклади 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість консультаційних 
центрів  

 22 25 

Усього  1350,0  650,0 700,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1350,0  650,0 700,0 

20.3. Створення й 
функціонування 25 
освітніх округів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Створення територій 
індивідуального розвитку 
дитини від дошкільного 
навчального закладу до 
отримання професії, кількість 
округів 

 5 5 

Усього 2000,0  1500,0 500,0 

мережі й 
укрупнення 
навчальних закладів 
регіону 

20.4. Створення 
козачого кадетського 
корпусу на базі 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 

2012—2013 

у т.ч.:     

Задоволення запитів 
населення республіки із 
забезпечення підготовки 

   



Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 2000,0  1500,0 500,0 

місцеві 
бюджети 

    

Джанкойської 
республіканської 
загальноосвітньої 
санаторної школи-
інтернату І-ІІІ ступенів. 
Установлення міні-
котельні й заміна вікон 

фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
21.12.2011 
№ 632-6/11) 

спорту АРК 

інші кошти     

підростаючого покоління до 
військової служби, охоплення 
людей 

Усього  96,0 96,0   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

93,0 93,0   

20.5. Створення в 
регіонах автономії 
ресурсних центрів 
дитячої і юнацької 
творчості, придбання 
для них універсальних 
комп'ютерних 
комплексів 

Програма 
розвитку освіти 
АРК на 2011—
2015 роки, 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
№ 167-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011 

інші кошти 3,0 3,0   

Кількість створюваних 
ресурсних центрів дитячої і 
юнацької творчості. 
Збільшення охоплення учнів 
позашкільною освітою  
до 40% від загальної кількості 
учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Розробка 
методики 
створення 
регіональних 
ресурсних 
центрів 

  

Усього  1000,0 1000,0   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 1000,0 1000,0   

місцеві 
бюджети 

    

20.6. Створення 
республіканського 
інтернатного 
навчального закладу 
для обдарованих дітей з 
поглибленим 
вивченням іноземних 
мов на базі 
Сімферопольської 
спеціальної 
загальноосвітньої 
школи-інтернату I-II 
ступенів № 1 

Програма 
розвитку освіти 
АРК на 2011—
2015 роки, 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 167-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011 

інші кошти     

Навчання обдарованих дітей з 
усіх регіонів автономії 
іноземним мовам із метою їх 
якісної підготовки для вступу 
до ВНЗ АРК і України, 
подальшого застосування 
знань у соціально-
економічному розвитку 
автономії 

100   

Усього      

у т.ч.:     

20.7. Зміна статусу 
Красногвардійського 
професійно-технічного 
училища 
агропромислового 
комплексу на 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2012 

Держбюджет     

Кількість створюваних 
професійних ліцеїв. 
Організація допрофесійної 
підготовки учнів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів. Підвищення якості 

2 1  



України 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

фесійний ліцей і 
Білогірського 
професійно-технічного 
училища сільського 
господарства на 
професійний ліцей 

роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

інші кошти     

професійної підготовки 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

21. Забезпечення 
дотримання 
навчальними 
закладами АРК 
ліцензійних умов, 
установлених 
Міністерством 
освіти та науки 
України, 
стандартних вимог 
до показників якості 
навчання, якісного й 
кількісного складу 
студентів і 
викладачів 

21.1. Організація 
проведення 
моніторингу 
дотримання вищими 
навчальними закладами 
ліцензійних умов 
здійснення освітньої 
діяльності (матеріа-
льно-технічного, 
кадрового, навчально-
методичного й 
інформаційного 
забезпечення) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, Міністерство 
культури АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість перевірок 
дотримання ліцензійних умов 
здійснення освітньої 
діяльності 

 4 5 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

22.1. Впровадження в 
навчально-виховний 
процес 
республіканських ВНЗ 
нових навчальних 
програм, 
рекомендованих МОНУ 
для надання освітніх 
послуг на рівні 
європейських стандар-
тів 

Розпорядження 
Кабінету 
Міністрів 
України 
від 27.08.2010 № 
1728-р «Про 
затвердження 
Плану заходів 
щодо розвитку 
вищої освіти на 
період до 2015 
року» 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
міністерства й 
відомства, до сфери 
управління яких 
відносяться вищі 
навчальні заклади 

2011—2013 

інші кошти     

Підвищення якості вищої 
освіти. Підготовка пакета 
документів (у т.ч.  
навчальних програм) з 
відкриття нових 
спеціальностей, затребуваних 
на ринку праці, кількість 
навчальних програм 

20 3 5 

Усього  10,0   10,0 

22. Відновлення 
навчальних програм 
навчальних закладів 
відповідно до 
європейських 
стандартів і з 
урахуванням 
перспектив 
розвитку ринку 
праці 

22.2. Сприяння 
реалізації проектів 
Європейського Союзу, 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 

2012—2013 

у т.ч.:     

Здобуття професійно-
технічної освіти на рівні 
міжнародних стандартів, 

   



Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 10,0   10,0 

місцеві 
бюджети 

    

міжнародних проектів і 
впровадження їх 
напрацювань із питань 
здобуття професійно-
технічної освіти 
належної якості 

фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

спорту АРК 

інші кошти     

кількість реалізованих 
проектів 

Усього  850,0  425,0 425,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 850,0  425,0 425,0 

місцеві 
бюджети 

    

22.3. Заміна застарілих 
навчальних 
комп'ютерних 
комплексів (НКК) у 
професійно-технічних 
навчальних закладах 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Підвищення якості 
підготовки робочих кадрів, 
впровадження інноваційних 
технологій у процес 
навчання, кількість 
придбаних НКК 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

23.1. Створення банку 
даних фактичної й 
перспективної потреби 
в кадрах підприємств, 
установ, організацій 
курируваної галузі  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
міністерства й 
відомства, до сфери 
управління яких 
відносяться вищі 
навчальні заклади, 
Центр зайнятості 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Приведення обсягів і 
напрямів підготовки кадрів 
відповідно до потреб 
економіки автономії. 
Відкриття нових 
спеціальностей відповідно до 
потреб економіки і 
кон'юнктурних змін на ринку 
праці в республіканських 
вищих навчальних закладах, 
кількість спеціальностей 

2 3 5 

Усього      

у т.ч.:     

23. Удосконалення 
механізму 
формування 
державного 
замовлення на 
підготовку фахівців, 
підвищення 
кваліфікації й 
перепідготовку 
кадрів 
(післядипломна 
освіта) відповідно 
до потреб економіки 
і кон'юнктурних 
змін на ринку праці 23.2. Забезпечення 

формування замовлення 
на підготовку кадрів у 
республіканських 
вищих навчальних 
закладах відповідно до 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, Міністерство 

2012—2013 

Держбюджет     

Підвищення рівня 
забезпечення випускників 
гарантованим першим 
робочим місцем 

 +4% +4% 



України 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

потреб ринку праці мки сім'ї в АРК 
на 2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

культури АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

24.1.Проведення 
захисту кваліфікаційних 
і дипломних робіт за 
участю роботодавців, 
розподілу випускників, 
організації ярмарків 
вакансій для 
випускників  

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
міністерства й 
відомства, до сфери 
управління яких 
відносяться 
навчальні заклади, 
Центр зайнятості 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Кількість навчальних 
закладів, у яких проводиться 
захист кваліфікаційних і 
дипломних робіт. 
Працевлаштування 
випускників навчальних 
закладів 

34 34 34 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

24.2. Забезпечення 
проходження 
навчальної і виробничої 
практики студентами 
вищих навчальних 
закладів та учнями 
професійно-технічних 
навчальних закладів 
шляхом укладення 
договорів із 
підприємствами, 
організаціями, 
установами відповідних 
профілів 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
міністерства й 
відомства, до сфери 
управління яких 
відносяться 
навчальні заклади, 
Центр зайнятості 
АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Кількість навчальних 
закладів, які укладають 
договори з 
підприємствами,організаціям
и, установами відповідних 
профілів. 
Підвищення якості 
професійної підготовки учнів 
і студентів відповідно до 
вимог сучасного виробництва 
й сфери послуг 

34 34 34 

Усього  979,2 379,2 300,0 300,0 

у т.ч.:     

24. Удосконалення 
механізму 
працевлаштування 
випускників, 
гарантоване 
забезпечення їм 
першого робочого 
місця 

24.3. Надання 
одноразової адресної 
грошової допомоги 
випускникам 
республіканських 
вищих навчальних 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

Держбюджет     

Виплата щороку одноразової 
адресної грошової допомоги 
50 випускникам 
республіканських вищих 
навчальних закладів, які 
здобули освіту за 

78 50 50 



України 

бюджет АРК 979,2 379,2 300,0 300,0 

місцеві 
бюджети 

    

закладів, які здобули 
освіту за 
спеціальностями 
педагогічного профілю, 
уклали договори про 
роботу строком не 
менше трьох років у 
дошкільних, 
позашкільних 
навчальних закладах,  
а також випускникам 
республіканських 
вищих навчальних 
закладів 2008 року, які 
працюють у 
загальноосвітніх і 
професійно-технічних 
навчальних закладах, у 
розмірі п'яти 
мінімальних заробітних 
плат 

ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

інші кошти     

спеціальностями 
педагогічного профілю, а 
також виплата у 2011 році 
одноразової адресної 
грошової допомоги 57 
випускникам 
республіканських вищих 
навчальних закладів 2008 
року, які працюють у 
загальноосвітніх і 
професійно-технічних 
навчальних закладах 

Усього  20,0  10,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 20,0  10,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

24.4. Організація й 
проведення конкурсів, 
фестивалів, виставок-
ярмарків робочих 
професій, розміщення 
рекламних роликів та 
інших матеріалів на 
радіо й телебаченні 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість проведених заходів 
щодо підвищення 
престижності робочих 
професій, інформування 
громадян  

 2 2 

Усього  50,0  15,0 35,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

24.5. Проведення 
республіканського 
конкурсу на кращий 
проект роботодавців з 
участі в організації 
професійно-практичної 
підготовки студентів 
вищих навчальних 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

бюджет АРК 30,0  10,0 20,0 

Кількість укладених 
договорів із роботодавцями 
про співробітництво, 
організацію практики 
студентів 

 50 60 



місцеві 
бюджети 

    закладів роки (Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) інші кошти 20,0  5,0 15,0 

Усього  25,0  10,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 25,0  10,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

24.6. Організаційно-
методичне сприяння 
формуванню 
довгострокових планів 
взаємодії з 
роботодавцями вищими 
навчальними 
закладами,  
у т.ч.  з їхньої участі в 
програмах 
інноваційного розвитку 
ВНЗ (проведення 
круглих столів, 
конференцій, тренінгів, 
видання збірників) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість проведених 
конференцій, круглих столів, 
семінарів, тренінгів  

 2 3 

Усього  65,0  30,0 35,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 30,0  15,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

24.7. Проведення 
республіканської 
виставки «Освіта та 
кар'єра» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти 35,0  15,0 20,0 

Кількість залучених до участі 
в ярмарку представників 
вищих навчальних закладів, 
організацій, підприємств 

 20 25 

Усього  45,0  20,0 25,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

25. Створення 
ефективної системи 
післядипломної 
освіти, що 
передбачає 
мотивацію громадян 
до безперервного 
професійного й 

25.1. Проведення 
Міжнародної 
конференції «Тенденції 
розвитку вищої освіти в 
Україні: європейський 
вектор» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
керівники вищих 
навчальних закладів 
усіх форм власності 

2012—2013 

бюджет АРК 45,0  20,0 25,0 

Кількість учасників  100 100 



місцеві 
бюджети 

    роки (Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) інші кошти     

Усього  100,0   100,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 100,0   100,0 

місцеві 
бюджети 

    

25.2. Проведення серії 
інтерактивних 
конференцій, круглих 
столів, семінарів із 
проблем створення 
ефективної системи 
післядипломної освіти, 
видання збірників  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
керівники вищих 
навчальних закладів 
усіх форм власності 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість учасників   500 

Усього  65,0  10,0 55,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 45,0   45,0 

місцеві 
бюджети 

    

25.3. Надання сприяння 
створенню й 
функціонуванню 
маркетингових служб 
вищих навчальних 
закладів (проведення 
конференцій, семінарів, 
нарад, круглих столів, 
тренінгів, видання 
збірників) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
керівники вищих 
навчальних закладів 
усіх форм власності 

2012—2013 

інші кошти 20,0  10,0 10,0 

Кількість учасників   100 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

особистісного 
вдосконалення 

25.4. Організація 
проходження стажувань 
педагогічних, науково-
педагогічних 
працівників, 
забезпечення 
підвищення кваліфікації 
працівників освіти 

Програма 
соціального 
захисту та 
зайнятості 
населення АРК 
на 2011—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010 
№ 162-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Кримський 
республіканський 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
навчальні заклади 

2011—2013 

місцеві     

Щорічне підвищення 
професійного рівня 
педагогічних працівників. 
Щорічна організація 
240 потоків  

3000 5700 5900 



бюджети 

інші кошти     

Усього  2392,0  2392,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 2392,0  2392,0  

місцеві 
бюджети 

    

26.1. Поповнення 
фондів шкільних 
бібліотек літературою 
для позакласного 
читання 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури і 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Оснащення фондів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів автономії 
художньою літературою, 
кількість навчальних закладів 

 598  

Усього  220,0  120,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 220,0  120,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

26.2. Створення 
електронних бібліотек у 
республіканських 
навчальних закладах 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість створених 
електронних бібліотек 

 2 2 

Усього  480,0  240,0 240,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 480,0  240,0 240,0 

26. Забезпечення 
навчальних закладів 
навчальною 
літературою, 
уведення 
підручників на 
електронних носіях 

26.3. Створення 
електронних бібліотек у 
професійно-технічних 
навчальних закладах 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Кількість створених 
електронних бібліотек 

 2 2 



№ 632-6/11) інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

27.1. Проведення 
моніторингу 
етномовних процесів і 
функціонування мов у 
всіх сферах діяльності 

Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012—2015 
роки (проект) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян 

2011—2013 

інші кошти     

     

Усього  425,7 91,4 163,5 170,8 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 425,7 91,4 163,5 170,8 

місцеві 
бюджети 

    

27.2. Сприяння 
розвитку української, 
російської, 
кримськотатарської та 
інших мов 

Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2011 рік 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 169-6/10), 
Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012—2015 
роки (проект) 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Конкурси — 2; 
міжнародна науково-
практична конференція — 1; 
утримання і робота 
лабораторії російської 
мови — 1. Підвищення якості 
вивчення української, 
російської, 
кримськотатарської та інших 
мов. Виховання поваги до 
рідної мови. Прищеплення 
інтересу до культури й 
традицій рідного народу 

6 4 4 

27. Формування 
ефективної системи 
освіти державною, 
російською та 
кримськотатарсько
ю мовами, а також 
мовами 
національних 
меншин 

27.3. Зміцнення Програма з Республіканський 2011—2013 Усього  4570,0 3200,0 670,0 700,0 Кількість шкіл, колективів,  Зміцнення Зміцнення 



у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 1370,0  670,0 700,0 

місцеві 
бюджети 

    

матеріально-технічної 
бази дошкільних 
закладів, навчальних 
закладів із 
кримськотатарською, 
двома та трьома мовами 
навчання, а також 
інших організацій, які 
брали участь в 
освітньому процесі 
депортованих громадян 

облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012—2015 
роки (проект) 

комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

інші кошти 3200,0 3200,0   

ЗМІ МТБ 
14 нац. 
класів, 
5 нац. груп 
у 
дошкільни
х закладах 

МТБ 14 нац. 
класів, 
5 нац. груп 
у 
дошкільних 
закладах 

Усього  888,0 377,2 340,0 170,8 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 888,0 377,2 340,0 170,8 

місцеві 
бюджети 

    

27.4. Видання 
навчальної, художньої 
та іншої літератури 
мовами депортованих 
громадян (кримські 
татари, греки, болгари, 
вірмени, німці) 

Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2011 рік 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 169-6/10), 
Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональної 
згоди в АРК на 
2012—2015 
роки (проект) 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Кількість найменувань 18 7 5 

Усього  55,0  25,0 30,0 

у т.ч.:     

27.5. Проведення 
заходів (конференцій, 
семінарів, конкурсів, 
круглих столів), що 
сприяють розвитку 
державної, російської, 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

Держбюджет 
України 

    

Підвищення якості вивчення 
державної, російської, 
кримськотатарської та інших 
мов, кількість заходів 

 9 9 



бюджет АРК 55,0  25,0 30,0 

місцеві 
бюджети 

    

кримськотатарської та 
інших мов 

мки сім'ї в АРК 
на 2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) інші кошти     

Усього  310,0  150,0 160,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 310,0  150,0 160,0 

місцеві 
бюджети 

    

27.6. Проведення 
міжнародного 
фестивалю «Велике 
російське слово» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість учасників 
фестивалю 

 300 300 

Усього 30,0  15,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 30,0  15,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

27.7. Проведення 
святкових заходів, 
присвячених дню 
народження  
Т. Г. Шевченка 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість проведених 
науково-методичних 
конференцій  

 1 1 

Усього  30,0  15,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

27.8. Проведення 
творчих конкурсів, 
олімпіад, турнірів 
знавців рідної мови 
серед дітей та 
учнівської молоді 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

бюджет АРК 30,0  15,0 15,0 

Кількість учасників  1000 1000 



місцеві 
бюджети 

    роки (Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

28. Посилення 
контролю над 
ціноутворенням у 
сфері освіти, 
установлення 
відповідності між 
рівнем цін на 
освітні послуги й 
рівнем якості освіти 
та навчання 
студентів, 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
навчального 
процесу, реалізація 
цільового 
направлення 
частини коштів, 
отриманих за 
освітні послуги, на 
сучасне 
матеріально-
технічне 
забезпечення 
навчальних закладів 
АРК 

28.1. Моніторинг 
відповідності рівня цін 
на освітні послуги 
чинному нормативно-
правовому 
законодавству  

Постанова КМ 
України 
від 27.08.2010 
№ 796 «Про 
затвердження 
переліку 
платних послуг, 
що можуть 
надаватися 
навчальними 
закладами, 
іншими 
установами й 
закладами 
системи освіти, 
які відносяться 
до державної і 
комунальної 
форми 
власності»  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК  

2011—2013 

інші кошти     

Кількість перевірок. Захист 
права студентів на одержання 
якісних освітніх послуг 

4 4 4 

Усього  563,1 175,7 187,6 199,8 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 563,1 175,70 187,6 199,8 

29. Розширення 
системи 
кредитування 
навчання 
(у т.ч.  пільгового 
кредитування) 

29.1. Забезпечення 
цільового пільгового 
кредитування молоді 
для здобуття вищої 
освіти в 
республіканських 
вищих навчальних 
закладах  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Кредитування фахівців, 
кількість людей 

18 10 10 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  139522,
1 

66995,2 35293,2 37233,7 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

101949,
6 

51674,6 24465,0 25810,0 

бюджет АРК 3695,6 1808,7 918,2 968,7 

місцеві 
бюджети 

27004,9 6639,9 9910,0 10455,0 

30.1. Будівництво, 
реконструкція й 
капітальні ремонти 
дошкільних навчальних 
закладів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК  

2011—2013 

інші кошти 6872,0 6872,0   

Збільшення охоплення дітей 
дошкільною освітою  
(не менш 75% від загальної 
кількості дітей дошкільного 
віку)  

373 1500 2000 

Усього  138461,
5 

69763,5 34293,0 34405,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

87992,3 32467,3 27665,0 27860,0 

бюджет АРК 3947,0 1470,0 1422,0 1055,0 

місцеві 
бюджети 

40404,1 29708,1 5206,0 5490,0 

30.2. Будівництво, 
реконструкція й 
капітальні ремонти 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК  на 
2012—2016 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК  

2011—2013 

інші кошти 6118,1 6118,1   

Створення умов для здобуття 
якісної загальної середньої 
освіти, кількість об'єктів 

1 20 20 

Усього  134588,
8 

62088,8 31250,0 41250,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

133946,
8 

61446,8 31250,0 41250,0 

30. Забезпечення 
рівного доступу 
населення до освіти 

30.3. Заміна віконних 
блоків і утеплення 
фасадів у навчальних 
закладах у межах 
бюджетної програми 
«Державна підтримка 
заходів, спрямованих на 
скорочення викидів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

бюджет АРК     

Дотримання санітарно-
гігієнічних вимог у 
приміщеннях навчальних 
закладів, зниження рівня 
захворюваності дітей та 
учнів, забезпечення 
енергозбереження в 
навчальних закладах  

44 50 70 



місцеві 
бюджети 

    парникових газів» ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти 642,0 642,0   

Усього  34724,6 777,8 16519,1 17427,7 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 33946,8  16519,1 17427,7 

місцеві 
бюджети 

473,0 473,0   

30.4. Заміна 
технологічного 
обладнання харчоблоків 
у навчальних закладах 
(установлення 
конвекційних печей і 
холодильних камер) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти 304,8 304,8   

Забезпечення дотримання 
технології зберігання й 
готування їжі, підвищення 
якості харчування в 
навчальних закладах 
автономії, кількість 
навчальних закладів 

54 310 320 

Усього  709,7 488,0 107,9 113,8 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

568,6 346,9 107,9 113,8 

30.5. Ремонт шкільних 
спортмайданчиків і 
облаштування 
огороджень територій 
навчальних закладів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти 141,1 141,1   

Охорона життя й здоров'я 
кримських школярів, 
створення умов для занять 
фізкультурою та спортом, 
зміцнення здоров'я дітей  

3 3 3 

Усього  938,0 494,0 216,0 228,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

30.6. Обладнання 
внутрішніх санвузлів 
замість надвірних 
туалетів у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

 Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

місцеві 811,2 367,2 216,0 228,0 

Дотримання санітарно-
гігієнічних норм і вимог, 
збереження здоров'я учнів  

3 4 4 



бюджети № 632-6/11) 

інші кошти 126,8 126,8   

Усього  6385,7 277,0 2972,6 3136,1 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

6123,7 15,0 2972,6 3136,1 

30.7. Обладнання 
навчальних закладів 
усіх типів пандусами, 
ліфтами, підйомниками 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти 262,0 262,0   

Створення безперешкодного 
доступу дітей-інвалідів з 
особливими освітніми 
потребами до навчальних 
закладів 

131 10 11 

Усього  7991,7 4476,6 1693,6 1821,5 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 2994,0  1440,0 1554,0 

місцеві 
бюджети 

3413,5 2892,4 253,6 267,5 

30.8. Зміцнення 
матеріально-технічної 
бази позашкільних 
республіканських 
навчальних закладів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти 1584,2 1584,2   

Збільшення охоплення до 
40% від загальної кількості 
учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів 
здобуттям позашкільної 
освіти, задоволення потреби 
учнів у професійному 
визначенні й творчій самореа-
лізації 

22 20 25 

Усього  34751,2 8143,0 12948,0 13660,2 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

21447,1 8143,0 6474,0 6830,1 

бюджет АРК 13304,1  6474,0 6830,1 

30.9. Придбання 
автобусів для 
організації підвезення 
сільських школярів  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Щорічне оновлення парку 
шкільних автобусів, 
створення безпечних умов 
підвезення не менше 1000 
учнів сільських шкіл 
автономії 

30 31 32 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  1976,0  988,0 988,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 1976,0  988,0 988,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.10. Установлення 
внутрішнього й 
зовнішнього 
відеоспостереження 
республіканських 
інтернатних, 
професійно-технічних, 
позашкільних 
навчальних закладів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Створення безпечних умов 
перебування дітей на 
територіях навчальних 
закладів, кількість 
навчальних закладів 

   

Усього  113,7 113,7   

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

107,7 107,7   

30.11. Забезпечення 
учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів 
проїзними квитками 
встановленого зразка 

Програма 
розвитку освіти 
АРК на 2011—
2015 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
№ 167-6/10)  

Сімферопольська 
райдержадміністраці
я 

2011 

інші кошти 6,0 6,0   

Надання гарантованого права 
безплатного проїзду 
650—700 учням Добрівської і 
Перевальненської шкіл 
Сімферопольського району в 
громадському транспорті 
(тролейбус, рейсовий 
автобус) шляхом придбання 
проїзних квитків 
установленого зразка за 
рахунок коштів районного 
бюджету 

650—700   

Усього  14117,8 5729,3 4112,8 4275,7 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 12193,5 3805,0 4112,8 4275,7 

30.12. Придбання 
сучасного обладнання 
для кабінетів з 
природно-
математичних 
дисциплін 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

місцеві 
бюджети 

1073,8 1073,8   

Дооснащення навчальних 
кабінетів фізики, хімії, 
біології, географії й 
математики сучасним 
обладнанням, підвищення 
якості природничо-
математичної освіти, 
кількість кабінетів 

28 100 100 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти 850,5 850,5   

Усього  2275,3 58,0 1079,0 1138,3 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 2217,3  1079,0 1138,3 

місцеві 
бюджети 

58,0 58,0   

30.13. Забезпечення 
навчальних закладів 
високошвидкісним 
Інтернетом, створення в 
автономії єдиного 
інформаційного 
освітнього простору 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Кількість навчальних 
закладів, підключених до 
мережі Інтернет  

53 70 73 

Усього  8851,4 3171,4 2880,0 2800,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

3171,4 3171,4   

бюджет АРК 5680,0  2880,0 2800,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.14. Забезпечення 
навчальних закладів 
навчальними 
комп'ютерними 
комплексами (НКК) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Оснащення навчальних 
закладів комп'ютерними 
комплексами, підвищення 
якості навчально-виховного 
процесу, кількість навчальних 
закладів 

28 35 36 

Усього  2700,0  1350,0 1350,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 2700,0  1350,0 1350,0 

30.15. Оснащення 
мультимедійним 
обладнанням кабінетів 
загальноосвітніх, у т.ч.  
базових, навчальних 
закладів із 
впровадження 
інклюзивної освіти 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Удосконалення навчально-
виховного процесу 
навчальних закладів із 
впровадження інклюзивної 
освіти, кількість навчальних 
закладів 

 350 325 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  30,0  15,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 30,0  15,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.16. Проведення 
республіканських та 
участь у всеукраїнських 
і міжнародних 
конференціях, 
олімпіадах, виставках, 
конкурсах, фестивалях, 
турнірах, спартакіадах і 
т.д. 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Пошук, підтримка й 
педагогічний супровід 
талановитих дітей, кількість 
учасників 

 5000 5000 

Усього  65,0  30,0 35,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 65,0  30,0 35,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.17. Введення в 10—
11 класах курсу на 
вибір «Кримський 
вальс». Проведення 
конкурсів на кращу 
організацію викладання 
курсу «Кримський 
вальс» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Удосконалення змісту освіти, 
естетичного, патріотичного, 
морального виховання, 
кількість учасників 

 10000 10000 

Усього  65,0  30,0 35,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 65,0  30,0 35,0 

30.18. Впровадження в 
навчально-виховний 
процес шахового 
загальнообов'язкового 
навчання  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Уведення в 1—11 класах 
загальноосвітніх навчальних 
закладів курсів на вибір, 
факультативів «Шахи — 
гімнастика для розуму»,  
«Я гросмейстер» і т.п. 
Закупівля шахового 
встаткування, 
кількість шахових наборів 

 1200 1200 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  45,0  20,0 25,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 45,0  20,0 25,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.19. Підготовка й 
проведення 
конференцій, конкурсів 
«Інноваційні технології 
в освіті» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Видання збірників матеріалів 
конференції, конкурсу 
педагогічних інновацій з 
метою впровадження досвіду 
педагогів-новаторів у 
навчально-виховний процес, 
прим. 

 500 500 

Усього  30,0  15,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 30,0  15,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.20. Впровадження 
ноосферної освіти в 
роботу 
Сімферопольської 
спеціалізованої школи-
інтернату з 
поглибленим 
вивченням іноземних 
мов 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Впровадження нових методик 
організації навчально-
виховного процесу, що 
підвищують внутрішню 
мотивацію учнів до навчання. 
Видання програм і навчально-
методичних посібників, 
комплексів, прим.  

 500 500 

Усього  34,0  24,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 34,0  24,0 10,0 

30.21. Придбання 
навчальних посібників 
видавництва Oxford для 
Сімферопольської 
спеціалізованої школи-
інтернату з 
поглибленим 
вивченням іноземних 
мов 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Підвищення якості навчання 
дітей англійській мові, 
кількість придбаних 
комплектів навчальних 
посібників 

 70 30 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  75,0  35,0 40,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 75,0  35,0 40,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.22. Придбання 
обладнання для 
кабінетів морської 
справи й харчових 
технологій Керченської 
спеціалізованої школи-
інтернату з 
поглибленим 
вивченням окремих 
предметів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Оснащення кабінету морської 
справи й кабінету харчових 
технологій наочним 
приладдям, тренажерами і 
т.д., % оснащення кабінету 

 40 100 

Усього  40,0  20,0 20,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 40,0  20,0 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.23. Проведення 
конкурсу виховних 
проектів «Школа — 
центр всебічного 
розвитку» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Випуск навчально-
методичних посібників, прим. 

 500 500 

Усього  25,0  10,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 25,0  10,0 15,0 

30.24. Проведення 
конференцій, семінарів, 
круглих столів із 
впровадження 
інклюзивної освіти 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Підвищення професійного 
рівня педагогічних 
працівників базових 
навчальних закладів із 
впровадження інклюзивної 
освіти, кількість 
семінарів/охоплення, чол. 

 3/100 3/100 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  130,0  120,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 55,0  45,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

75,0  75,0  

30.25. Організація 
навчання дітей з 
особливими потребами 
з використанням 
дистанційних 
технологій навчання. 
Придбання 
комплексного 
обладнання для 
забезпечення 
експериментальних 
класів з інклюзивним 
навчанням  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконком 
Сімферопольської 
міськради 

2012—2013 

інші кошти     

Впровадження дистанційної 
технології при інклюзивному 
навчанні, охоплення дітей 

 67 67 

Усього  238,0  115,0 123,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 238,0  115,0 123,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.26. Створення й 
обладнання лабораторії 
незалежного 
оцінювання якості 
знань учнів 
загальноосвітніх шкіл 
автономії 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Оснащення лабораторії 
комп'ютерами, меблями, 
оргтехнікою й програмним 
забезпеченням, кількість 
навчальних закладів 

 14 25 

Усього  30,0  15,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 30,0  15,0 15,0 

30.27. Розробка системи 
атестації для керівників 
шкіл у системі он-лайн 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Кількість загальноосвітніх 
навчальних закладів 

 50 100 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  7,0  6,0 1,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 7,0  6,0 1,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.28. Створення банку 
даних дітей з 
особливими потребами 
(дітей з інвалідністю) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Внесення до банку даних 
дітей, які потребують 
інклюзивного навчання, 
охоплення дітей, % 

 70 100 

Усього  2,0  2,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 2,0  2,0  

місцеві 
бюджети 

    

30.29. Створення банку 
даних дітей, які є 
потенційними 
користувачами 
інклюзивних освітніх 
послуг у навчальних 
закладах АРК 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Охоплення дітей з 
особливими освітніми 
потребами (діти-інваліди), 
включених в освітній процес, 
% 

 20 35 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

30.30. Закріплення 
базових 
загальноосвітніх 
навчальних закладів з 
інклюзивної освіти в 
містах і районах АРК 
(25 шкіл) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Кількість створених 
ресурсних центрів 

 25 25 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  2000,0  1000,0 1000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 2000,0  1000,0 1000,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.31. Обладнання 
базових (опорних) 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
засобами архітектурної 
доступності приміщень 
особам з особливими 
потребами (пандусами, 
ліфтами, підйомниками, 
спеціальними 
туалетами, гігієнічними 
кімнатами)  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість навчальних закладів 
автономії, доступних для 
дітей з особливими 
потребами (дітей-інвалідів) 

 15 25 

Усього  2000,0  1000,0 1000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 2000,0  1000,0 1000,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.32. Створення й 
обладнання 
комп'ютерною та 
мультимедійною 
технікою кабінетів з 
інклюзивної освіти в 
базових навчальних 
закладах 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Забезпечення процесу 
інклюзивного навчання дітей 
з особливими потребами в 
кожному регіоні автономії, 
кількість кабінетів 

 14 25 

Усього  60,0  30,0 30,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 60,0  30,0 30,0 

30.33. Розробка й 
впровадження курсу 
лекцій «Інклюзивна 
освіта» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів з 
інклюзивної освіти, чол. 

 500 500 



від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  400,0  400,0  

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 400,0  400,0  

місцеві 
бюджети 

    

30.34. Оснащення 
комп'ютерною й 
мультимедійною 
технікою навчально-
методичної лабораторії 
з інклюзивної і фахової 
освіти Кримського 
республіканського 
інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 
(КРІППО) на базі НВК 
"Школа-ліцей № 3 імені 
А.С. Макаренка" 
(м. Сімферополь) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Створення бази для 
навчально-методичного 
забезпечення діяльності 
педагогів в інклюзивних 
класах, рівень оснащення 
лабораторії 

 80 100 

Усього в т.ч.: 90,0  45,0 45,0 

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 90,0  45,0 45,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.35. Впровадження 
курсу лекцій з 
інклюзивної освіти у 
вищих навчальних 
закладах 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Підготовка молодих фахівців 
з урахуванням їх знань у 
сфері інклюзії (кількість 
людей) 

 2300 2300 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

30.36. Залучення 
студентів вищих 
навчальних закладів до 
волонтерської 
діяльності з 
інклюзивної освіти 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Набуття практичних навичок 
з інклюзивної освіти 
(кількість студентів) 

 100 100 



№ 632-6/11) інші кошти     

Усього  15,0   15,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 15,0   15,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.37. Підвищення 
кваліфікації вчителів-
асистентів на базі 
КРІППО 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів з 
інклюзивної освіти, чол. 

 500 500 

Усього  40,0  20,0 20,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 40,0  20,0 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.38. Випуск 
щотижневої 
телепередачі «Школа — 
для всіх» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Широке обговорення 
проблеми інклюзії в 
суспільстві, кількість ви-
пусків 

 52 52 

Усього  60,0  30,0 30,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 60,0  30,0 30,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.39. Видання 
інформаційних 
матеріалів «Про 
інклюзивну освіту для 
батьків», «Дитина з 
особливими освітніми 
потребами в школі», 
«Суспільство й діти з 
особливими 
потребами», 
«Безбар'єрне 
середовище в освіті», 
«Громадянське 
суспільство та 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Видання інформаційних 
матеріалів, прим.  

 1000 1000 



клюзія» 

Усього  20,0  10,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 20,0  10,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.40. Проведення серії 
засідань круглих столів 
із проблем інклюзії 
«Рівний рівному» для 
батьків, педагогів, 
громадськості 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість засідань круглих 
столів 

 4 4 

Усього  20,0  10,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 20,0  10,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.41. Проведення 
науково-практичних 
конференцій 
«Проблеми інклюзивної 
освіти» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість учасників 
конференції 

 400 400 

Усього  6,0  3,0 3,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 6,0  3,0 3,0 

місцеві 
бюджети 

    

 

30.42. Випуск 
матеріалів у засобах 
масової інформації 
«Медицина й інклюзія» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість виданих статей  10 10 



Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

30.43. Проведення Днів 
відкритих дверей у 
базових дошкільних, 
позашкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних закладах з 
інклюзивної освіти 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Охоплення, чол.  1000 1000 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

30.44. Проведення 
виставки передового 
педагогічного досвіду з 
інклюзивної освіти 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість учасників виставки  400 400 

Усього  50,0  25,0 25,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 50,0  25,0 25,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.45. Організація 
республіканського 
конкурсу соціальних 
проектів «Інклюзія — 
рівний доступ до 
якісної освіти 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість учасників конкурсу  1000 1000 

30.46. Створення при Програма Міністерство освіти 2012—2013 Усього      Залучення до вирішення    



у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

Раді міністрів АРК 
координаційної ради з 
інклюзивної освіти 

розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

та науки, молоді і 
спорту АРК 

інші кошти     

проблем інклюзивної освіти 
органів виконавчої влади 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

30.47. Організація при 
органах виконавчої 
влади АРК комітетів 
доступності 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Створення умов для 
безперешкодного 
відвідування органів 
виконавчої влади 

   

Усього  60,0  30,0 30,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 60,0  30,0 30,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.48. Організація 
постійно діючої 
інноваційної площадки 
із проблем інклюзії 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Реалізація інноваційних 
технологій з інклюзивної 
освіти, кількість охоплених 
шкіл 

 25 25 

Усього  7518,5 7518,5   30.49. Організація 
літнього оздоровлення 
й відпочинку дітей-

Програма 
розвитку освіти 
на 2011—2015 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 

2011 

у т.ч.:     

Виконання вимог Закону 
України «Про оздоровлення 
та відпочинок дітей» у 

2087   



Держбюджет 
України 

278,0 278,0   

бюджет АРК 3814,2 3814,20   

місцеві 
бюджети 

1241,4 1241,4   

сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківської опіки, 
вихованців 
республіканських 
інтернатних навчальних 
закладів, учнів 
професійно-технічних 
навчальних закладів, 
обдарованих дітей, 
членів МАН школярів 
Криму «Шукач» 

роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2010  
№ 167-6/10)  

спорту АРК 

інші кошти 2184,9 2184,9   

частині 100% охоплення 
організованими формами 
відпочинку й оздоровлення 
дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківської 
опіки, обдарованих дітей, 
членів МАН школярів Криму 
«Шукач», 
кількість дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківської 
опіки, вихованців 
республіканських 
інтернатних навчальних 
закладів 

Усього  340,0  200,0 140,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

30.50. Створення 
освітнього порталу 
«Кримська освіта» 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти 340,0  200,0 140,0 

Створення єдиного 
інформаційного освітнього 
простору в АРК, 
впровадження сучасної 
системи управління освітою, 
обладнання базових пунктів 
доступу в міських, районних 
методичних кабінетах 
(центрах) для впровадження 
дистанційної форми 
навчання, підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників, кількість 
розміщених матеріалів у рік 

390 300 300 

Усього  544,3 144,3 200,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 544,3 144,3 200,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.51. Учителі Криму з 
комп'ютером на «ТИ»: 
організація 
комп'ютерного 
всеобучу для вчителів;  
підвищення кваліфікації 
педагогічних 
працівників навчальних 
закладів усіх типів і 
форм власності з 
впровадження в 
навчально-виховний 
процес комп'ютерних та 
інтерактивних 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Щорічне навчання не менше 
1000 педагогічних 
працівників сучасним 
технологіям у процесі 
підвищення кваліфікації в 
різних навчальних закладах  

1000 1000 1000 



технологій 

Усього  540,0  250,0 290,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 540,0  250,0 290,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.52. Проведення 
щорічних 
республіканських 
авторських конкурсів 
серед педагогів на 
кращий навчально-
методичний посібник з 
його подальшим 
виданням для 
практичного 
застосування 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Стимулювання педагогів до 
творчої самореалізації, 
інноваційної діяльності; 
щорічне впровадження в 
практику роботи навчальних 
закладів не менше 
10 авторських розробок 
кримських педагогів, що 
враховують регіональні 
особливості АРК  

10 10 10 

Усього  100,0  50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.53. Визначення 
якості роботи вчителя 
як прерогатива 
шкільної демократії — 
організація та 
проведення 
загальнокримського 
конкурсу зі створення 
«Кодексу вчителя», що 
включає критерії 
оцінювання якості 
роботи педагога 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Розробка й впровадження 
механізму індивідуального 
оцінювання результативності 
роботи вчителя, прим.  

600 600 600 

Усього  20,0  10,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 20,0  10,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.54. Проведення 
незалежних 
моніторингових дослі-
джень,  
у т.ч.  опитування, 
анкетування, 
тестування батьків, 
учнів, представників 
громадськості і т.д., з 
оцінювання 
професійної діяльності 
педагогічних 
працівників 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Одержання незалежної 
об'єктивної суспільної оцінки 
праці різних категорій 
педагогічних працівників, 
у т.ч.  з метою підвищення 
ефективності проведення їх 
атестації, кількість учасників 
опитування, анкетування  

3000 6000 6000 



Усього  1142,7 277,7 425,0 440,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 810,8 195,8 300,0 315,0 

місцеві 
бюджети 

313,4 63,4 125,0 125,0 

30.55. Проведення 
республіканського 
конкурсу «Учитель 
року» серед 
педагогічних 
працівників 
загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
номінаціях, які щороку 
визначає Міністерство 
освіти та науки, молоді 
і спорту України, а 
також у номінаціях, 
характерних для АРК: 
«Російська мова та 
література», 
«Українська мова та 
література», 
«Кримськотатарська 
мова та література», 
«Самий класний 
класний», а також в 
окремих номінаціях 
серед педагогічних 
працівників 
дошкільних, 
професійно-технічних, 
інтернатних навчальних 
закладів 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти 18,5 18,5   

Виявлення талановитих, 
творчих педагогічних 
працівників, їх підтримка й 
заохочення, формування в 
педагогів стійкої мотивації до 
безперервного професійного 
та особистісного 
вдосконалення, кількість 
переможців конкурсу за 12 
номінаціями 

36 36 36 

Усього  300,0 100,0 100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.56. Організація й 
проведення щорічного 
республіканського 
конкурсу «Майстер 
року», створення 
іменних творчих 
педагогічних 
майстерень як опорних 
шкіл для молодих 
учителів 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Формування баз 
перспективного 
педагогічного досвіду, 
щорічний відбір 20 кращих 
учителів-предметників, 
проведення занять на 
республіканському рівні для 
молодих педагогів із метою їх 
професійної адаптації  

19 20 20 



Усього  100,0  50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.57. Організація й 
проведення 
республіканського 
конкурсу проектів 
молодих педагогів 
«Ступи за обрій» у 
номінаціях 
«Краєзнавство», 
«Профі» 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Залучення молодих педагогів 
у розробку й реалізацію 
проектів, спрямованих на 
вирішення місцевих проблем 
в освіті, 
кількість переможців 
конкурсу  

6 10 10 

Усього  133,2 33,2 50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 133,2 33,2 50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.58. Організація й 
проведення конкурсу 
телеуроків «Сучасний 
урок сучасного вчителя 
сучасному учневі» 
серед учителів-
предметників 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації 

2011—2013 

інші кошти     

Популяризація, 
впровадження передового 
педагогічного досвіду, 
виявлення й заохочення 
кращих педагогів, кількість 
телеуроків  

12 50 50 

Усього  844,6 254,6 290,0 300,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 625,5 135,5 240,0 250,0 

місцеві 
бюджети 

192,8 92,8 50,0 50,0 

30.59. Проведення 
оглядів-конкурсів на 
кращу підготовку 
навчальних закладів до 
нового навчального 
року, підбиття їх 
підсумків на урочистих 
заходах, присвячених 
професійному святу — 
Дню працівників освіти 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти 26,3 26,3   

Моральне й матеріальне 
стимулювання праці 
педагогів за підсумками 
роботи за навчальний рік, 
нагородження колективів 
навчальних закладів — 
переможців огляду-конкурсу 
на кращу підготовку 
навчальних закладів до 
нового навчального року, 
зміцнення їх навчально-
матеріальної бази, кількість 
переможців конкурсу за 4 
номінаціями 

12 12 12 



Усього в т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

30.60. Створення на 
ДТРК «Крим» 
регіональної 
телевізійної й 
радіомовної програми 
«КЛАС» 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації  

2011—2013 

інші кошти     

Професійне висвітлення в 
засобах масової інформації 
актуальних питань освіти, 
популяризація досягнень 
кримських педагогів, 
педагогічна освіта батьків  

   

Усього  150,0 50,0 50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 150,0 50,0 50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.61. Підготовка й 
видання кримської 
книги педагогічної 
слави «Учитель, перед 
іменем твоїм…» 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Ознайомлення громадськості 
із кращими працівниками 
освіти АРК, підвищення 
привабливості професії 
вчителя, кількість прим. 
поліграфічної продукції  

500 500 500 

Усього  100,0  50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.62. Проведення 
інтернет-конференцій 
«Учительська. 
crimea.ua» з метою 
публічного обговорення 
проблем освіти  

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Систематичне інтерактивне 
обговорення проблем галузі, 
оперативне реагування на 
проблеми і їх вирішення, 
забезпечення відкритості 
навчально-виховного 
процесу, кількість інтернет-
конференцій  

11 4 4 

Усього  100,8 0,8 50,0 50,0 30.63. Організація й 
проведення постійно 
діючого круглого стола 

Програма 
підвищення 
престижу праці 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 

2011—2013 

у т.ч.:     

Забезпечення взаємодії 
педагогічної громадськості й 
засобів масової інформації 

8 50 60 



Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

з обговорення проблем 
освіти за участю 
представників органів 
влади, силових 
структур, педагогів, 
учених, засобів масової 
інформації, батьків і 
широкої громадськості 

вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

інші кошти 0,8 0,8   

для спільного пошуку шляхів 
вирішення проблем освіти на 
місцевому та регіональному 
рівнях, впровадження 
елементів суспільно-
державного управління 
системою освіти, кількість 
публікацій 

Усього  40,0  20,0 20,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 40,0  20,0 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.64. Проведення 
регіонального конкурсу 
учнівських і 
студентських творчих 
робіт «Учитель — моє 
покликання» 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010 
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Виявлення та заохочення 
талановитої молоді, яка має 
мотивацію до вибору 
професії вчителя, цільове 
направлення переможців 
конкурсу — випускників 
шкіл на вступ до 
педагогічних ВНЗ України, 
кількість переможців 
конкурсу 

74 5 5 

Усього  150,0 50,0 50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 150,0 50,0 50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.65. Створення 
авторської телевізійної 
програми «Телепортрет 
учителя очима дитини» 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації 

2011—2013 

інші кошти     

Залучення молоді до процесу 
формування позитивного 
іміджу педагога й оцінки його 
праці, кількість фільмів-
телепортретів про вчителів  

8 8 8 

Усього  40,0  20,0 20,0 

у т.ч.:     

30.66. Проведення та 
організація конкурсу 
публікацій і репортажів 
у засобах масової 
інформації серед 
журналістів, батьків, 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації, 

2011—2013 

Держбюджет     

Висвітлення в засобах 
масової інформації досягнень, 
позитивних результатів 
педагогів, які зробили 
значний внесок у справу 
навчання й виховання,  

109 40 40 



України 

бюджет АРК 40,0  20,0 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

молоді з висвітлення 
діяльності вчителя 

ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

інші кошти     

а також професійної 
привабливості вчительської 
праці, 
кількість публікацій  

Усього  870,0 270,0 300,0 300,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 870,0 270,0 300,0 300,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.67. Установлення 
республіканської премії 
учителям, які 
підготували переможців 
IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і 
III етапу конкурсів 
захисту робіт МАН, у 
розмірі 5,0 тис. грн 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Заохочення вчителів, які 
підготували переможців IV 
етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і 
III етапу конкурсів захисту 
робіт МАН, 
кількість учителів  

45 60 60 

Усього  750,0 250,0 250,0 250,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 750,0 250,0 250,0 250,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.68. Проведення 
конкурсу «Кращий 
класний керівник» 
через органи шкільного 
самоврядування 
(шкільну демократію), 
установлення  
50 щорічних премій 
АРК кращим класним 
керівникам 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
комунальної і 
республіканської форм 
власності в розмірі 5,0 
тис. грн 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Створення класними 
керівниками комфортних 
умов для учнів, 
стимулювання творчого 
підходу до організації роботи 
з учнями, батьками, 
активізація взаємодії 
учасників навчально-
виховного процесу, кількість 
кращих класних керівників 

50 50 50 

Усього  1506,6 66,6 720,0 720,0 30.69. Установлення 
педагогічним 
працівникам із числа 

Програма 
підвищення 
престижу праці 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 

2011—2013 

у т.ч.:     

Виплата молодим фахівцям 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, розташованих у 

107 300 300 



Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1506,6 66,60 720,0 720,0 

молодих фахівців 
загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
розташованих у 
сільській місцевості, 
додаткової щомісячної 
регіональної соціальної 
допомоги в розмірі 
200,0 грн 

вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

спорту АРК 

інші кошти     

сільській місцевості, 
додаткової щомісячної 
регіональної соціальної 
допомоги для формування 
стабільного кадрового складу 
педагогічних працівників, 
закріплення молодих 
фахівців, 
кількість молодих фахівців 

Усього  750,0 250,0 250,0 250,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 750,0 250,0 250,0 250,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.70. Надання 
щорічної одноразової 
матеріальної допомоги 
50 педагогічним 
працівникам із числа 
осіб, які пішли на 
заслужений відпочинок, 
за значний особистий 
внесок у розвиток 
освіти в АРК у розмірі 
5,0 тис. грн 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013  
  

інші кошти     

Посилення соціального 
захисту категорії педагогів, 
які пішли на заслужений 
відпочинок і зробили значний 
особистий внесок у розвиток 
освіти в АРК, кількість 
педпрацівників 

50 50 50 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

30.71. Надання 
довгострокових 
безпроцентних кредитів 
педагогічним 
працівникам для 
придбання 
(будівництва) житла 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та житлово-
комунального 
господарства АРК, 
Міністерство 
аграрної політики та 
продовольства АРК, 
Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Вирішення житлових питань 
педагогічних працівників із 
метою скорочення черговості 
вчителів (щороку  
до 30 людей) за рахунок 
коштів, які виділяються на 
відповідні програми 
Міністерству регіонального 
розвитку та житлово-
комунального господарства 
АРК, Міністерству аграрної 
політики та продовольства 
АРК 

 7 10 

Усього  880,0  430,0 450,0 

у т.ч.:     

30.72. Придбання 
службового житла для 
педагогів, які працюють 
у сільській місцевості 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 

2011—2013 

Держбюджет     

Скорочення черговості й 
закріплення педагогічних 
кадрів на селі  

 7 10 



України 

бюджет АРК 880,0  430,0 450,0 

місцеві 
бюджети 

    

ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

в АРК 

інші кошти     

Усього  854,1 34,1 400,0 420,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 854,1 34,1 400,0 420,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.73. Забезпечення 
оплати найманого 
(орендованого) житла 
для молодих фахівців, 
які проживають у 
сільській місцевості 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК, селищні, 
сільські ради 

2011—2013 

інші кошти     

Відшкодування молодим 
фахівцям витрат на оплату 
орендованого житла в 
сільській місцевості, 
сприяння закріпленню 
молодих фахівців на селі, 
кількість молодих фахівців 

34 100 120 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

30.74. Будівництво 
будинків для вчителів у 
м. Сімферополь і 
м. Ялта 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

Виконком 
Сімферопольської 
міськради, виконком 
Ялтинської 
міськради 

2011—2013 

інші кошти     

Забезпечення житлом 
педагогів, скорочення 
черговості на надання житла, 
кількість педпрацівників 

160 180 200 

Усього  499,0 499,0   

у т.ч.:     

30.75. Забезпечення 
обов'язкового 
безкоштовного 
медичного 
профілактичного 
огляду, 
спеціалізованого 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністрації 

2011—2013 

Держбюджет 
України 

    

Своєчасні діагностування й 
профілактика, зниження 
захворюваності педагогічних 
працівників, кількість 
педпрацівників  

28000 28000 28000 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

498,3 498,3   

(мамографічного, 
гінекологічного) 
медичного обстеження 
й лікування 
педагогічних 
працівників 

ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

в АРК 

інші кошти 0,7 0,7   

Усього  40,0  20,0 20,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 40,0  20,0 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

30.76. Створення 
профілакторію для 
оздоровлення 
педагогічних 
працівників у період 
проходження 
підвищення кваліфікації 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—2013 

інші кошти     

Щорічне оздоровлення не 
менше 200 слухачів курсів 
підвищення кваліфікації, 
запобігання й профілактика 
захворюваності, кількість 
слухачів 

 200 200 

Усього  3743,8 1743,8 1000,0 1000,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

2696,1 696,1 1000,0 1000,0 

30.77. Проведення 
передплати на 
періодичні педагогічні 
видання в кількості не 
менше 30 найменувань 
для 
500 загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
придбання навчально-
методичної й 
дидактичної літератури 

Програма 
підвищення 
престижу праці 
вчителя в АРК 
на 2011—2015 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 22.12.2010  
№ 125-6/10)  

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми міськрад, 
райдержадміністрації 
в АРК 

2011—2013 

інші кошти 1047,7 1047,7   

Забезпечення рівного й 
безкоштовного доступу 
педагогічних працівників до 
друкованих засобів 
інформації, використання їх 
для підвищення ефективності 
викладання основ наук, 
кількість прим. педагогічних 
видань  

15000 15000 15000 

Усього  150,0   150,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

31. Посилення 
інтеграції освіти, 
науки, виробництва, 
наукової та 
інноваційної 
складових у 
діяльності вищих 

31.1. Підтримка 
діяльності центрів 
впровадження науково-
прикладних результатів, 
комерціалізації 
технологій, центрів 
трансферу технологій, 
інноваційних центрів і 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, вищі 
навчальні заклади 
всіх форм власності, 
Торгово-промислова 
палата Криму (зі 

2012—2013 

бюджет АРК 100,0   100,0 

Кількість впроваджених 
науково-технічних розробок і 
науково-прикладних 
результатів кримських учених 
в економіку АРК  

 3 4 



місцеві 
бюджети 

    т.д. роки (Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

згоди) 

інші кошти 50,0   50,0 

Усього  385,0  185,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 185,0  85,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

31.2. Проведення 
заходів наукової і 
науково-практичної 
спрямованості 
(конференцій, 
семінарів, виставок, 
ярмарків тощо)  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти 200,0  100,0 100,0 

Кількість залучених 
учасників до науково-
практичної роботи  

 300 350 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

31.3. Організація й 
проведення засідань 
Наукової ради і Ради 
молодих учених, у т.ч.  
виїзних; координація 
діяльності громадських 
рад при Міністерстві 
освіти та науки, молоді 
і спорту АРК, 
спрямованих на 
розвиток наукового й 
науково-технічного 
потенціалу автономії 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість засідань Наукової 
ради і Ради молодих учених  

 8 8 

Усього  25,0  10,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 25,0  10,0 15,0 

навчальних закладів 

31.4. Популяризація 
результатів наукових 
досліджень кримських 
ВНЗ і наукових 
установ, формування й 
ведення бази даних з 
наукових досліджень із 
метою інформування 
зацікавлених осіб 
(інвесторів, 
представників 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві     

Збільшення кількості 
впроваджених нових 
технологічних процесів, % 

 +2 +2 



бюджети учених та ін.)  № 632-6/11) 

інші кошти     

Усього  200,0  100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 200,0  100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

31.5. Видання 
консультаційних і 
довідкових матеріалів із 
питань наукової та 
інноваційної діяльності, 
інтелектуальної 
власності, збірників 
наукових праць, 
наукових і науково-
практичних 
конференцій  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Підвищення рівня 
поінформованості 
представників вищих 
навчальних закладів, 
наукових організацій і 
кримських підприємств про 
розвиток наукової та 
інноваційної діяльності, 
інтелектуальної власності, 
кількість виданих збірників 

 2 3 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

31.6. Відбір і 
фінансування науково-
технічних розробок 
відповідно до Стратегії 
економічного та 
соціального розвитку 
АРК на 2011—2020 
роки 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Кількість профінансованих 
науково-технічних розробок 

   

Усього  150,0   150,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 150,0   150,0 

31.7. Проведення 
літньої школи для 
студентів старших 
курсів і аспірантів 
кримських ВНЗ, які 
займаються науковими 
дослідженнями й 
розробками 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Стимулювання наукової 
діяльності студентів старших 
курсів та аспірантів 
кримських ВНЗ, які 
займаються науковими 
дослідженнями й розробками. 
Проведення літньої школи 
для студентів і аспірантів, 
кількість учасників 
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№ 632-6/11) інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

31.8. Установлення 
премії РМ АРК 
кримським ученим за 
здійснення прикладних 
наукових досліджень 
відповідно до 
пріоритетних напрямів 
розвитку автономії 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Стимулювання наукової 
діяльності кримських учених, 
спрямованої на вирішення 
пріоритетних завдань 
розвитку АРК. 
Нагородження вчених АРК, 
кількість нагороджених 

   

Усього  200,0  100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюджет 
України 

    

бюджет АРК 200,0  100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

31.9. Проведення 
республіканського 
конкурсу науково-
дослідних 
робіт молодих учених 
за пріоритетними 
напрямами науки та 
техніки 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 2012—
2016 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші кошти     

Стимулювання молоді до 
наукової діяльності, 
формування молодої 
інтелектуальної еліти Криму, 
кількість молодих учених, які 
одержали матеріальне 
заохочення 

 6 6 

Усього  603776,
7 

239438,
4 

179493,
9 

184844,
4 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

361285,
2 

157181,
1 

98354,0 105750,
1 

бюджет АРК 127367,
0 

14434,3 58048,8 54883,9 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 4 

місцеві 
бюджети 

90830,1 44433,6 22646,1 23750,4 

 



інші кошти 24294,4 23389,4 445,0 460,0 

Пріоритет 5. Створення умов для поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного та справедливого доступу до якісних медичних послуг 

Усього  16,7 16,7   

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

16,7 16,7   

32.1. Підготовка 
медичних кадрів для 
роботи в 
амбулаторіях ЗПСМ 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Укомплектування 
первинної ланки охорони 
здоров'я медичними 
кадрами 

 30 лікарів загальної 
практики сімейної 
медицини 

 

Усього  108,6 108,6   

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

108,6 108,6   

32.2. Створення 
мережі лікувально-
профілактичних 
закладів — 
амбулаторій ЗПСМ 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість АЗПСМ/ 
кількість фельдшерсько-
акушерських пунктів, що 
обслуговують 1000 і більш 
людей у структурних 
підрозділах АЗПСМ  

Перепрофілюва
ння 2 сільських 
лікарських 
амбулаторій і 
3 ФАП в 
амбулаторії 
ЗПСМ 

Реорганізація 
10 лікарських 
амбулаторій в 
АОПМС; 
реорганізація 
375 ФАП у 
структурні підрозділи 
АЗПСМ 

0/6 

Усього  249086,6 10038,3 73508,0 165540,
3 

32. Широкий 
розвиток мережі 
амбулаторій 
сімейної 
медицини/медиц
ини загальної 
практики, в яких 
має 
здійснюватися до 
80% усієї 
медичної 
допомоги 
населенню 

32.3. Забезпечення 
централізованих 
закупівель для 
зміцнення 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

у т.ч.:     

Питома вага пацієнтів, які 
починають і закінчують 
лікування на рівні надання 
первинної медичної 

 68/92 72/95 



Держбюд
жет 
України 

240285,8 1237,5 73508,0 165540,
3 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

5725,2 5725,2   

лікувально-
профілактичної бази 
закладів охорони 
здоров'я (первинний 
і вторинний рівень 
надання медичної 
допомоги) 

інші 
кошти 

3075,6 3075,6   

допомоги в сільській 
місцевості, %/ питома вага 
пацієнтів, які починають і 
закінчують лікування на 
вторинному рівні надання 
первинної медичної 
допомоги, % 

Усього  6118,8  2618,8 3500,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

5550,1  2550,1 3000,0 

бюджет 
АРК 

568,7  68,7 500,0 

місцеві 
бюджети 

    

32.4. Проведення 
реконструкції і 
капітального 
ремонту 
амбулаторій 
сімейної 
медицини/медицини 
загальної практики 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Питома вага пацієнтів, які 
починають і закінчують 
лікування на рівні 
первинної медико-
санітарної допомоги в 
сільській місцевості, % 

65 68 72 

Усього  223742,2 144738,
6 

79003,6  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

71503,6  71503,6  

бюджет 
АРК 

7500,0  7500,0  

33. Інтеграція 
можливостей 
медичних 
закладів регіону 
в єдиному 
медичному й 
фінансовому полі 
з організацією 
внутрішнього 
ринку медичних 
послуг, чітким 
поділом функцій 
між ними й 
загальною 

33.1. Зміцнення 
лікувально-
діагностичної бази 
закладів охорони 
здоров'я (придбання 
устаткування для 
закладів 3 рівня 
надання медичної 
допомоги й 
автомобілів швидкої 
медичної допомоги) 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, місцеві 
ради 

2011—2012 

місцеві 143638,0 143638,   

Відповідність табелю 
оснащення закладів за 
профілем надання 
допомоги, %/ кількість 
придбаних автомобілів 
швидкої медичної 
допомоги для КРУ «Центр 
медицини катастроф» 

Проведення 
перевірки в 
Сакському 
ТМО, 
Сімферопольськ
ій міській 
лікарні № 6, 
Армянській 
міськлікарні, 
КРУ «ДКС 
«Чайка», НДІ 
Сєченова 

80/10  



бюджети 0 

інші 
кошти 

1100,6 1100,6   

Усього  88894,7 25126,1 30587,2 33181,4 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

6148,0 1552,7 2856,6 1738,7 

бюджет 
АРК 

78038,8 20973,3 26726,9 30338,6 

місцеві 
бюджети 

4656,8 2549,0 1003,7 1104,1 

33.2. Придбання 
предметів 
медичного 
призначення й 
видаткових 
матеріалів для 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

51,1 51,1   

Надання діагностичних і 
лікувальних послуг 
відповідно до стандартів: 
забезпеченість інсуліном, 
%/ забезпеченість 
видатковими матеріалами, 
%/ забезпеченість 
слуховими апаратами 

Проведення 
закупівлі 
лікарських 
препаратів і 
виробів 
медпризначення 
та видаткових 
матеріалів КРУ 
«КЛ ім. 
М. О. Семашка» 

100/100/ згідно із 
черговістю 

 

Усього  27617,9 4517,9 11000,0 12100,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

27617,9 4517,9 11000,0 12100,0 

місцеві 
бюджети 

    

33.3. Розвиток 
мережі соціальних 
аптек у сільській 
місцевості. 
Відшкодування 
аптечним закладам, 
що входять до 
мережі соціальних 
аптек, вартості 
лікарських засобів 
та імунобіологічних 
препаратів, виданих 
за рецептами лікарів 
інвалідам війни, 
учасникам бойових 
дій і учасникам 
війни 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Зниження фінансового 
навантаження на бюджет 
галузі охорони здоров'я 
регіонів, кількість 
соціальних аптек і 
соціальних аптечних 
пунктів, од.  

24 32  

Усього  15358,7 561,9 14191,8 605,0 

відповідальністю 
за кінцевий 
результат 

33.4. Придбання 
хіміопрепаратів і 
препаратів 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 

Міністерство 
охорони здоров'я 

2011—2013 

у т.ч.:     

Лікування онкологічних 
хворих 

Забезпечення 
онкологічних 
хворих 

Проведення 6,5 тис. 
курсів хіміотерапії 

 



Держбюд
жет 
України 

13641,8  13641,8  

бюджет 
АРК 

1655,0 500,0 550,0 605,0 

місцеві 
бюджети 

61,9 61,9   

супроводу для 
безкоштовного 
лікування 
онкологічних 
хворих 

кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

АРК 

інші 
кошти 

    

хіміопрепаратам
и й проведення 
ізотопних 
досліджень 

Усього  24946,8 1366,5 22112,8 1467,5 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

20778,7  20778,7  

бюджет 
АРК 

4014,4 1212,8 1334,1 1467,5 

місцеві 
бюджети 

153,7 153,7   

33.5. Заходи щодо 
забезпечення 
профілактики, 
діагностики ВІЛ-
інфекції/СНІД 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Рівень смертності ВІЛ-
інфікованих і хворих на 
СНІД, % 

Охоплення 
обстеженням на 
ВІЛ 7% 
населення АРК 

-3,5 -4 

Усього  61801,5 19623,9 22817,6 19360,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

1293,9  1293,9  

бюджет 
АРК 

60507,6 19623,9 21523,7 19360,0 

33.6. Заходи замісної 
ниркової терапії і 
трансплантації 
органів і тканин 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Тривалість життя хворих із 
хронічною нирковою 
недостатністю, міс. 

Забезпечення 
74% хворих із 
ХНН 

Забезпечення до 72 
місяців 

Забезпечення 
до 72 місяців 



інші 
кошти 

    

Усього  11322,4  11322,4  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

11322,4  11322,4  

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

33.7. Заходи щодо 
профілактики й 
лікування серцево-
судинних і судинно-
мозкових 
захворювань 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

інші 
кошти 

    

Збільшення кількості 
тромболізисів 

 Проведення  
480 тромболізисів 

 

Усього  8570,1  8570,1  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

8570,1  8570,1  

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

33.8. Заходи щодо 
боротьби з 
поширенням 
туберкульозу 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

інші 
кошти 

    

Смертність від усіх форм 
туберкульозу 
(на 100 
тис. населення),%/кількіст
ь випадків із 
бактеріовиділенням серед 
обстежуваних пацієнтів на 
КСП в закладах первинної 
медико-санітарної 
допомоги, % 

18,9/2,7 18,7/3 18,5/3,2 

Усього  12730,2  12730,2  

у т.ч.:     

33.9. Заходи щодо 
імунопрофілактики 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

Держбюд
жет 

12730,2  12730,2  

Збільшення охоплення 
імунізацією населення, % 

 99,9, зниження 
смертності й 
захворюваності 
від вакцинокерованих 
інфекцій 

 



України 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

інші 
кошти 

    

Усього  5397,7  5397,7  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

5397,7  5397,7  

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

33.10. Заходи щодо 
донорства 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

інші 
кошти 

    

Збільшення кількості 
донацій, %/ виробництво 
тромбоцитів 

0,75/14 1/17 1,1/19 

Усього  667,9  667,9  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

667,9  667,9  

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

33.11. Заходи щодо 
лікування хворих із 
хронічним вірусним 
гепатитом 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

інші     

Збільшення кількості 
хворих, які одержують 
противірусну терапію; 
зниження вірусного 
навантаження, % 

 Розпочата 
противірусна терапія 
у 7 чол.;  
-8 

 



кошти 

Усього  4466,8  4466,8  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

4466,8  4466,8  

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

33.12. Заходи щодо 
лікування й 
забезпечення хворих 
на гемофілію 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

інші 
кошти 

    

Забезпечення хворих на 
гемофілію гемостатичними 
препаратами, %/зниження 
інвалідизації, %  

 100/-15  

Усього  788,8  788,8  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

788,8  788,8  

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

33.13. Заходи щодо 
ендопротезування та 
імплантації 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

інші 
кошти 

    

Зниження ступеня 
інвалідизації в групі 
хворих із захворюваннями 
опорно-рухового апарату, 
% 

 Проведення 
43 операцій з 
ендопротезування 
суглобів; 
до — 15 

 

Усього  23096,4  23096,4  

у т.ч.:     

33.14. Заходи щодо 
проведення 
впровадження 
загальної 
диспансеризації 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

Держбюд
жет 
України 

23096,4  23096,4  

Питома вага раннього 
виявлення захворювань і 
раннього початку 
лікування, %  

 15 від загальної 
кількості оглянутих 

осіб 

 



бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

інші 
кошти 

    

Усього  4685,3  4685,3  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

3831,7  3831,7  

бюджет 
АРК 

853,6  853,6  

місцеві 
бюджети 

    

33.15. Заходи щодо 
підтримки 
материнства та 
дитинства 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

інші 
кошти 

    

Зниження дитячої 
смертності, %/ зниження 
материнської смертності, 
%/ зниження смертності 
дітей (від СДР), % 

 10/20/15  

Усього  1113,4  1113,4  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

бюджет 
АРК 

1113,4  1113,4  

33.16. Заходи щодо 
оздоровлення 
ліквідаторів аварії 
на ЧАЕС 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2012 

місцеві 
бюджети 

    

Кількість пролікованих 
хворих, чол. 

 240  



інші 
кошти 

    

Усього  283255,8 24266,7 119699,
5 

139289,
6 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

230957,4 15550,9 95000,0 120406,
5 

бюджет 
АРК 

44987,1 1604,5 24499,5 18883,1 

місцеві 
бюджети 

6938,0 6738,0 200,0  

33.17. Будівництво, 
реконструкція і 
проведення 
капітальних 
ремонтів у 
лікувально-
профілактичних 
закладах 

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

373,3 373,3   

  3 
республіканські, 
2 ЦРЛ, 1 міська 

  

Усього  75684,7 4500,0 21184,7 50000,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

75460,5 4500,0 20960,5 50000,0 

бюджет 
АРК 

224,2  224,2  

місцеві 
бюджети 

    

33.18. Капітальний 
ремонт будівель 
КРУ «Клінічне 
територіальне 
медичне об'єднання 
«Університетська 
клініка» 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

     

Усього  85517,0 35502,2 14,8 50000,0 

у т.ч.:     

33.19. Будівництво 
Кримського 
республіканського 
центру екстреної 
медичної допомоги 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

Держбюд
жет 

85000,0 35000,0  50000,0 

     



України 

бюджет 
АРК 

517,0 502,2 14,8  

місцеві 
бюджети 

    

в м. Сімферополь 

інші 
кошти 

    

Усього  23096,4  23096,4  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

23096,4  23096,4  

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

33.20. Придбання 
діагностичних 
пересувних 
лабораторій 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2012 

інші 
кошти 

    

     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

34. 
Міжсекторальна 
інтеграція й 
координація 
роботи системи 
охорони здоров'я  
із суміжними 
галузями, що 
мають 
відношення до 
здоров'я 
населення та 
профілактики 
захворювань 

34.1. Створення 
Координаційної 
ради для 
міжсекторальної 
інтеграції і 
координації роботи 
системи охорони 
здоров'я із 
суміжними 
галузями, що мають 
відношення до 
здоров'я населення 
та профілактики 
захворювань 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011 

інші     

Реалізація державної 
політики у сфері охорони 
здоров'я 

Співробітництво 
між 
Міністерством 
охорони 
здоров'я АРК та 
іншими 
міністерствами 

  



кошти 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

35.1. Розміщення на 
сайті Міністерства 
охорони здоров'я 
АРК інформації про 
виконання:  
1) бюджету галузі 
«Охорона здоров'я»;  
2) регіональних 
галузевих програм;  
3) державних 
програм у сфері 
охорони здоров'я  

Програма 
АРК 
«Здоров'я 
кримчан» на 
2008—2012 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.11.2007 
№ 644-5/07) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Прозорість використання 
фінансових ресурсів у 
сфері охорони здоров'я 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

35.2. Проведення 
круглих столів 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість проведених 
круглих столів 

3 4  

Усього      

у т.ч.:     

35. 
Демократизація 
системи охорони 
здоров'я з 
можливістю 
надання 
громадськості 
місцевими 
органами влади 
інформації про 
використання 
бюджету 
охорони здоров'я, 
організація 
діалогу з 
населенням з 
його планування 
та раціонального 
розподілу 

35.3. Проведення 
гарячих ліній з 
позаштатними 
спеціалістами 
Міністерства 
охорони здоров'я 
АРК (з метою 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

Держбюд
жет 
України 

    

Кількість проведених 
гарячих ліній 

 250  



бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

поліпшення 
поінформованості 
населення) 

інші 
кошти 

    

Усього      

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

36.1. Проведення 
інвентаризації 
мережі санаторно-
курортних установ в 
АРК 

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Ефективність 
використання санаторно-
курортного комплексу 
АРК 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

36. Раціональне 
використання 
мережі 
санаторно-
курортних 
установ зі 
створенням 
спеціалізованих 
центрів 
санаторно-
курортного 
лікування, 
реабілітації 

36.2. Оптимізація 
мережі санаторно-
курортних установ із 
метою ефективного 
та раціонального 
використання  

  Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Поліпшення якості 
реабілітаційної допомоги й 
зниження працевтрат  

   



Усього  150,0   150,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

150,0   150,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.1. Удосконалення 
системи 
фізкультурної освіти 
населення, 
впровадження 
соціальної реклами 
різних аспектів 
здорового способу 
життя в усіх засобах 
масової інформації 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, 
Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Збільшення кількості осіб, 
які займаються фізичною 
культурою та спортом, % 

 +5 +5 

Усього  120,0   120,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

120,0   120,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.2. Залучення 
населення до 
фізкультурно-
оздоровчих занять 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість проведених 
семінарів, конференцій з 
обміну досвідом з 
фізкультурно-спортивними 
товариствами, 
федераціями з видів спорту 
та іншими організаціями 
спортивного профілю 

 6 6 

Усього  240,0  120,0 120,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

37. Створення 
умов для ведення 
здорового 
способу життя, 
залучення 
широких мас 
населення до 
регулярних 
занять фізичною 
культурою та 
спортом, 
розвитку спорту 
вищих досягнень 

37.3. Відкриття в 
містах автономії 
центрів фізичного 
здоров'я населення 
«Спорт для всіх»  

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—2013 

бюджет     

Кількість відкритих 
центрів 

 1 1 



АРК 

місцеві 
бюджети 

240,0  120,0 120,0 

роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші 
кошти 

    

Усього  1708,7 1708,7   

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

652,7 652,7   

37.4. Організаційні 
заходи щодо 
створення й 
функціонування 
спортивних клубів 
при 
загальноосвітніх, 
професійно-
технічних і вищих 
навчальних 
закладах, 
розширення мережі 
спортивних секцій з 
видів спорту в 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 

  Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
органи місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011 

інші 
кошти 

1056,0 1056,0   

Кількість громадян, 
залучених до 
фізкультурно-оздоровчої і 
спортивно-масової роботи, 
% 

+5   

Усього  160,0  75,0 85,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

160,0  75,0 85,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.5. Проведення 
галузевих спартакіад 
з видів спорту, 
універсіад АРК, 
видовищних 
спортивних заходів, 
приурочених до 
знаменних дат 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість галузевих 
спартакіад 

 5 5 

37.6. Координація Програма Міністерство 2012—2013 Усього  410,0  150,0 260,0 Кількість людей, які  160 240 



у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

410,0  150,0 260,0 

забезпечення 
функціонування 
спортивних клубів 
за місцем 
проживання 

розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

інші 
кошти 

    

займаються в спортивних 
клубах 

Усього  300,0  100,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

300,0  100,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.7. Проведення 
святкових 
спортивно-масових 
заходів, 
присвячених Дню 
фізичної культури та 
спорту  

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість учасників  180 200 

Усього  2400,0  1200,0 1200,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

37.8. Створення 
центру олімпійської 
підготовки 
(придбання 
спортивного 
реманенту, 
тренажерів, 
медичного 
встаткування)  

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

бюджет 
АРК 

2400,0  1200,0 1200,0 

Кількість центрів   1 



місцеві 
бюджети 

    роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші 
кошти 

    

Усього  1680,0  800,0 880,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1680,0  800,0 880,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.9. Формування й 
оснащення 
(придбання 
спортивного 
реманенту, 
тренажерів, 
медичного 
встаткування) 
штатної команди 
резервного спорту 
на базі Кримського 
республіканського 
позашкільного 
навчального закладу 
«Школа вищої 
спортивної 
майстерності»  

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Формування штатної 
команди резервного 
спорту, чол. 

 40 40 

Усього  240,0  120,0 120,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

240,0  120,0 120,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.10. Надання 
одноразової 
щорічної допомоги 
тренерам-
викладачам із числа 
ветеранів спорту за 
багаторічну 
сумлінну працю, 
виховання молодого 
покоління  

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Виплата допомоги 
тренерам-викладачам у 
розмірі 3,0 тис. грн, чол. 

 40 40 

37.11. Забезпечення Програма Міністерство 2012—2013 Усього  1221,8  571,8 650,0 Кількість спортсменів —  50 50 



у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1221,8  571,8 650,0 

місцеві 
бюджети 

    

виплат стипендій 
АРК чемпіонам і 
призерам 
Олімпійських, 
Параолімпійських і 
Дефлімпійських 
ігор, видатним 
молодим і 
перспективним 
спортсменам і їхнім 
тренерам 

розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

інші 
кошти 

    

членів збірних команд 
України і АРК і їх 
тренерів, які одержали 
виплати 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

37.12. Проведення 
занять у 7 «творчих 
спортивних 
майстернях» із видів 
спорту: 
велосипедний, бокс, 
дзюдо, важка 
атлетика, легка 
атлетика, гімнастика 
художня, стрільба 
кульова 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість проведених 
тренувальних виїзних 
семінарів, круглих столів, 
майстер-класів із метою 
підвищення рівня 
кваліфікаційної 
майстерності молодих 
тренерів — випускників 
спортивних ВНЗ 

 2 5 

Усього  4522,7  2722,7 1800,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

37.13. Виконання 
Єдиного 
календарного плану 
спортивно-масових 
заходів АРК 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

бюджет 
АРК 

4522,7  2722,7 1800,0 

Кількість заходів  220 240 



місцеві 
бюджети 

    роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

інші 
кошти 

    

Усього  377,0  177,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

377,0  177,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.14. Виконання 
Єдиного 
календарного плану 
спортивно-масових 
заходів Кримського 
республіканського 
центру з фізичної 
культури та спорту 
інвалідів 
«Інваспорт» 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Участь кримських 
спортсменів-інвалідів у 
Всеукраїнських і 
міжнародних змаганнях, 
одержання ліцензій на 
участь в Олімпійських 
іграх, чемпіонатах світу, 
Європи, України, кількість 
заходів 

 185 195 

Усього  350,0  150,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

350,0  150,0 200,0 

37.15. Відкриття в 
містах автономії 
центрів з фізичної 
культури та спорту 
інвалідів 
«Інваспорт» 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість центрів   1 1 

Усього  8840,0  3400,0 5440,0 37.16. Капітальний 
ремонт 50-метрової 
чаші плавального 

Програма 
розвитку 
освіти та 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2012—2013 

у т.ч.:     

Підготовка спортивного 
резерву автономії, 

 300 300 



Держбюд
жет 
України 

8000,0  3000,0 5000,0 

бюджет 
АРК 

840,0  400,0 440,0 

місцеві 
бюджети 

    

басейну й комплексу 
допоміжних 
приміщень 
Кримської 
республіканської 
організації 
«Спортивно-
оздоровчий 
комплекс 
«Плавальний басейн 
«Динамо», 
м. Сімферополь 

науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

АРК 

інші 
кошти 

    

кількість спортсменів 

Усього  7400,0  1075,0 6325,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

4275,0   4275,0 

бюджет 
АРК 

3125,0  1075,0 2050,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.17. Будівництво 
спального корпусу, 
проведення 
проектно-
дослідницьких 
робіт котельні з 
газовою станцією, 
капітальний ремонт 
футбольних полів і 
легкоатлетичних 
доріжок у 
Державній установі 
«Кримське вище 
училище 
олімпійського 
резерву» 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Створення умов для 
підготовки олімпійського 
резерву автономії і 
проживання учнів, 
чол. 

 300 300 

Усього  570,0  370,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

570,0  370,0 200,0 

37.18. Виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації й 
поточний ремонт 
будівлі й тиру 
Кримського 
республіканського 
позашкільного 
навчального закладу 
«Спеціалізована 
дитячо-юнацька 
школа 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Створення умов для 
забезпечення навчально-
тренувального процесу, 
проведення спортивних 
заходів різного рівня, 
кількість учнів 

 250 250 



олімпійського 
резерву з кульової 
стрільби 
ім. В. С. Клименка» 

21.12.2011 № 
632-6/11) 

інші 
кошти 

    

Усього  13921,5 4921,5  9000,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

4921,5 4921,5   

бюджет 
АРК 

9000,0   9000,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.19. Придбання й 
монтаж 
багатофункціональн
их спортивних 
майданчиків за 
місцем проживання 
в регіонах автономії 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Збільшення числа 
громадян, залучених до 
фізкультурно-оздоровчих 
занять, % 

  +5 

Усього  660,0  660,0  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

660,0  660,0  

місцеві 
бюджети 

    

37.20. Придбання 
медичного 
встаткування та 
реанімобіля для 
Кримської 
республіканської 
установи 
«Лікарсько-
фізкультурний 
диспансер»  

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість обслужених 
спортивних заходів  

 100 100 

Усього  800,0  800,0  37.21. Придбання 
автобуса для 
Кримського 

Програма 
розвитку 
освіти та 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2012—2013 

у т.ч.:     

Забезпечення доставки 
спортсменів автономії до 
місця проведення 

 1500 1500 



Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

800,0  800,0  

місцеві 
бюджети 

    

республіканського 
позашкільного 
навчального закладу 
«Школа вищої 
спортивної 
майстерності»  

науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

АРК 

інші 
кошти 

    

навчально-тренувальних 
зборів і змагань різного 
рівня, кількість 
доставлених учасників 
заходів  

Усього  520,0  320,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

520,0  320,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.22. Оснащення 
Кримської 
республіканської 
організації 
«Спортивний 
комбінат 
«Локомотив» 
(звукомовлення 
стадіону й 
спортивного залу, 
придбання 
вантажного 
автомобіля для 
перевезення 
спортивного 
устаткування) 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Охоплення учасників, 
тис. чоловік 

 1500 2000 

Усього 80,0  50,0 30,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

80,0  50,0 30,0 

37.23. Придбання 
10 комп'ютерів для 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл  

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Кількість придбаних 
комп'ютерів 

 5 3 



21.12.2011 № 
632-6/11) 

інші 
кошти 

    

Усього  600,0  600,0  

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

600,0  600,0  

місцеві 
бюджети 

    

37.24. Придбання 
спортивного 
реманенту й 
устаткування з видів 
спорту: 
велосипедний, бокс, 
дзюдо, важка 
атлетика, легка 
атлетика, гімнастика 
художня, стрільба 
кульова, веслування 
академічне 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Підвищення рівня якості 
навчально-тренувального 
процесу, % 

 +10 +10 

Усього  400,0  200,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

400,0  200,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.25. Оснащення 
спортивним 
реманентом і 
устаткуванням 
республіканських 
дитячих оздоровчих 
установ 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Створення умов для 
проведення навчально-
тренувальних зборів, 
підготовки спортсменів, 
кількість спортсменів 

  100 

Усього  12600,0  6300,0 6300,0 

у т.ч.:     

37.26. Придбання 
встаткування для 
медичних кабінетів 
навчальних закладів 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

Держбюд
жет 

    

Забезпечення виконання 
умов з охорони здоров'я 
дітей, кількість оснащених 
медичних кабінетів 

 200 200 



України 

бюджет 
АРК 

12000,0  6000,0 6000,0 

місцеві 
бюджети 

600,0  300,0 300,0 

підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

інші 
кошти 

    

Усього  1670,0  800,0 870,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1670,0  800,0 870,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.27. Придбання 
для навчальних 
закладів 
спортивного 
устаткування для 
спортивних залів  

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Створення умов для 
забезпечення норм рухової 
активності дітей, кількість 
оснащених спортивним 
устаткуванням 
загальноосвітніх 
навчальних закладів  

 8 8 

Усього  25,0  10,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

25,0  10,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.28. Щорічне 
проведення 
моніторингу стану 
здоров'я вихованців 
інтернатних 
навчальних закладів 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші     

Науково-медичний 
супровід розвитку кожного 
вихованця шкіл-інтернатів, 
корекція його фізичного 
стану (кількість 
обстежених людей) 

 600 600 



кошти 

Усього  25,0  10,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

25,0  10,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.29. Проведення 
спортивного 
фестивалю для дітей 
дошкільного віку 
«Гармонія руху» 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Збереження й зміцнення 
здоров'я дітей молодшого 
віку, формування в них 
навичок здорового способу 
життя, кількість учасників 

 500 500 

Усього  80,0  40,0 40,0 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

80,0  40,0 40,0 

місцеві 
бюджети 

    

37.30. Проведення 
кримського 
республіканського 
дитячого марафону 
«Здоров'я» 

Програма 
розвитку 
освіти та 
науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки 
сім'ї в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова 
ВР АРК від 
21.12.2011 № 
632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Зміцнення здоров'я учнів, 
навчання навичкам 
здорового способу життя, 
кількість учасників 

 500 500 

Усього  943,7 943,7   

у т.ч.:     

37.31. Забезпечення 
проведення 
цілорічних постійно 
діючих навчально-
тренувальних зборів 
для провідних 

  Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
органи місцевого 

2011 

Держбюд
жет 
України 

    

Мотивація до досягнення 
максимальних спортивних 
результатів 

   



бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

943,7 943,7   

спортсменів АРК самоврядування 
в АРК 

інші 
кошти 

    

Усього  2008,4 2008,4   

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1730,1 1730,1   

місцеві 
бюджети 

278,3 278,3   

37.32. Проведення 
спортивно-масових 
заходів щодо видів 
спорту, 
забезпечення 
підготовки та участі 
провідних 
кримських 
спортсменів і 
збірних команд АРК 
у всеукраїнських 
змаганнях, 
чемпіонатах і кубках 
України, офіційних 
змаганнях 
міжнародного рівня, 
відповідно до 
щорічного Єдиного 
календарного плану 
спортивно-масових 
заходів 

  Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
органи місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011 

інші 
кошти 

    

Результати виступів 
провідних кримських 
спортсменів, підвищення 
мотивації до досягнення 
максимальних спортивних 
результатів 

   

Усього  951,2 951,2   

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

37.33. 
Удосконалення 
навчально-
спортивної роботи 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, 
індивідуальних 
програм підготовки 
та відбору юних 
спортсменів, 
забезпечення їх 
роботи 

  Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
органи місцевого 
самоврядування 
в АРК 

2011 

місцеві 951,2 951,2   

Результати виступів 
провідних кримських 
спортсменів, підвищення 
мотивації до досягнення 
максимальних спортивних 
результатів 

   



бюджети 

інші 
кошти 

    

Усього  1304060,4 280900,
9 

513495,
7 

509663,
8 

у т.ч.:     

Держбюд
жет 
України 

861784,7 62762,6 399061,
6 

399960,
5 

бюджет 
АРК 

269780,9 50664,7 111397,
0 

107719,
2 

місцеві 
бюджети 

166838,2 161817,
0 

3037,1 1984,1 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 5 

інші 
кошти 

5656,6 5656,6   

 

Пріоритет 6. Поліпшення екології навколишнього природного середовища 

Усього  158240,4 5000,0 48240,4 105000,
0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

146098,3  46098,3 100000,
0 

бюджет 
АРК 

12142,1 5000,0 2142,1 5000,0 

місцеві 
бюджети 

    

38. Здійснення 
комплексних 
заходів щодо 
модернізації 
технічного стану, 
відновлення та 
збільшення 
потужностей 
систем 
водопостачання й 
водовідведення 
підприємств 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 
населених 
пунктів АРК, 

38.1. Будівництво й 
реконструкція 
каналізаційних 
очисних споруд і 
систем водовідведення 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Млн м3/рік,  
км 

 240 т.м3/доб 
 3,3 

10,0 



Усього  4894,8 127,2 4767,6  

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

4894,8 127,2 4767,6  

місцеві 
бюджети 

    

38.2. Реконструкція 
каналізаційних 
очисних споруд у с-
щі Зуя Білогірського 
району 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Білогірська 
райдержадміністра
ція  

2011—2012 

інші 
кошти 

    

Млн м3/рік  Зменшення 
скидань на 0,2 

 

Усього  12534,0 1099,6 11434,4  

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

11434,4  11434,4  

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

1099,6 1099,6   

38.3. Реконструкція 
каналізаційних 
очисних споруд 
м. Сімферополь  

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК, виконком 
Сімферопольської 
міськради 

2011—2012 

інші 
кошти 

    

Млн м3/рік   Зменшення 
скидань на 1,2 

Усього      

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

створення 
інтегрованої 
системи 
управління 
водогосподарськи
м комплексом 

38.4. Реконструкція 
водоочисних станцій 
міст Сімферополя, 
Ялти, Алушти із 
впровадженням 
технології очищення 
води із застосування 
гіпохлориту 

Загальнодержа
вна цільова 
програма 
«Питна вода 
України» на 
2011—2020 
роки (Закон 
України 
від 03.03.2005 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування в 
АРК 

2011 

бюджет     

Удосконалення технології очищення води, підвищення безпеки 
здійснення робіт 



АРК 

місцеві 
бюджети 

    

№ 2455-IV)  

інші 
кошти 

    

Усього  134811,7 7001,7 46700,0 81110,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

14110,0  10200,0 3910,0 

бюджет 
АРК 

13700,0  6500,0 7200,0 

місцеві 
бюджети 

5129,6 5129,6   

38.5. Реалізація 
інвестиційних 
проектів з 
реконструкції 
централізованих 
систем 
водопостачання з 
використанням 
енергозберігаючого 
устаткування 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

101872,1 1872,1 30000,0 70000,0 

Зниження 
питомих витрат 
енергоресурсів на 
відпускання води, 
кВт/м3 

0,95 0,85 0,75 

Усього  358632,6 70420,7 106611,
9 

181600,
0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України  

295567,3 61029,5 84537,8 150000,
0 

бюджет 
АРК 

5969,8 3435,7 534,1 2000,0 

місцеві 
бюджети 

89,1 89,1   

38.6. Розвиток і 
реконструкція систем 
водопостачання 

Державна 
програма 
«Вода Криму» 
на період 
2011—2020 
роки (проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК  

2011—2013 

інші 
кошти 

57006,4 5866,4 21540,0 29600,0 

Збільшення 
охоплення 
населення 
централізованим 
водопостачанням, 
% 

21,8 тис. чол. 85 98 



Усього  374350,0  175990,
0 

198360,
0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України  

158100,0  78740,0 79360,0 

бюджет 
АРК 

71800,0  36590,0 35210,0 

місцеві 
бюджети 

107890,0  45520,0 62370,0 

38.7. Охорона джерел 
питного 
водопостачання 

Державна 
програма 
«Вода Криму» 
на період 
2011—2020 
роки (проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК  

2011—2013 

інші 
кошти 

36560,0  15140,0 21420,0 

Збільшення 
охоплення 
населення 
централізованим 
водовідведенням, 
%. 

 75 85 

Усього  98600,0  51170,0 47430,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України  

22860,0  15050,0 7810,0 

бюджет 
АРК 

32750,0  21500,0 11250,0 

місцеві 
бюджети 

26850,0  8970,0 17880,0 

38.8. Підвищення 
энергоефективності й 
забезпечення 
раціонального 
використання 
матеріальних ресурсів  

Державна 
програма 
«Вода Криму» 
на період 
2011—2020 
роки (проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК  

2011—2013 

інші 
кошти 

16140,0  5650,0 10490,0 

Зниження 
споживання 
електроенергії на 
водопостачання й 
водовідведення, 
тис. кВт/рік 

 2495,0 3743,2 

Усього  82570,0  40910,0 41660,0 

у т.ч.:     

38.9. Відновлення й 
підтримка 
сприятливого 
гідрологічного 
режиму водних 
об'єктів і запобігання 
шкідливому впливу 

Державна 
програма 
«Вода Криму» 
на період 
2011—2020 
роки (проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК  

2011—2013 

Держбю
джет 
України  

28810,0  15100,0 13710,0 

Площа земель, 
захищених 
від підтоплення, 
га 

 2051 3222 



бюджет 
АРК 

33480,0  18230,0 15250,0 

місцеві 
бюджети 

    

води  

інші 
кошти 

20280,0  7580,0 12700,0 

Усього  71700,0  32990,0 38710,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України  

22700,0  11910,0 10790,0 

бюджет 
АРК 

16120,0  8760,0 7360,0 

місцеві 
бюджети 

50,0  20,0 30,0 

38.10. Реконструкція й 
розвиток 
внутрішньогосподарсь
ких зрошувальних 
систем 

Державна 
програма 
«Вода Криму» 
на період 
2011—2020 
роки (проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК  

2011—2013 

інші 
кошти 

32830,0  12300,0 20530,0 

Кількість 
населених 
пунктів із 
постачанням 
технічної води 
для поливу, од. 

 25 51 

Усього  24550,0  13020,0 11530,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України  

420,0  210,0 210,0 

бюджет 
АРК 

19120,0  10430,0 8690,0 

місцеві 
бюджети 

4500,0  2170,0 2330,0 

38.11. Підвищення 
рівня наукового 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку галузей 
водного та 
комунального 
господарства Криму 

Державна 
програма 
«Вода Криму» 
на період 
2011—2020 
роки (проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК  

2011—2013 

інші 
кошти 

510,0  210,0 300,0 

Удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення 
інноваційного розвитку галузей водного та комунального 
господарства Криму 



Усього  26990,0  13170,0 13820,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України  

9440,0  4720,0 4720,0 

бюджет 
АРК 

12490,0  6500,0 5990,0 

місцеві 
бюджети 

5060,0  1950,0 3110,0 

38.12. Організаційне 
забезпечення 
створення 
регіональної компанії 
або господарського 
об'єднання у сфері 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства Криму 

Державна 
програма 
«Вода Криму» 
на період 
2011—2020 
роки (проект) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК  

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Реорганізація структури управління: створення регіональної 
компанії або господарського об'єднання для управління і 
координації діяльності у сфері водопровідно-каналізаційного 
господарства Криму 

Усього      

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

39. Врахування 
при розробці 
містобудівної 
документації 
екологічних 
нормативів і 
стандартів (із 
метою зниження 
негативного 
техногенного й 
антропогенного 
навантаження на 
здоров'я 
населення й 
навколишнє 
природне 
середовище), 
у т.ч.  у процесі 
оптимізації 
щільності 
забудови 
населених 
пунктів, 
оптимізації 
системи доріг і 
транспортних 
коридорів і т.п.; 

39.1. Проведення 
державної екологічної 
експертизи  

Закон України  
«Про державну 
екологічну 
експертизу» 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

2011—2013 

інші 
кошти 

    

     



системи 
буферних зон 
навколо 
селітебних і 
виробничих 
комплексів 

Усього  665,0 200,0 300,0 165,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

665,0 200,0 300,0 165,0 

місцеві 
бюджети 

    

40.1. Регулювання 
русла р. Зелена  
(ГК-7, ГК-7-1, ГД,  
ГК-7-3) для захисту 
від підтоплення сіл 
Зоря, Нахимове, 
Климове й 230 га 
сільгоспугідь 
Красногвардійського 
району 

Програма 
розвитку 
водного 
господарства 
АРК на період 
до 2015 року 
(Постанова  
ВР АPK 
від 17.11.2004 
№ 1121-4/04) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
водогосподарського 
будівництва та 
зрошуваного 
землеробства 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість садиб, 
од./ чисельність 
населення, чол./ 
розчищення 
русел річок, км 

97/242/4,9 97/242/6,7 97/242/3,295 

Усього  10527,0  130,0 10397,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

10527,0  130,0 10397,0 

місцеві 
бюджети 

    

40.2. Реконструкція 
розділової дамби озера 
Сасик-Сиваш 

Програма 
розвитку 
водного 
господарства 
АРК на період 
до 2015 року 
(Постанова  
ВР АPK 
від 17.11.2004 
№ 1121-4/04) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
водогосподарського 
будівництва та 
зрошуваного 
землеробства 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Виготовлення 
ПКД; уведення 
ГТС, шт. 

 1 ПСД 1 ГТС 

40. Здійснення 
комплексних 
заходів щодо 
захисту 
населених 
пунктів і 
сільськогосподар
ських угідь 
від шкідливого 
впливу вод 

40.3. Реконструкція Програма Республіканський 2013 Усього  2471,0   2471,0 ГТС, шт.   1 



у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

2471,0   2471,0 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

наявного підвідного 
каналу з комплексом 
гідротехнічних споруд 
із північної частини 
озера Сасик-Сиваш у 
Чорне море 

розвитку 
водного 
господарства 
АРК на період 
до 2015 року 
(Постанова  
ВР АPK 
від 17.11.2004 
№ 1121-4/04) 

комітет АРК з 
питань 
водогосподарського 
будівництва та 
зрошуваного 
землеробства 

інші 
кошти 

    

Усього  392,7   392,7 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

392,7   392,7 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

40.4. Будівництво 
регулюючої 
пропускної споруди на 
розділовій дамбі 
оз. Сасик-Сиваш 

Програма 
розвитку 
водного 
господарства 
АРК на період 
до 2015 року 
(Постанова ВР 
АPK 
від 17.11.2004 
№ 1121-4/04) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
водогосподарського 
будівництва та 
зрошуваного 
землеробства 

2013 

інші 
кошти 

    

ГТС, шт.   1 

Усього  1628,5 428,5 600,0 600,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

40.5. Санітарне 
очищення русел річок 
у населених пунктах 

Програма 
розвитку 
водного 
господарства 
АРК на період 
до 2015 року 
(Постанова ВР 
АPK 
від 17.11.2004 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
водогосподарського 
будівництва та 
зрошуваного 
землеробства, 
виконкоми 
міськрад 

2011—2013 

бюджет 
АРК 

    

Запобігання 
повінневим 
явищам 

   



місцеві 
бюджети 

1628,5 428,5 600,0 600,0 № 1121-4/04) 

інші 
кошти 

    

Усього  2743,2 2743,2   

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

2743,2 2743,2   

місцеві 
бюджети 

    

41.1. Реалізація 
заходів Державної 
програми «Екологічно 
безпечний Крим» 

Державна 
цільова 
екологічна 
програма 
розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний 
Крим») на 
2011—2015 
роки 
(Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539)  

Республіканський 
комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

2011 

інші 
кошти 

    

     

Усього  100,0  50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

41.2. Розробка ТЕО 
очищення стічних вод 
підприємствами 
молочної і харчової 
промисловості, що 
скидаються в міську 
каналізацію  

Державна 
цільова 
екологічна 
програма 
розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний 
Крим») на 
2011—2015 
роки 
(Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539)  

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
АРК, Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК  

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Зниження рівня 
забруднення 
водних об'єктів 

   

Усього  5000,0  5000,0  

41. Досягнення 
дотримання 
вимог екологічної 
безпеки, 
обов'язкового 
дотримання 
екологічних 
стандартів, 
нормативів і 
лімітів 
використання 
природних 
ресурсів при 
здійсненні 
господарської і 
повсякденної 
побутової 
діяльності 

41.3. Реконструкція 
напірних 
каналізаційних 

Державна 
цільова 
екологічна 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 

2012 

у т.ч.:     

Зниження рівня 
забруднення 

   



Держбю
джет 
України 

5000,0  5000,0  

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

колекторів у 
м. Щолкіне 

програма 
розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний 
Крим») на 
2011—2015 
роки 
(Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539)  

житлово-
комунального 
господарства АРК, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, органи 
місцевого 
самоврядування в 
АРК 

інші 
кошти 

    

водних об'єктів 

Усього  10000,0  2000,0 8000,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

10000,0  2000,0 8000,0 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

41.4. Будівництво 
каналізаційних 
очисних споруд і 
каналізаційних 
колекторів у 
с. Привітне 

Державна 
цільова 
екологічна 
програма 
розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний 
Крим») на 
2011—2015 
роки 
(Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539)  

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, органи 
місцевого 
самоврядування в 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Зниження рівня 
забруднення 
водних об'єктів 

   

Усього  12000,0   12000,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

12000,0   12000,0 

бюджет 
АРК 

    

41.5. Будівництво 
каналізаційних 
очисних споруд у 
смт Красногвардійське 

Державна 
цільова 
екологічна 
програма 
розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний 
Крим») на 
2011—2015 
роки 
(Постанова 
КМУ 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
Красногвардійська 

2013 

місцеві 
бюджети 

    

Зниження рівня 
забруднення 
водних об'єктів 

   



від 25.05.2011 
№ 539)  

райдержадміністра
ція 

інші 
кошти 

    

Усього 
у т.ч.: 

1500,0   1500,0 

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1500,0   1500,0 

місцеві 
бюджети 

    

41.6. Придбання 
техніки й 
устаткування для 
збору ТПВ 

Державна 
цільова 
екологічна 
програма 
розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний 
Крим») на 
2011—2015 
роки 
(Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539)  

Міністерство 
фінансів АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції  

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Забезпечення 
екологічно 
безпечного 
поводження з 
відходами 

   

Усього  300,0  150,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

300,0  150,0 150,0 

місцеві 
бюджети 

    

41.7. Розробка заходів 
щодо запобігання 
розвиткові зсувних і 
обвально-абразійних 
процесів, підтопленню 
території, розвиткові 
процесів вторинного 
засолення ґрунтів і 
ґрунтових вод  

Державна 
цільова 
екологічна 
програма 
розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний 
Крим») на 
2011—2015 
роки 
(Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539)  

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань будівництва 
та архітектури, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань 
водогосподарського 
будівництва та 
зрошуваного 
землеробства, 
Республіканський 
комітет з питань 
земельних ресурсів 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Запобігання 
небезпечним 
екзогенним 
геологічним 
процесам на 
території АРК, 
збереження 
земель 

   



ції в АРК 

Усього  100,0  50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

41.8. Формування 
регіонального реєстру 
забруднених територій 
і розробка заходів 
щодо їхньої 
рекультивації 

Державна 
цільова 
екологічна 
програма 
розвитку 
Криму 
(«Екологічно 
безпечний 
Крим») на 
2011—2015 
роки 
(Постанова 
КМУ 
від 25.05.2011 
№ 539)  

Республіканський 
комітет з питань 
земельних ресурсів 
АРК, органи 
місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Збереження 
земельних 
ресурсів АРК 

   

Усього  1395300,9 87020,9 553284,
3 

754995,
7 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

739403,7 61029,5 285000,
5 

393373,
7 

бюджет 
АРК 

238401,9 11506,1 116633,
8 

110262,
0 

місцеві 
бюджети 

152296,8 6746,8 59230,0 86320,0 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 6 

інші 
кошти 

265198,5 7738,5 92420,0 165040,
0 

 

Пріоритет 7. Створення сприятливих організаційно-економічних умов для соціокультурного й гуманітарного розвитку 

Усього  4794,6 999,6 1810,0 1985,0 42. Здійснення 
комплексу 
заходів щодо 

42.1. Паспортизація 
пам'яток історії і 
монументального 

Програма 
розвитку 
культури та 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань охорони 

2011—2013 

у т.ч.:     

Дасть можливість 
підготувати 
паспортну 

334 — на 
пам'ятки 
історії і 

255, у т.ч.:  
150 — на 
пам'ятки 

308, у т.ч.:  
200 — на 
пам'ятки 



Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

4794,6 999,6 1810,0 1985,0 

місцеві 
бюджети 

    

мистецтва місцевого 
значення  

охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
№ 164-6/10)  

культурної 
спадщини 

інші 
кошти 

    

документацію на 
пам'ятки 
культурної 
спадщини, що 
сприятиме 
одержанню 
докладних 
відомостей про 
пам'ятки, 
розташовані на 
території АРК, 
їхніх власників, 
користувачів, 
подальше їх 
збереження, 
ефективне 
використання та 
наукове 
вивчення, шт. 

монументальн
ого мистецтва 

історії;  
61 — на 
пам'ятки 
археології; 
44 — на 
пам'ятки 
архітектури 
місцевого 
значення 

історії; 48 — на 
пам'ятки 
археології; 
60 — на 
пам'ятки 
архітектури 
місцевого 
значення 

Усього  24597,8 1497,8 11000,0 12100,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

24597,8 1497,8 11000,0 12100,0 

місцеві 
бюджети 

    

паспортизації і 
реставрації 
пам'яток 
історико-
культурної 
спадщини, 
залучення 
ресурсів 
приватних 
інвесторів до їх 
відновлення на 
засадах 
державно-
приватного 
партнерства 

42.2. Збереження 
історичної культурної 
спадщини (місцевого 
значення),  
у т.ч.  реставраційні 
роботи на пам'ятках 
місцевого значення 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Республіканський 
комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Заходи, пов'язані 
з організацією 
створення та 
функціонування 
археологічного 
заповідника на 
базі пам'ятки 
Неаполь 
Скіфський у 
м. Сімферополь; 
розробка 
проектної 
документації і 
проведення 
реставраційних і 
консерваційних 
робіт; збереження 
пам'яток 

Фінансування 
виготовлення 
науково-
проектної 
документації 
на 3 об'єкта, 
виділення 
коштів для 
здійснення 
реставраційних 
робіт на 2 
об'єктах 
культурної 
спадщини, 
археологічних 
досліджень 1 
об'єкта, 
організація 
упорядкування 
2 об'єктів 

Виконання 
реставраційних 
робіт: 
місце масових 
розстрілів 
громадян під 
час Другої 
світової війни 
— 2-й км шосе 
Сімферополь 
— Миколаївка 
(реставраційні 
роботи — 100,0 
тис. грн); 
вірменська 
церква, 
м. Євпаторія 
(200,0 тис. грн); 
Храм 
Архангела 
Михайла, 
м. Алупка 
(277,0 тис. грн); 
Житловий 
будинок 

Виконання 
реставраційних 
робіт: Мечеть 
Куршун-Джамі 
(Свинцева 
мечеть), 
м. Старий Крим 
(протиаварійні 
роботи, 1500 
тис. грн), Місце 
масових 
розстрілів 
громадян під 
час Другої 
світової війни 
— 2-й км шосе 
Сімферополь 
— Миколаївка 
(реставраційні 
роботи — 200,0 
тис. грн), 
Будинок 
колишнього 
суду, 
м. Сімферополь 



колишньої 
садиби 
Кесслера (граф 
Монжене), 
с. Піонерське, 
Сімферопольсь
кий район 
(2600,0 
тис. грн), 
Особняк 
Дінцера Є. Я., 
м. Сімферополь 
(931,0 тис. грн), 
Садиба 
Паласса, 
м. Сімферополь 
(5360,0 
тис. грн) 
колишній 
житловий 
будинок 
Левіна С. М., 
м. Сімферополь 
(932,0 тис. грн), 
Поміщицький 
будинок, 
с. Чеботарка 
(600,0 тис. грн) 

(реставраційні 
роботи — 100,0 
тис. грн), 
Вірменська 
церква,  
м. Євпаторія 
(реставраційні 
роботи — 500,0 
тис. грн), 
Садиба 
Кесслера (граф 
Монжене), 
с. Піонерське 
(благоустрій 
території  
2000,0 
тис. грн.), 
Поміщицький 
будинок, 
с. Чеботарка 
(3000,0 
тис. грн). 
колишня 
жіноча казенна 
гімназія, 
м. Сімферополь 
(3000,0 тис. 
грн.) Будинок 
цесаревича, 
м. Саки 
(реставраційні 
роботи — 
1800,0 тис. грн) 

Усього      

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

42.3. Організація й 
проведення 
інвентаризації об'єктів 
археологічної 
спадщини з 
подальшою 
картографією 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини 

2012—2013 

бюджет     

Збереження 
пам'яток 
археологічної 
спадщини, 
недопущення 
виділення 
земельних 
ділянок з 
об'єктами 
археологічної 

   



АРК 

місцеві 
бюджети 

    

інші 
кошти 

    

спадщини на них, 
недопущення 
проведення 
несанкціонованих 
археологічних 
розкопок 

Усього  738,4 338,4 200,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

725,0 325,0 200,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

13,2 13,2   

43.1. Створення нових 
постійних експозицій 
у музейних установах 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

0,2 0,2   

Залучення 
туристів до 
експонування 
унікальних 
колекцій 
історичних 
цінностей. 
Збільшення 
відвідуваності 
музейних 
установ,  
тис. чол. 

50 50 50 

Усього  498,4 94,9 270,5 133,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

463,5 60,0 270,5 133,0 

місцеві 
бюджети 

34,9 34,9   

43.2. Оснащення, 
ремонт і 
реконструкція засобів 
охоронно-пожежної та 
охоронно-тривожної 
сигналізації в 
музейних установах 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Забезпечення 
збереження 
фондових 
колекцій музеїв і 
заповідників, 
запобігання 
розкраданням або 
псуванню 
музейних 
предметів,  
тис. прим. 

880,6 890 900 

43. Розвиток і 
збереження 
наявної мережі 
установ культури 
та мистецтва 
шляхом прямого 
бюджетного 
фінансування 
державних 
установ і 
розміщення 
регіонального 
замовлення на 
здійснення 
заходів 
соціокультурної 
сфери на 
підприємствах 
незалежно 
від форм 
власності 

43.3. Реставрація Програма Міністерство 2011—2013 Усього  320,0 60,0 110,0 150,0 Проведення 240 1000 1000 



у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

260,0  110,0 150,0 

місцеві 
бюджети 

    

предметів фондових 
колекцій музеїв і 
заповідників 

розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

культури АРК 

інші 
кошти 

60,0 60,0   

реставрації 
унікальних 
предметів із 
фондових 
музейних 
колекцій, 
предметів щороку 
— од.  

Усього  315,0  105,0 210,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

315,0  105,0 210,0 

місцеві 
бюджети 

    

43.4. Оснащення 
музеїв програмними 
комплексами 
музейного обліку 
(КАМІС або аналоги) 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини 
на 2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Удосконалення 
фондово- 
облікової роботи 
за допомогою 
оснащення 
програмним 
забезпеченням 
КАМІС 
(у 3 музейних 
установах: 2012 
— 1; 
2013 — 2), шт. 

 1 2 

Усього  47927,4 13149,9 8885,0 25892,5 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

31121,0 12121,0 4500,0 14500,0 

43.5. Проведення 
ремонтних і 
реставраційних 
робіт на об'єктах 
музеїв 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

бюджет 
АРК 

7589,4 1011,9 3185,0 3392,5 

Збереження 
об'єктів 
культурного 
населення Криму. 
Збільшення 
експозиційних 
площ у музейних 
установах, 
збільшення 
відвідувачів, 

Кількість 
об'єктів — 3 

50 50 



місцеві 
бюджети 

17,0 17,0   від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

інші 
кошти 

9200,0  1200,0 8000,0 

тис. чол. 

Усього  60702,7 3402,1 25438,6 31862,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

39430,0 280,0 17000,0 22150,0 

бюджет 
АРК 

21022,7 3122,1 8188,6 9712,0 

місцеві 
бюджети 

    

43.6. Проведення 
ремонтних і 
реставраційних 
робіт на об'єктах 
заповідників 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

250,0  250,0  

Збільшення 
експозиційних 
площ у музейних 
установах, 
збільшення 
відвідувачів 
заповідників, 
тис. чол. 

 50 50 

Усього  1906,1 530,5 655,0 720,6 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1570,6 195,0 655,0 720,6 

місцеві 
бюджети 

203,6 203,6   

43.7. Зміцнення 
матеріально-технічної 
бази бібліотек 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

131,9 131,9   

Створення умов 
для читачів 
бібліотек, 
забезпечення 
безпеки їх 
перебування; 
забезпечення 
збереження 
фондів 
республіканських 
бібліотек 

Створення 
умов для 
читачів 
бібліотек, 
забезпечення 
безпеки їх 
перебування 

Створення 
умов для 
читачів 
бібліотек, 
забезпечення 
безпеки їх 
перебування 

Створення 
умов для 
читачів 
бібліотек, 
забезпечення 
безпеки їх 
перебування 

Усього  59756,3 3195,9 4560,4 52000,0 43.8. Зміцнення 
матеріально-технічної 
бази театрально-

Програма 
розвитку 
культури та 

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

у т.ч.:     

Створення 
додаткових 
сценічних 

15 15 15 



Держбю
джет 
України 

54981,1 2356,7 2624,4 50000,0 

бюджет 
АРК 

4631,7 695,7 1936,0 2000,0 

місцеві 
бюджети 

143,5 143,5   

концертних 
організацій 

охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
№ 164-6/10)  

інші 
кошти 

    

площадок. 
Підвищення 
якості 
обслуговування 
глядачів; 
збільшення 
доходів, 
щорічний ріст, % 

Усього  6564,3 224,1 400,1 5940,1 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

5500,0   5500,0 

бюджет 
АРК 

960,2 120,0 400,1 440,1 

місцеві 
бюджети 

91,7 91,7   

43.9. Зміцнення 
матеріально-технічної 
бази навчальних 
закладів 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

12,4 12,4   

Створення 
додаткових 
навчальних 
аудиторій з 
метою 
дотримання 
нормативів 
забезпеченості. 
Створення умов 
для репетиційної 
діяльності, 
корисна площа 
аудиторій — м2 

  1500 

Усього  11185,9 2708,2 4037,0 4440,7 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

10503,6 2418,6 3850,0 4235,0 

43.10. Зміцнення 
матеріально-технічної 
бази клубних установ 
та інших установ 
культури 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
г. № 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

місцеві 
бюджети 

682,3 289,6 187,0 205,7 

Створення умов 
для повноцінного 
функціонування 
установ культури 
в сільській 
місцевості; 
проведення 
ремонтів клубних 
установ у 
сільській 
місцевості 
(щороку не 

Кількість 
об'єктів — 7 

16 16 



інші 
кошти 

    менше)  

Усього  52,5 17,5 17,5 17,5 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

52,5 17,5 17,5 17,5 

місцеві 
бюджети 

    

44.1.Заснування 
щорічної премії  
ім. А. Караманова для 
студентів КРВНЗ 
«Сімферопольське 
музичне училище 
ім. П. І. Чайковського» 

  Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Зростання 
професійної 
майстерності 
випускників 
творчих 
професій. 
Нагородження 
кращих студентів, 
чол. 

7 7 7 

Усього      

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

44.2. Залучення 
кращих студентів ВНЗ 
культури та мистецтв 
до участі в урядових 
заходах, присвячених 
державним святам 

 Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Ротація кадрів у 
професійних 
творчих 
колективах за 
рахунок 
випускників ВНЗ 
культури та 
мистецтва, 
щороку, %  

10 10 10 

Усього      

у т.ч.:     

44. Підвищення 
рівня 
престижності й 
затребуваності 
професій 
фахівців установ 
культури, 
впровадження 
системи 
додаткового 
матеріального й 
морального 
стимулювання 
праці працівників 
сфери культури  
(за рахунок 
республіканськог
о та місцевих 
бюджетів) 

44.3. Присвоєння 
почесних звань АРК і 
України кращим 
працівникам культури, 
діячам мистецтва, 
артистам 

 Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

Держбю
джет 

    

Будуть відзначені 
найбільш гідні 
представники 
всіх напрямів 
сфери культури 
та мистецтва,  

36 30 30 



України 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

інші 
кошти 

    

чол. на рік 

Усього  1255,8 192,0 516,8 547,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1094,0 164,2 449,8 480,0 

місцеві 
бюджети 

    

45.1. Поповнення 
фондів 
республіканських 
бібліотек 
вітчизняними й 
зарубіжними 
книжковими 
виданнями 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

161,8 27,8 67,0 67,0 

Доведення 
забезпеченості 
літературою 
республіканських 
бібліотек до 
середньоукраїнсь
кого рівня. 
Комплектування 
новою 
літературою й 
відновлення 
книжкового 
фонду, тис. прим. 
щороку 

12 8 8 

Усього  21,0 1,0 8,5 11,5 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

17,0  7,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

45. Модернізація 
бібліотечної 
мережі на основі 
її інформатизації 
і формування 
єдиної 
електронної 
бібліотеки АРК 

45.2. Поповнення 
фондів 
республіканських 
бібліотек виданнями 
на електронних носіях 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 4,0 1,0 1,5 1,5 

Комплектування 
електронними й 
науковими 
виданнями, 
новітніми 
енциклопедіями, 
прим. щороку 

354 100 100 



кошти 

Усього  43,0  43,0  

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

40,0  40,0  

місцеві 
бюджети 

    

45.3. Створення 
електронних 
читальних залів 
(оцифровування 
рідкісних видань 
краєзнавчої 
періодики)  

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
 № 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

3,0  3,0  

Надання 
користування 
літературою про 
Крим віддаленим 
користувачам. 
Збереження 
рідкісних видань, 
прим. 

 300  

Усього  1568,7 458,7 510,0 600,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1490,0 380,0 510,0 600,0 

місцеві 
бюджети 

71,0 71,0   

45.4. Комплектування 
періодичними 
виданнями 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини  
на 2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

7,7 7,7   

Комплектування 
періодичними 
виданнями 
українською, 
російською та 
іноземними 
мовами, щороку 
не менше, прим. 

951 Журнали — 
1280,  
газети — 197 

Журнали — 
1280,  
газети — 197 

Усього  206,2 12,2 78,0 116,0 

у т.ч.:     

45.5. Придбання 
устаткування для 
копіювання 
документів 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

Держбю
джет 
України 

    

Збільшення 
обсягів платних 
послуг, що 
надаються 
бібліотеками, 
щороку — %  

 10 10 



бюджет 
АРК 

122,0  75,0 47,0 

місцеві 
бюджети 

    

роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

інші 
кошти 

84,2 12,2 3,0 69,0 

Усього  20,0  10,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

20,0  10,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

45.6. Придбання 
устаткування для 
оцифровування видань 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Придбання 
устаткування 
(сканера, 
комп'ютера) для 
одержання 
електронних 
копій документів, 
які є в 1 прим. 
Обслуговування 
віддалених 
користувачів 

 Придбання 
устаткування 
(сканера, 
комп'ютера) 
для одержання 
електронних 
копій 
документів, які 
є в 1 прим. 

Придбання 
устаткування 
(сканера, 
комп'ютера) 
для одержання 
електронних 
копій 
документів, які 
є в 1 прим. 

Усього  259,9 65,7 97,2 97,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

194,2  97,2 97,0 

місцеві 
бюджети 

4,0 4,0   

45.7. Оснащення 
комп'ютерною 
технікою 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

61,7 61,7   

Модернізація 
комп'ютерної 
техніки за 2011—
2013 роки: 
придбання 
сервера  
(100,0 тис.), 
ОПС (41 шт.), 
комп'ютерів (82 
шт.), принтерів  
(25 шт.) 

22 Модернізація 
комп'ютерної 
техніки  
за 2011—2013 
роки: 
придбання 
сервера  
(100,0 тис.),  
ОПС 
(41 шт.), 
комп'ютерів (82 
шт.), принтерів 
(25 шт.) 

Модернізація 
комп'ютерної 
техніки  
за 2011—2013 
роки: 
придбання 
сервера (100,0 
тис.), ОПС  
(41 шт.), 
комп'ютерів (82 
шт.), принтерів 
(25 шт.) 



Усього  52,1 12,7 10,0 29,4 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

48,4 9,0 10,0 29,4 

місцеві 
бюджети 

3,7 3,7   

45.8. Придбання 
програмного продукту 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Легалізація й 
відновлення 
комп'ютерних 
програм (ІРБІС, 
бухгалтерські та 
інші, щороку не 
менше — шт. 

3 2 2 

Усього  133,0 29,5 50,0 53,5 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

133,0 29,5 50,0 53,5 

місцеві 
бюджети 

    

45.9. Проведення 
Міжнародної 
конференції «Крим» 
«Бібліотеки та 
інформаційні ресурси 
в сучасному світі 
науки, культури, 
освіти та бізнесу» 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Одержання 
новітньої 
літератури для 
бібліотек Криму 
й поповнення 
електронних баз 
даних, 
поповнення 
фондів 
актуальними 
виданнями 
(щороку до 100 
назв) країн СНД і 
закордонних 
країн. Навчання 
працівників 
установ, чол. 
щороку 

1100 200 200 

Усього  36,0 6,0 15,0 15,0 

у т.ч.:     

45.10. Проведення 
Днів слов'янської 
писемності та 
культури 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

Держбю
джет 
України 

    

Популяризація 
культури та 
літератури 
слов'янських 
народів 

Популяризація 
культури та 
літератури 
слов'янських 
народів 

Популяризація 
культури та 
літератури 
слов'янських 
народів 

Популяризація 
культури та 
літератури 
слов'янських 
народів 



бюджет 
АРК 

36,0 6,0 15,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

інші 
кошти 

    

Усього  5165,0 1383,0 1891,0 1891,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

5165,0 1383,0 1891,0 1891,0 

місцеві 
бюджети 

    

46.1. Організація й 
проведення іміджевих 
фестивалів і творчих 
проектів (у т.ч.  
«Велике російське 
слово», «Боспорські 
агони», телекінофорум 
«Разом» та ін.) 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Розвиток 
подієвого 
туризму, 
зміцнення 
міжрегіональних, 
міжнародних 
зв'язків. 
Залучення 
учасників  
із 5—10 країн 
близького та 
далекого 
зарубіжжя 

Розвиток 
подієвого 
туризму, 
зміцнення 
міжрегіональн
их, 
міжнародних 
зв'язків; 
залучення 
учасників 
із 5—10 країн 
близького та 
далекого 
зарубіжжя 

Розвиток 
подієвого 
туризму, 
зміцнення 
міжрегіональни
х, міжнародних 
зв'язків. 
Залучення 
учасників  
із 5—10 країн 
близького та 
далекого 
зарубіжжя 

Розвиток 
подієвого 
туризму, 
зміцнення 
міжрегіональни
х, міжнародних 
зв'язків. 
Залучення 
учасників  
із 5—10 країн 
близького та 
далекого 
зарубіжжя 

Усього  403,2 133,2 135,0 135,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

403,2 133,2 135,0 135,0 

місцеві 
бюджети 

    

46. Державна 
підтримка 
розвитку 
фестивального й 
конкурсного 
руху, створення 
комплексних 
об'єктів 
соціально-
культурного 
характеру, 
інтеграція 
складових 
самобутності 
регіону в систему 
туристичного 
бізнесу 

46.2. Реалізація 
творчих проектів за 
участю обдарованих 
дітей і молоді Криму, 
України і країн СНД 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Удосконалення 
естетичного 
виховання 
підростаючого 
покоління, обмін 
творчим досвідом 
представників 
шкіл естетичного 
виховання, 
щороку — більше 
учасників 

300 300 300 



Усього  80,0  40,0 40,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

80,0  40,0 40,0 

місцеві 
бюджети 

    

46.3. Проведення 
спільних акцій за 
участю творчих спілок 
Криму 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Підтримка 
основної 
діяльності 
творчих спілок, 
популяризація 
культури та 
мистецтва 
народів України, 
участь 14 творчих 
спілок щороку 

Участь  
14 творчих 
спілок щороку 

Участь  
14 творчих 
спілок щороку 

Участь  
14 творчих 
спілок щороку 

Усього  792,1 118,1 330,0 344,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

767,9 93,9 330,0 344,0 

місцеві 
бюджети 

24,2 24,2   

46.4. Проведення 
культурних акцій 
народної творчості, 
створення 
сприятливих умов для 
самовираження 
населення (у т.ч.  
«Кримський урожай», 
«Чумацький шлях», 
«Брини, бандуро!» та 
ін.) 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Виявлення й 
розвиток 
творчого 
потенціалу 
працівників 
культури та 
любителів 
народного 
мистецтва. 
Збереження 
мережі клубних 
установ, шт. 

568 568 568 

Усього  820,0  370,0 450,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

46.5. Проведення 
культурних акцій у 
межах виконання 
указів Президента 
України, міжнародних 
договорів про 
співробітництво, 
державних і 
республіканських 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

бюджет 820,0  370,0 450,0 

Участь творчих 
професійних 
колективів у 
гастрольних 
заходах по Криму 
й за межами 
автономії, 
кількість заходів  

 8 10 



АРК 

місцеві 
бюджети 

    

правових актів від 28.12.2010.  
№ 164-6/10)  

інші 
кошти 

    

Усього  240,0  120,0 120,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

240,0  120,0 120,0 

місцеві 
бюджети 

    

46.6. Заходи щодо 
вдосконалення 
кінообслуговування 
населення в АРК,  
у т.ч.  організація 
тематичних 
кінопоказів 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Організація 
тематичних 
кінопоказів,  
кількість заходів  

 6 6 

Усього  862,5 287,5 275,0 300,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

862,5 287,5 275,0 300,0 

місцеві 
бюджети 

    

46.7. Організація й 
проведення заходів 
щодо забезпечення 
участі автономії в 
міжнародних і 
всеукраїнських 
форумах, виставках, 
конференціях, 
проведення прес-
конференцій, круглих 
столів, висвітлення 
республіканських 
інформаційних 
заходів, забезпечення 
роботи мобільних 
прес-центрів (заходи, 
що проводяться в 
АРК,  
у т.ч.  за участю 

  Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Шт. Проведення 2 
інформаційно-
культурних 
заходів, 
організація 
висвітлення 
кримськими 
засобами 
масової 
інформації 15 
республіканськ
их заходів, 
організація 
участі 
кримських 
видавництв у 3 
виставках-
ярмарках в 
Україні й за 

Проведення 6 
інформаційно-
культурних 
заходів, 
організація 
висвітлення 
кримськими 
засобами 
масової 
інформації 10 
республіканськ
их заходів, 
організація 
участі 
кримських 
видавництв  
у 10 виставках-
ярмарках в 
Україні  

Проведення 6 
інформаційно-
культурних 
заходів, 
організація 
висвітлення 
кримськими 
засобами 
масової 
інформації 10 
республіканськ
их заходів, 
організація 
участі 
кримських 
видавництв  
у 10 виставках-
ярмарках в 
Україні  



перших осіб держави) кордоном, 
проведення 
112 прес-
конференцій за 
участю 
громадськості і 
представників 
органів влади 

й за кордоном, 
проведення 
100 прес-
конференцій за 
участю 
громадськості і 
представників 
органів влади 

й за кордоном, 
проведення 
100 прес-
конференцій за 
участю 
громадськості і 
представників 
органів влади 

Усього  493,4 63,4 210,0 220,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

493,4 63,4 210,0 220,0 

місцеві 
бюджети 

    

47.1. Організація 
разом з національно-
культурними 
товариствами Днів 
культур, виставок, 
симпозіумів та інших 
культурологічних 
акцій 

Програма 
розвитку 
культури та 
охорони 
культурної 
спадщини на 
2011—2015 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010 
№ 164-6/10)  

Міністерство 
культури АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Збереження 
традицій народів, 
які проживають у 
Криму. 
Збереження  
30 національно-
культурних 
товариств,  
16 культурно-
етнографічних 
центрів 

Збереження 
традицій 
народів, які 
проживають у 
Криму. 
Збереження  
30 
національно-
культурних 
товариств,  
16 культурно-
етнографічних 
центрів 

Збереження 
традицій 
народів, які 
проживають у 
Криму. 
Збереження  
30 
національно-
культурних 
товариств,  
16 культурно-
етнографічних 
центрів 

Збереження 
традицій 
народів, які 
проживають у 
Криму. 
Збереження  
30 національно-
культурних 
товариств,  
16 культурно-
етнографічних 
центрів 

Усього  80,0   80,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

80,0   80,0 

місцеві 
бюджети 

    

47. Створення 
ефективної 
системи освіти та 
інформування 
населення про 
культуру, звичаї, 
конфесійні 
особливості 
етнічних груп, які 
проживають у 
Криму 

47.2. Проведення 
наукових і 
соціологічних дослі-
джень у сфері 
міжнаціональних і 
межконфесійних 
відносин 

Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональн
ої згоди в АРК 
на 2012—2015 
роки (проект) 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян 

2013 

інші 
кошти 

    

Кількість 
досліджень 

  1 



Усього  70,0  30,0 40,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

70,0  30,0 40,0 

місцеві 
бюджети 

    

47.3. Організація та 
проведення 
тематичних семінарів і 
конференцій 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість заходів   3 4 

Усього  390,0  40,0 350,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

390,0  40,0 350,0 

місцеві 
бюджети 

    

47.4. Сприяння 
підвищенню рівня 
толерантності в 
суспільстві 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість заходів  2 17 

Усього  200,0  100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

47.5. Впровадження в 
навчальних закладах 
інтегрованого курсу 
«Культура 
добросусідства» 

Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональн
ої згоди в АРК 
на 2012—2015 
роки (проект) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, 
Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 

2011—2013 

бюджет 200,0  100,0 100,0 

Кількість заходів  10 10 



АРК 

місцеві 
бюджети 

    

громадян  

інші 
кошти 

    

Усього  160,0  60,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

160,0  60,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

47.6. Створення циклу 
телефільмів про 
історію і традиції 
етнічних груп, які 
проживають у Криму 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість фільмів  3 5 

Усього  180,0  60,0 120,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

180,0  60,0 120,0 

місцеві 
бюджети 

    

47.7. Видання 
літератури про історію 
та культуру етнічних 
груп, які проживають 
у Криму 

Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональн
ої згоди в АРК 
на 2012—2015 
роки (проект) 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Найменувань/ 
прим. 

 2 4 

47.8. Сприяння Програма з Республіканський 2011—2013 Усього  2612,4 268,4 794,0 1550,0 Кількість заходів 29 40 55 



у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

115,0  115,0  

бюджет 
АРК 

2497,4 268,4 679,0 1550,0 

місцеві 
бюджети 

    

розвитку 
національних традицій 
і культур,  
у т.ч.  депортованих 
громадян  

комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші 
кошти 

    

Усього  200,0  100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

200,0  100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

47.9.Зміцнення 
матеріально-технічної 
бази самодіяльних 
творчих колективів, 
освітніх та 
етнокультурних 
центрів 

облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональн
ої згоди в АРК 
на 2011 рік, 
Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональн
ої згоди в АРК 
на 2012—2015 
роки (проект) 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість 
колективів і 
центрів 

2 3 3 

Усього  1989,0  1039,0 950,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

494,0  494,0  

47.10. Сприяння 
розвитку ЗМІ, які 
ведуть мовлення й 
видаються рідними 
мовами репатріантів 

Програма з 
облаштування 
та соціально-
культурного 
розвитку 
депортованих і 
забезпечення 
міжнаціональн
ої згоди в АРК 
на 2012—2015 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
Республіканський 
комітет АРК з 

2011—2013 

бюджет 
АРК 

1495,0  545,0 950,0 

Кількість 
редакцій засобів 
масової 
інформації 

 10 7 



місцеві 
бюджети 

    питань інформації 

інші 
кошти 

    

Усього  1310,0  650,0 660,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1310,0  650,0 660,0 

місцеві 
бюджети 

    

47.11. Зміцнення 
матеріально-технічної 
бази самодіяльних 
творчих колективів і 
установ культури 
депортованих 
громадян 

роки (проект), 
Програма 
облаштування 
депортованих 
кримських 
татар та осіб 
інших 
національносте
й, які 
повернулися на 
проживання до 
України, їхньої 
адаптації та 
інтеграції в 
українське 
суспільство на 
період до 2015 
року (проект) 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість 
колективів  

2 12 12 

Усього  228,5 13,5 105,0 110,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

45,0  20,0 25,0 

місцеві 
бюджети 

183,5 13,5 85,0 85,0 

48.1. Проведення для 
учнів і студентів 
тренінгів, лекцій, 
інтерактивних занять з 
етики й психології 
сімейних відносин. 
Підготовка й видання 
інформаційно-
довідкових матеріалів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК  
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—2013 

інші 
кошти 

    

Демографічна 
ситуація — 
коефіцієнт 
народжуваності 

12 13 14 

Усього  77,0 2,0 30,0 45,0 

48. Створення 
умов для 
функціонування 
соціально 
благополучної 
сім'ї і поліпшення 
демографічної 
ситуації в регіоні 

48.2. Проведення 
республіканського 
етапу Всеукраїнського 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2011—2013 

у т.ч.:     

Охоплення 
кількості людей 

1/2100 400 450 



Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

57,0 2,0 20,0 35,0 

місцеві 
бюджети 

20,0  10,0 10,0 

конкурсу для сімей з 
дітьми, у т.ч.  
«Україна для родини, 
родина — для 
України» та ін. 

фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК  
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші 
кошти 

    

Усього  300,0  125,0 175,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

50,0   50,0 

місцеві 
бюджети 

250,0  125,0 125,0 

48.3. Проведення 
республіканського 
конкурсу для молодих 
сімей «Історія нашої 
любові» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість 
сімейних пар 

 50 55 

Усього  285,0  140,0 145,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

30,0  15,0 15,0 

48.4. Створення й 
функціонування 
«Шкіл молодят» при 
РАГС і «Шкіл 
відповідального 
батьківства» при 
пологових будинках 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

255,0  125,0 130,0 

Зменшення 
співвідношення 
кількості 
розлучень до 
кількості 
укладених 
шлюбів, 
розлучення/шлюб
и 

6/13 41% 39% 



№ 632-6/11) інші 
кошти 

    

Усього  67,5  30,0 37,5 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

15,0  5,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

52,5  25,0 27,5 

48.5. Проведення 
республіканського 
свята «День родини, 
любові й вірності» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК  
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Співвідношення 
кількості шлюбів 
на 1000 наявного 
населення, од. 

43,5% 7,7 7,9 

Усього 
в т.ч.: 

60,0  30,0 30,0 

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

20,0  10,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

40,0  20,0 20,0 

48.6. Проведення 
туристичної 
студентської естафети 
«Сімейна стежка» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість сімей  50 55 

Усього  25,0  10,0 15,0 

у т.ч.:     

48.7. Підготовка й 
випуск щорічних 
статистичних 
збірників «Кримська 
родина», «Жінки й 
чоловіки в АРК»  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Головне 
управління 
статистики в АРК 

2012—2013 

Держбю
джет 
України 

    

Кількість 
примірників 

  1000 



бюджет 
АРК 

15,0   15,0 

місцеві 
бюджети 

    

в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) інші 

кошти 
10,0  10,0  

Усього  297,5  145,0 152,5 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

200,0  100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

52,5  25,0 27,5 

48.8. Проведення 
заходів, присвячених 
міжнародному Дню 
Матері «Материнська 
слава» (конкурси, 
виставки, концерти, 
ярмарки) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК  
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

45,0  20,0 25,0 

Кількість 
учасників-жінок 

 1000 1000 

Усього  242,5  165,0 77,5 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

145,0  120,0 25,0 

місцеві 
бюджети 

52,5  25,0 27,5 

48.9. Проведення 
заходів, присвячених 
міжнародному Дню 
Батька «Я пишаюся — 
я тато»  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

45,0  20,0 25,0 

Кількість 
учасників-
чоловіків 

 1000 1000 



Усього  123,0  58,0 65,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

23,0  8,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

100,0  50,0 50,0 

48.10. Проведення 
республіканського 
конкурсу «Планета 
БАГАТОдіток» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість сімей  400 450 

Усього  185,0  50,0 135,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

85,0   85,0 

місцеві 
бюджети 

100,0  50,0 50,0 

48.11. Проведення 
конкурсу «Історії із 
сімейного 
фотоальбому» (для 
багатодітних сімей)  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК  
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість сімей  400 450 

Усього      

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

48.12. Організація 
роботи семінару для 
соціальних педагогів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
«Специфіка роботи 
соціального педагога з 
багатодітними сім'ями, 
прийомними сім'ями і 
сім'ями дитячих 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

бюджет     

Формування 
сімейних 
цінностей, 
соціальна 
підтримка 
молодих сімей, 
соціалізація дітей 
з багатодітних 
сімей 

   



АРК 

місцеві 
бюджети 

    

будинків сімейного 
типу»  

(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

інші 
кошти 

    

Усього  100,0  50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

100,0  50,0 50,0 

48.13. Проведення 
днів відкритих дверей 
«Усією родиною до 
музею» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
культури АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість сімей  750 800 

Усього  20,0  10,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

20,0  10,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

48.14. Проведення 
акції «Подорож у 
чарівний світ театру 
ляльок» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
культури АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість сімей  300 300 

48.15. Проведення Програма Міністерство 2012—2013 Усього  45,0  20,0 25,0 Кількість сімей  25 25 



у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

25,0  10,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

республіканського 
конкурсу «Сімейна 
страва» 

розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші 
кошти 

20,0  10,0 10,0 

Усього  57,0  32,0 25,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

22,0  7,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

48.16. Проведення 
щорічного конкурсу 
робіт із теми 
затвердження рівних 
прав і можливостей 
жінок та чоловіків 
серед молоді 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

35,0  25,0 10,0 

Кількість 
охоплених учнів і 
студентів 

 300 350 

Усього  72,0  35,0 37,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

48.17. Створення при 
Центрі соціально-
психологічної 
допомоги відділення 
для осіб, які 
постраждали 
від торгівлі людьми 
(Джанкойський район, 
с. Ізумрудне) 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

бюджет 
АРК 

32,0  15,0 17,0 

Надання 
соціально-
психологічних і 
медичних послуг 
особам, які 
постраждали 
від торгівлі 
людьми, чол. 

 5 5 



місцеві 
бюджети 

    (Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) інші 

кошти 
40,0  20,0 20,0 

Усього  96,7  46,7 50,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

36,7  16,7 20,0 

місцеві 
бюджети 

40,0  20,0 20,0 

48.18. Створення 
постійно діючих 
рубрик у друкованих 
засобах масової 
інформації, створення 
серії телепередач на 
тему рівних прав і 
можливостей жінок та 
чоловіків. Створення й 
проведення 
телепроектів «Я — 
жінка», «Краща мама 
Криму», «Кращий тато 
Криму» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК  
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

20,0  10,0 10,0 

Розміщення 
інформації в 
кримських 
засобах масової 
інформації для 
популяризації ідеї 
рівних прав і 
можливостей 
жінок та 
чоловіків 

   

Усього  20,0  10,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

48.19. Організація 
взаємодії кримських і 
міжнародних жіночих 
і молодіжних 
організацій для 
популяризації ідей 
рівних прав і 
можливостей 
чоловіків та жінок  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова  
ВР АРК  
від 21.12.2011  
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, неурядові, 
міжнародні 
організації та 
фонди 

2012—2013 

інші 
кошти 

20,0  10,0 10,0 

Кількість 
громадських 
організацій, які 
беруть участь у 
проведенні 
лекцій, семінарів, 
круглих столів 
для різних 
категорій 
населення АРК 

 3 4 

Усього  85,0  40,0 45,0 48.20. Проведення 
конкурсів на кращий 
соціально 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2012—2013 

у т.ч.:     

Кількість 
представників у 
сфері 

 50 50 



Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

25,0  10,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

відповідальний бізнес, 
на кращого 
роботодавця «Кращий 
роботодавець Криму»  

фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

АРК, Торгово-
промислова палата 
Криму (зі згоди) 

інші 
кошти 

60,0  30,0 30,0 

безпечення 
рівних прав і 
можливостей 
жінок та 
чоловіків 

Усього  17,0  8,0 9,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

6,0  3,0 3,0 

місцеві 
бюджети 

    

48.21. Розробка й 
супровід сторінки на 
сайті Міністерства 
освіти та науки, 
молоді і спорту АРК 
для молодих батьків 
«Знай свої права» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Міністерство 
соціальної політики 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

11,0  5,0 6,0 

Співвідношення 
кількості шлюбів  
на 1000 наявного 
населення 
(одиниць) 

 7,7 7,9 

Усього  40,0  20,0 20,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

48.22. Проведення 
тренінгів для жінок із 
сільської місцевості 
автономії з 
ефективного ведення 
сільськогосподарської 
діяльності й 
громадського 
лідерства. Підготовка 
та публікація 
інформаційних 
матеріалів про ведення 
власного бізнесу в 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
АРК, Асоціація 
фермерів і 
землевласників 
Криму (зі згоди) 

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

    

Проведення 
тренінгів для 
жінок-фермерів із 
сільської 
місцевості АРК 
(кількість 
учасників) 

 25 30 



сільській місцевості й 
процедури одержання 
кредиту на 
сільськогосподарські 
потреби 

№ 632-6/11) інші 
кошти 

40,0  20,0 20,0 

Усього  105,0  45,0 60,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

15,0  5,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

48.23. Створення та 
організація постійно 
діючої школи для 
жінок із числа 
державних службовців 
«Школа лідерства»  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

90,0  40,0 50,0 

Кількість 
учасників курсу 
навчання в 
«Школі 
лідерства»  

 20 25 

Усього  25,0  10,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

25,0  10,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

48.24. Проведення 
республіканського 
конкурсу «Успішна 
жінка» 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Залучення жінок 
у суспільно-
політичне й 
культурне життя 
(кількість 
учасників) 

 25 30 

Усього  73,0  33,0 40,0 48.25. Розробка та 
впровадження до 
Програми навчання 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2012—2013 

у т.ч.:     

Кількість 
державних 
службовців, які 

 500 550 



Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

13,0  3,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

державних службовців 
курсу з навчання 
принципам рівних 
прав і можливостей 
чоловіків та жінок і 
гендерної рівності 

фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

АРК Кримський 
центр 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, 
установ і 
організацій при 
Раді міністрів АРК 

інші 
кошти 

60,0  30,0 30,0 

навчилися 
інтеграції 
гендерного 
підходу в систему 
державного 
управління 

Усього  20,0  10,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

48.26. Розробка та 
впровадження до 
навчальних планів 
курсів підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників спецкурсу 
гендерної рівності й 
забезпечення рівних 
прав і можливостей 
чоловіків та жінок 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

20,0  10,0 10,0 

Кількість 
педагогічних 
працівників, які 
пройшли курс з 
інтеграції 
гендерного 
підходу в систему 
освіти 

 5000 5500 

Усього  103,0  51,0 52,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

49. Забезпечення 
реалізації прав 
дітей і молоді на 
безпечне, 
всебічне й 
гармонічне 
становлення та 
розвиток 
особистості 

49.1. Придбання 
комп'ютерного 
обладнання, 
ліцензійного 
програмного 
забезпечення; 
установка засобів 
сигналізації й 
пожежогасіння для 
забезпечення 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

бюджет 
АРК 

3,0  1,0 2,0 

Кількість 
обладнаних 
робочих місць 
співробітників 
служб у справах 
дітей, які мають 
доступ до Єдиної 
інформаційно-
аналітичної 

 28  



місцеві 
бюджети 

100,0  50,0 50,0 функціонування 
Єдиної інформаційно-
аналітичної системи 
«Діти» 

(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) інші 

кошти 
    

системи «Діти» 

Усього  124,7  60,0 64,7 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

124,7  60,0 64,7 

місцеві 
бюджети 

    

49.2. Придбання 
комп'ютерних 
комплексів «Видима 
мова», комп'ютерних 
тренажерів «Живий 
звук», програмного 
забезпечення з 
обстеження слуху, 
індивідуальних 
слухових апаратів для 
вихованців 
Сімферопольської й 
Феодосійської 
спеціальних 
загальноосвітніх шкіл-
інтернатів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Застосування 
сучасних методик 
корекції в 
навчанні й 
оснащення 
комп'ютерними 
комплексами 
класів (кількість 
слухопротезовани
х дітей з 
порушенням 
слуху) 

 150 100 

Усього  140,0  67,5 72,5 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

140,0  67,5 72,5 

місцеві 
бюджети 

    

49.3. Придбання 
ліцензійних 
комп'ютерних 
програм, обладнання 
для кабінетів 
психологічної 
реабілітації в 
4 спеціальних 
загальноосвітніх 
школах-інтернатах для 
розумово відсталих 
дітей  

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Застосування 
сучасних методик 
корекції в 
навчанні 
розумово 
відсталих дітей 
(кількість дітей)  

 200 200 

Усього  3,0  1,0 2,0 49.4. Організація 
навчання осіб, які 
виявили бажання 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2012—2013 

у т.ч.:     

Кількість сімей, 
залучених до 
навчання й 

 4/60-80 4/60-80 



Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

3,0  1,0 2,0 

місцеві 
бюджети 

    

стати 
усиновлювачами, 
прийомними 
батьками, батьками-
вихователями, 
опікунами, 
піклувальниками 

фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші 
кошти 

    

включених до 
банку даних 
потенційних 
прийомних 
батьків, батьків-
вихователів, і 
створення на їх 
базі прийомних 
сімей, дитячих 
будинків 
сімейного 
типу/кількість 
проведених 
семінарів для 
кандидатів 

Усього  19,0  8,4 10,6 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

6,0  2,0 4,0 

місцеві 
бюджети 

13,0  6,4 6,6 

49.5. Проведення 
соціальної рекламної й 
роз'яснювальної 
роботи з метою 
пропаганди сімейного 
виховання 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11)) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Збільшення 
кількості сімей, 
залучених до 
навчання й 
включених до 
банку даних 
потенційних 
прийомних 
батьків, батьків-
вихователів, % 

 +15 +15 

Усього  5,4  2,4 3,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

49.6. Проведення 
семінарів-нарад, 
інформаційно-
методична підтримка 
для працівників служб 
у справах дітей 
спеціальних установ 
для дітей 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

бюджет 
АРК 

5,4  2,4 3,0 

Підвищення рівня 
підготовки 
фахівців у сфері 
захисту прав 
дітей (кількість 
виданих 
інформаційно-
методичних 
збірників) 

 4 4 



місцеві 
бюджети 

    (Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) інші 

кошти 
    

Усього  141,6  61,6 80,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

141,6  61,6 80,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.7. Проведення 
республіканських і 
регіональних заходів 
для дітей, 
приурочених до 
загальнодержавних 
свят, знаменних і 
пам'ятних дат,  
(у т.ч.  новорічні й 
Різдвяні свята, День 
захисту дітей, День 
знань, День 
усиновлення, День 
Святого Миколи та 
ін.). Проведення 
Кримського 
фестивалю художньої 
творчості дітей-
інвалідів 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Допомога 
соціально 
незахищеним 
категоріям дітей 
із залученням 
громадських 
організацій 
(охоплення дітей) 

 5000 6000 

Усього  5310,1  2530,1 2780,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

5310,1  2530,1 2780,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.8. Організація 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги й 
підтримки 

Програма 
розвитку освіти 
та науки, 
фізичної 
культури й 
спорту, 
підтримки сім'ї 
в АРК на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 21.12.2011 
№ 632-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Охоплення дітей 
організованими 
формами 
відпочинку та 
оздоровлення, 
% 

 100 100 



Усього  40,0  30,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

40,0  30,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.9. Проведення 
аналізу ринку освітніх 
послуг, попиту та 
пропозиції робочої 
сили в автономії 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 26.10.2011 
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Центр 
зайнятості АРК, 
міністерства та 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК  

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Створення банку 
даних 
випускників 
(потенційної 
робочої сили 
автономії) 

   

Усього  40,0  20,0 20,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

40,0  20,0 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.10. Створення й 
систематичне 
відновлення 
Кримського банку 
даних вакансій для 
молоді 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Міністерство 
соціальної політики 
АРК, Центр 
зайнятості АРК, 
Союз 
промисловців, 
підприємців і 
аграріїв Криму, 
міністерства та 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Своєчасне 
інформування 
учнів кримських 
професійно-
технічних 
навчальних 
закладів і 
студентів вищих 
навчальних 
закладів про 
наявність 
вакансій з 
професій, 
спеціальностей, 
про можливості 
сезонного 
працевлаштуванн
я 

   

Усього  245,0  110,0 135,0 

у т.ч.:     

49.11. Проведення 
профорієнтаційних 
заходів (проведення 
лекцій, круглих столів, 
семінарів для 
студентів і старших 
школярів із питань 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Центр 
зайнятості АРК, 
міністерства та 
республіканські 

2012—2013 

Держбю
джет 
України 

    

Кількість 
залучених 
випускників до 
участі в 
профорієнтаційни
х заходах 

 10 12 



бюджет 
АРК 

105,0  50,0 55,0 

місцеві 
бюджети 

110,0  50,0 60,0 

профорієнтації й 
вибору професії) 

від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

комітети, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші 
кошти 

30,0  10,0 20,0 

(тис. дітей) 

Усього  400,0  200,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

300,0  150,0 150,0 

місцеві 
бюджети 

100,0  50,0 50,0 

49.12. Організація й 
проведення літніх 
таборів праці та 
відпочинку для 
старшокласників і 
молоді 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Збільшення 
кількості 
молодих людей, 
які взяли участь у 
літніх таборах 
праці та 
відпочинку 
(кількість 
учасників) 

 2500 3500 

Усього  175,0  75,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

49.13. Проведення у 
вищих навчальних 
закладах ярмарків 
вакансій «Східці в 
майбутнє» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011 
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, керівники 
вищих навчальних 
закладів в АРК, 
Центр зайнятості 
АРК, міністерства 
та республіканські 
комітети АРК, 
Союз 
промисловців, 
підприємців і 
аграріїв Криму, 
виконкоми 
міськрад, 

2012—2013 

інші 
кошти 

175,0  75,0 100,0 

Рівень 
забезпечення 
випускників 
гарантованим 
першим робочим 
місцем, % 

 68 72 



ністрації в АРК 

Усього  175,0  85,0 90,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

175,0  85,0 90,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.14. Проведення 
студентської 
конференції «Молода 
наука» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість 
учасників 
конференції 

 120 200 

Усього  350,0  175,0 175,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

350,0  175,0 175,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.15. Проведення 
конкурсу 
студентських науково-
дослідних робіт, 
дипломних і курсових 
робіт з актуальних 
питань пріоритетного 
розвитку АРК 
«Стратегія 2020: 
ставка на молодь» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
Таврійський 
національний 
університет імені 
В. І. Вернадського, 
керівники вищих 
навчальних 
закладів в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Залучення 
перспективних 
обдарованих 
студентів до 
створення 
проектів, до 
роботи з 
реалізації 
Стратегії 
соціального та 
економічного 
розвитку АРК на 
2011—2020 роки, 
сприяння 
просуванню ідей 
молодих учених 
(кількість 
учасників) 

 250 350 

Усього  210,0  100,0 110,0 

у т.ч.:     

49.16. Проведення 
ярмарку молодіжних 
ідей, проектів і 
винаходів «Молодь — 
інноваційний ресурс 
Криму» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 

2012—2013 

Держбю
джет 

    

Збільшення 
кількості 
молодих людей, 
залучених до 
науково-
дослідної 
діяльності 

 150 250 



України 

бюджет 
АРК 

210,0  100,0 110,0 

місцеві 
бюджети 

    

від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Таврійський 
національний 
університет імені 
В. І. Вернадського, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші 
кошти 

    

кість учасників 
ярмарку) 

Усього  1285,0  612,0 673,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

1285,0  612,0 673,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.17. Виплата 
студентам кримських 
ВНЗ стипендії РМ 
АРК за високі 
досягнення в навчанні 
й науково-дослідній 
діяльності 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011 
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Стимулювання 
молоді до 
наукової 
діяльності, 
формування 
молодої 
інтелектуальної 
еліти АРК 
(кількість 
студентів, яким 
виплачуються 
стипендії) 

 35 37 

Усього  310,0  150,0 160,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

310,0  150,0 160,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.18. Проведення 
конкурсу соціальних 
проектів на одержання 
грантів «Крим у моєму 
серці» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші     

Збільшення 
кількості 
обдарованих 
молодих людей, 
які одержали 
фінансову 
підтримку 
(кількість людей, 
які одержали 
гранти на 
реалізацію 
проектів) 

 5 6 



кошти 

Усього  265,0  115,0 150,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

95,0  45,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

125,0  50,0 75,0 

49.19. Проведення 
республіканського 
туру Всеукраїнського 
конкурсу бізнес-
планів 
підприємницької 
діяльності серед 
молоді 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК, 
керівники вищих 
навчальних 
закладів в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

45,0  20,0 25,0 

Залучення молоді 
до 
підприємницької 
діяльності 
(кількість 
учасників) 

 75 125 

Усього  130,0  60,0 70,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

105,0  50,0 55,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.20. Проведення 
кримського етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу «Молодий 
підприємець року» з 
метою сприяння 
молодіжному 
підприємництву 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК  

2012—2013 

інші 
кошти 

25,0  10,0 15,0 

Виявлення 
інноваційних 
проектів, що 
сприяють 
розвитку АРК, 
стимулювання 
підприємницької 
діяльності молоді 
(кількість 
учасників) 

 25 50 

Усього      

у т.ч.:     

49.21. Створення при 
Голові РМ АРК 
молодіжного уряду 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  

Управління 
справами РМ АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, керівники 
вищих навчальних 

2012—2013 

Держбю
джет 
України 

    

Залучення молоді 
до участі в 
діяльності 
органів 
виконавчої влади, 
реалізація 
взаємодії молоді 

 22 22 



бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

закладів в АРК 

інші 
кошти 

    

із РМ АРК через 
участь у розробці 
проектів рішень 
РМ АРК 
(кількість 
учасників) 

Усього  330,0  160,0 170,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

330,0  160,0 170,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.22. Організація 
постійно діючої школи 
майбутнього 
керівника «Я — лідер» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Таврійський 
національний 
університет імені  
В. І. Вернадського, 
керівники вищих 
навчальних 
закладів в АРК, 
міністерства та 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Підготовка членів 
молодіжного 
уряду при Голові 
РМ АРК до 
здійснення своїх 
функцій, 
формування 
резерву для 
роботи в 
молодіжному 
уряді при Голові 
РМ АРК 
(кількість 
учасників) 

 22 22 

Усього  20,0  10,0 10,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

20,0  10,0 10,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.23. Розробка й 
підтримка офіційного 
сайта молодіжного 
уряду при Голові РМ 
АРК на порталі РМ 
АРК 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Головне 
управління 
інформаційної 
політики 
Управління 
справами РМ АРК, 
молодіжний уряд 
при Голові РМ 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Формування 
інформаційного 
простору для 
молоді, 
інформування 
про діяльність 
молодіжного 
уряду при Голові 
РМ АРК 

   



Усього  250,0  120,0 130,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

250,0  120,0 130,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.24. Проведення 
конкурсу молодіжних 
проектів «Якби 
прем'єром був я…»  

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Залучення 
обдарованої 
молоді до 
розробки моделей 
керівництва 
автономією, 
відбір 
перспективних 
проектів 
(кількість 
учасників) 

 5 5 

Усього  90,0  40,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

90,0  40,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.25. Проведення 
громадських слухань 
«Слово молодим» з 
актуальних проблем 
розвитку АРК 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, молодіжний 
уряд при Голові 
РМ АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість 
учасників 
слухань 

 450 700 

Усього  65,0  30,0 35,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

49.26. Проведення 
студентських 
інтернет-конференцій 
«Студент. Crimeа.ua» з 
метою публічного 
обговорення проблем 
студентства  

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011 
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, керівники 
вищих навчальних 
закладів в АРК, 
молодіжний уряд 
при Голові РМ 
АРК 

2012—2013 

бюджет 65,0  30,0 35,0 

Кількість 
учасників 
інтернет-
конференцій 

 700 1000 



АРК 

місцеві 
бюджети 

    

інші 
кошти 

    

Усього  220,0  110,0 110,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

220,0  110,0 110,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.27. Організація й 
проведення форумів, 
зльотів, конгресів, 
круглих столів, 
конференцій 
молодіжних 
громадських 
організацій та органів 
студентського 
самоврядування 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, міністерства 
та республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК, 
керівники вищих 
навчальних 
закладів в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість 
молодіжних 
громадських 
організацій/ 
кількість 
структур органів 
студентського 
самоврядування 

 61/45 64/55 

Усього  90,0  40,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

90,0  40,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.28. Організація 
постійно діючого 
круглого стола 
молодіжного уряду 
при Голові РМ АРК за 
участю представників 
органів влади АРК, 
правоохоронних 
органів, учених, 
засобів масової 
інформації і широкої 
громадськості  

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Молодіжний уряд 
при Голові РМ 
АРК, Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, міністерства 
та республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість засідань 
круглого стола 
молодіжного 
уряду 

 2 4 

49.29. Проведення Програма АРК Міністерство 2012—2013 Усього  155,0  70,0 85,0 Виявлення  1500 2000 



у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

130,0  60,0 70,0 

місцеві 
бюджети 

    

конкурсу «Студент 
року», приуроченого 
до святкування 
Міжнародного дня 
студентів 

«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, студради 
вищих навчальних 
закладів в АРК, 
молодіжний уряд 
при Голові РМ 
АРК 

інші 
кошти 

25,0  10,0 15,0 

креативних, 
обдарованих 
студентів, їх 
підтримка і 
заохочення, 
стимулювання 
соціальної 
активності 
студентства, 
формування в 
студентів стійкої 
мотивації до 
особистісного 
вдосконалення 
(кількість 
учасників 
конкурсу) 

Усього  245,0  145,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

245,0  145,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.30. Організація й 
проведення заходів, 
приурочених до 
святкування  
Дня молоді України та 
інших державних свят 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
культури АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Збільшення 
кількості 
республіканських 
конкурсів, 
фестивалів, 
змагань та інших 
заходів, що 
проводяться із 
залученням 
молоді (кількість 
заходів) 

 4 4 

Усього      

у т.ч.:     

49.31. Сприяння 
розвитку молодіжного 
міжнародного й 
міжрегіонального 
співробітництва 
студентських і 
молодіжних 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, молодіжний 
уряд при Голові 
РМ АРК, 
міністерства та 

2012—2013 

Держбю
джет 
України 

    

Кількість 
активних 
республіканських 
молодіжних 
громадських 
організацій щодо 
кількості 

 25 30 



бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

цій від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші 
кошти 

    

зареєстрованих, 
% 

Усього  420,0  190,0 230,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

300,0  140,0 160,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.32. Проведення 
молодіжного 
фестивалю 
«Студентська 
республіка» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Міністерство 
культури АРК, 
студентська рада 
при Міністерстві 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, молодіжний 
уряд при Голові 
РМ АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

120,0  50,0 70,0 

Кількість 
учасників 
фестивалю 

 250 300 

Усього  165,0  75,0 90,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

150,0  70,0 80,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.33. Фестиваль 
молодіжної творчості  
«Крим — перлина 
України»  

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
культури АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, керівники 
вищих навчальних 
закладів в АРК, 
студради ВНЗ, 
молодіжний уряд 
при Голові РМ 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

15,0  5,0 10,0 

Кількість 
учасників 
конкурсу 

 170 230 



Усього  160,0  75,0 85,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

135,0  65,0 70,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.34. Проведення 
республіканської 
виставки «Крим очима 
молоді» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, Міністерство 
культури АРК, 
керівники вищих 
навчальних 
закладів в АРК, 
студради ВНЗ  

2012—2013 

інші 
кошти 

25,0  10,0 15,0 

Кількість 
учасників 
виставки 

 75 100 

Усього  165,0  80,0 85,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

165,0  80,0 85,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.35. Підтримка 
організацій, які 
здійснюють роботу з 
дітьми та молоддю. 
Проведення конкурсу 
проектів програм 
дитячих, молодіжних 
громадських 
організацій, що 
стосуються дітей, 
молоді, жінок і родини 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість 
активних 
республіканських 
молодіжних 
громадських 
організацій щодо 
кількості 
зареєстрованих, 
%  

 25 30 

Усього      

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

49.36. Створення на 
ДТРК «Крим» 
регіональної 
телевізійної програми  
«Слово молодим» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань інформації, 
молодіжний уряд 
при Голові РМ 
АРК 

2012—2013 

бюджет     

Професійне 
висвітлення в 
засобах масової 
інформації 
актуальних 
питань вищої 
освіти, проблем 
студентства, 
надання 
можливості 

   



АРК 

місцеві 
бюджети 

    

інші 
кошти 

    

обговорення 
проблемних 
питань 

Усього      

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

49.37. Розробка 
порядку безкоштовної 
приватизації 
молодими фахівцями 
— випускниками 
вищих навчальних 
закладів в АРК 
вільних земель у 
Бахчисарайському, 
Сакському, 
Джанкойському, 
Кіровському, 
Сімферопольському, 
Совєтському, 
Красногвардійському, 
Красноперекопському, 
Ленінському, 
Роздольненському, 
Білогірському районах 
під будівництво 
житла, для здійснення 
підприємницької 
діяльності 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Республіканський 
комітет з питань 
земельних ресурсів 
АРК, Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК  

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Надання 
підтримки молоді 
у вирішенні 
житлових питань, 
залучення молоді 
до 
підприємницької 
діяльності 

   

Усього  585,0  275,0 310,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

49.38. Проведення 
серії благодійних 
акцій «Спортивне 
літо» для дітей і 
підлітків, у т.ч.  на базі 
пришкільних і 
стаціонарних 
оздоровчих таборів 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК  

2012—2013 

бюджет 
АРК 

110,0  50,0 60,0 

Кількість 
молодих людей, 
які займаються 
фізичною 
культурою та 
спортом,  
тис. чол. 

 193 232 



місцеві 
бюджети 

475,0  225,0 250,0 

інші 
кошти 

    

Усього  140,0  70,0 70,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.39. Проведення 
серії акцій «Ми 
відповідаємо за 
майбутнє», «Залишися 
здоровим», «Світ без 
наркотиків», «Я — 
сигарету або сигарета 
— мене» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, студентська 
рада при 
Міністерстві освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

40,0  20,0 20,0 

Кількість 
учасників акцій 

 400 700 

Усього  200,0  95,0 105,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

175,0  85,0 90,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.40. Проведення 
міжвузівських 
студентських 
спортивних змагань 
«Великі перегони» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, студентська 
рада при 
Міністерстві освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

25,0  10,0 15,0 

Кількість 
учасників змагань 

 400 700 

Усього  275,0  135,0 140,0 49.41. Проведення 
фестивалю 
волонтерських загонів 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2012—2013 

у т.ч.:     

Стимулювання 
волонтерського 
руху, поширення 

 120 150 



Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

275,0  135,0 140,0 

місцеві 
бюджети 

    

«Моя ініціатива» 2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

АРК, керівники 
вищих навчальних 
закладів в АРК, 
студентська рада 
при Міністерстві 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК інші 

кошти 
    

досвіду роботи 
студентських 
волонтерських 
загонів (кількість 
учасників 
фестивалю) 

Усього  525,0  250,0 275,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

525,0  250,0 275,0 

49.42. Проведення 
акції «Спортивне 
місто» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, студентська 
рада при 
Міністерстві освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

    

Кількість людей, 
які одержали 
квоти на місця 
для відвідання 
спортивних 
установ 
(стадіони, 
басейни, 
тренажерні зали 
та ін.) 

 50 100 

Усього  1400,0  570,0 830,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

150,0  70,0 80,0 

49.43. Проведення 
акції «Марафон 
добрих справ» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, керівники 
вищих навчальних 
закладів в АРК, 
студентська рада 
при Міністерстві 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра

2012—2013 

місцеві 
бюджети 

1250,0  500,0 750,0 

Кількість 
студентських 
волонтерських 
загонів на базі 
позашкільних і 
спортивних 
установ, що 
створюються з 
метою 
профілактики 
злочинності в 
підлітковому 
середовищі 

 20 50 



ції в АРК інші 
кошти 

    

Усього  225,0  110,0 115,0 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

25,0  10,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

49.44. Організація 
руху «Спасибі Вам за 
Перемогу!» 

Програма АРК 
«Молодь 
Криму» на 
2012—2016 
роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 26.10.2011  
№ 529-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, керівники 
вищих навчальних 
закладів в АРК, 
студентська рада 
при Міністерстві 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—2013 

інші 
кошти 

200,0  100,0 100,0 

Організація 
роботи 
волонтерських 
загонів із надання 
ветеранам 
юридичної, 
соціально-
психологічної 
допомоги 
(кількість 
учасників руху) 

 2100 2500 

Усього  4292,3 4292,3   

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

2364,1 2364,1   

місцеві 
бюджети 

770,9 770,9   

49.45. Організація 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки, 
у т.ч.  оздоровлення їх 
у ДП «МДЦ «Артек» і 
УДЦ «Молода 
Гвардія» 

Програма 
підтримки сім'ї, 
дітей, молоді, 
розвитку 
фізичної 
культури  
та спорту, 
забезпечення 
рівних прав і 
можливостей 
жінок та 
чоловіків в 
АРК на 2011—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 28.12.2010  
№ 165-6/10) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, 
райдержадміністра
ції в АРК, органи 
місцевого 
самоврядування в 
АРК 

2011 

інші 
кошти 

1157,3 1157,3   

Охоплення не 
менше 50% дітей 
шкільного віку 
послугами 
оздоровлення та 
відпочинку, 
кількість 
оздоровлених 
дітей, які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки  

40400   

Усього  511,5 511,5   49.46. Виплата 
студентам вищих 
навчальних закладів 

Програма 
підтримки сім'ї, 
дітей, молоді, 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2011 

у т.ч.:     

Фінансова 
підтримка 
творчої, 

   



Держбю
джет 
України 

    

бюджет 
АРК 

511,5 511,5   

місцеві 
бюджети 

    

стипендій РМ АРК розвитку 
фізичної 
культури  
та спорту, 
забезпечення 
рівних прав і 
можливостей 
жінок та 
чоловіків в 
АРК на 2011—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК  
від 28.12.2010  
№ 165-6/10) 

АРК 

інші 
кошти 

    

рованої, активної 
молоді, створення 
сприятливих 
умов для 
здобуття 
молоддю вищої 
освіти 

Усього  261669,9 34069,5 73493,3 154107,1 

у т.ч.:     

Держбю
джет 
України 

131641,1 14757,7 24733,4 92150,0 

бюджет 
АРК 

111649,7 16158,9 44677,0 50813,8 

місцеві 
бюджет
и 

6003,9 1680,7 1978,4 2344,8 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 7 

інші 
кошти 

12375,2 1472,2 2104,5 8798,5 

 

Пріоритет 8. Розвиток житлово-комунальної сфери та покращання забезпечення населення АРК житлом 

Усього  24110,0  11130,0 12980,0 

у т.ч.:     

50. Здійснення 
демонополізації 
системи 
управління й 
обслуговування 
житлового 

50.1. Прийом-
передача відомчого 
житлового фонду в 
комунальну 
власність 
територіальних 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

3800,0  3800,0  

Передача 
відомчого житла 
в комунальну 
власність — 
тис. м2 

203,5 143,59 167,52 



бюджет 
АРК 

3500,0  1500,0 2000,0 

місцеві 
бюджети 

    

громад АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші кошти 16810,0  5830,0 10980,0 

Усього  18880,0  11890,0 6990,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

9850,0  6150,0 3700,0 

бюджет 
АРК 

3100,0  2100,0 1000,0 

місцеві 
бюджети 

    

50.2. Прийом-
передача відомчих 
гуртожитків у 
комунальну 
власність 
територіальних 
громад 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 5930,0  3640,0 2290,0 

Передача 
відомчих 
гуртожитків у 
комунальну 
власність,  
тис. м2 

75,1 52,5 61,39 

Усього  58820,1 302,4 28517,7 30000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

47020,6 206,40 22814,2 24000,0 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

11703,5  5703,5 6000,0 

50.3. Створення 
мешканцями 
багатоквартирних 
будинків об'єднань 
співвласників 
багатоквартирних 
житлових будинків 
(ОСББ), проведення 
першого 
капітального 
ремонту 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК  

2011—
2013 

інші кошти 96,0 96,00   

Питома вага 
житлового фонду, 
в якому створені 
ОСББ, % 

26,8 36 45,8 

Усього      

у т.ч.:     

фонду, створення 
ринку житлово-
комунальних 
послуг; 
поширення 
практики 
створення 
об'єднань 
співвласників 
багатоквартирни
х житлових 
будинків як 
неприбуткових 
організацій для 
здійснення 
функцій 
управління та 
утримання 
житлового 
комплексу 

50.4. Виконання 
завдань із 
проведення 
конкурсів щодо 
залучення до 
обслуговування 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 

2011—
2013 

Держбюдже     

Питома вага 
житла, 
переданого в 
управління 
недержавним 

8,2 24,6 43,7 



т України 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

житлового фонду 
підприємств 
недержавної форми 
власності 

АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК  

інші кошти     

підприємствам, % 

Усього  18318,7 188,7 9130,0 9000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

18295,7 165,7 9130,0 9000,0 

50.5. Ліквідація 
старого та аварійного 
житлового фонду  

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 23,0 23,0   

Скорочення 
питомої ваги 
ветхості та 
аварійності 
житлового фонду, 
% 

0,206 0,26 0,22 

Усього  94564,2 16344,2 39510,0 38710,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

54460,5 2000,5 26460,0 26000,0 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

40101,8 14341,8 13050,0 12710,0 

50.6. Реалізація 
інвестиційних 
проектів з 
реконструкції і 
капітального 
ремонту житлових 
будинків із 
впровадженням 
енергозберігаючих 
технологій та 
устаткування 
(термомодернізація 
житлових будинків, 
заміна, модернізація 
ліфтів та ін.)  

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 1,9 1,9   

Технічне 
переоснащення 
житлового фонду 
(модернізація й 
заміна аварійних 
ліфтів зі строком 
експлуатації 
понад 25 років) 
(ліфт) 

78 127 126 

50.7. Розвиток Програма Міністерство 2013 Усього  30000,0   30000,0 Забезпечення конкурсного визначення інвестора-забудовника з 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

конкурентного 
середовища на ринку 
послуг з утримання 
житлового фонду 

реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК  

інші кошти 30000,0   30000,0 

комплексної реконструкції житлових кварталів 

Усього  6000,0  6000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

4000,0  4000,0  

50.8. Забезпечення 
беззбиткового 
функціонування 
підприємств 
житлово-
комунального 
господарства  

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК  

2011—
2012 

інші кошти 2000,0  2000,0  

Створення 
розрахункових 
центрів з 
автоматизованим
и системами 
нарахувань та 
обліку оплати 
споживачами 
житлово-
комунальних 
послуг й 
енергоносіїв, % 
охоплених 
споживачів 

 75  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

51. Створення 
сприятливих 
умов для 
залучення 
інвестиційних 
ресурсів для 
потреб 
технічного 
переоснащення 
підприємств 
житлово-
комунального 
господарства та 
розвитку 

51.1.Формування 
переліку 
інвестиційних 
пропозицій у 
житлово-
комунальному 
господарстві 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Створення бази даних для розробки великих інвестиційних проектів у 
сфері житлово-комунального господарства. 



Усього  3600,0  2400,0 1200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

3000,0  2000,0 1000,0 

місцеві 
бюджети 

600,0  400,0 200,0 

51.2. Розробка 
інвестиційних 
проектів у сфері 
житлово-
комунального 
господарства 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів 

Усього  35702,0 302,0 16700,0 18700,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

22606,0 206,0 10600,0 11800,0 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

13000,0  6100,0 6900,0 

51.3. Розробка й 
реалізація пілотних 
проектів, 
спрямованих на 
вдосконалення 
управління 
житловим фондом, 
скорочення 
технологічних 
витрат і втрат 
енергоресурсів 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 96,0 96,0   

Скорочення втрат 
енергоресурсів у 
житловому фонді, 
% 

8 20 30 

Усього  107958,3 5918,3 72530,0 29510,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

85160,0  60520,0 24640,0 

бюджет 
АРК 

    

комунальної 
інфраструктури 

51.4. Реалізація 
інвестиційних 
проектів з 
упорядкування 
територій районних 
центрів і малих міст 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

22798,3 5918,3 12010,0 4870,0 

Створення 
сприятливих і 
комфортних умов 
для життя 
мешканців, % 
населення малих 
міст 

75 90 100 



№ 1911-5/10) інші кошти     

Усього  13900,0  12500,0 1400,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

13900,0  12500,0 1400,0 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

51.5. Часткове 
погашення основної 
суми кредитів, 
відсотків за 
кредитами, 
лізингових платежів 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Залучення інвестиційних ресурсів 

Усього  47591,9 41,9 3050,0 44500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

3291,9 41,9 1750,0 1500,0 

51.6. Залучення 
інвестицій і 
співробітництво з 
міжнародними 
фінансовими та 
донорськими 
організаціями 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування,  
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 44300,0  1300,0 43000,0 

Залучення міжнародної технічної допомоги в реалізації інвестиційних 
проектів у сфері житлово-комунального господарства 

Усього  133000,0  133000,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

133000,0  133000,0  

51.7. Реалізація КРП 
«Чисте місто» 
інноваційного 
екологічного проекту 
у сфері збору та 
переробки твердих 
побутових відходів у 
м. Сімферополь і 
Сімферопольському 
районі за рахунок 
капітальних 
вкладень 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 

Міністерство 
фінансів АРК, КРП 
«Чисте місто» 

2011—
2013 

місцеві     

Комплексне вирішення проблем АРК у частині створення потужностей зі 
збору, знешкодження, переробки твердих побутових відходів 



бюджети від залучення до 
бюджету розвитку 
коштів від місцевих 
запозичень 

№ 1911-5/10) 

інші кошти     

Усього  8706,8  8706,8  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

8706,8  8706,8  

місцеві 
бюджети 

    

51.8. Фінансова 
підтримка КРП 
«Чисте місто» 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
фінансів АРК, КРП 
«Чисте місто» 

2011—
2013 

інші кошти     

Державна реєстрація автотранспортних засобів, техогляд і їх страхування, 
оформлення землевпорядної і містобудівної документації 

Усього  83755,3 3005,3 43160,0 37590,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

37390,0  20240,0 17150,0 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

30100,0 2240,0 15170,0 12690,0 

52. Поетапне 
оснащення всіх 
споживачів 
житлово-
комунальних 
послуг 
приладами 
обліку витрат 
води та енергії 

52.1. Оснащення 
житлового фонду 
подомовими 
приладами обліку 
споживання й 
регулювання води та 
теплової енергії  

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 16265,3 765,3 7750,0 7750,0 

Оснащеність 
житлових 
будинків 
приладами 
обліку, % 

39,4 46,7 61,9 

Усього  11350,3 2900,3 8450,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

2030,9 2030,9   

53. Реалізація 
інвестиційних 
проектів з 
енергозбереженн
я, розвитку та 
реконструкції 
систем 
теплопостачання 

53.1. Розробка 
місцевих програм 
модернізації 
комунальної 
теплоенергетики, 
розробка 
інвестиційних 
проектів 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра

2011—
2012 

бюджет     

Створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів 



АРК 

місцеві 
бюджети 

9319,4 869,4 8450,0  

АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

ції в АРК 

інші кошти     

Усього  51385,6 13353,6 17032,0 21000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

46054,8 9022,8 17032,0 20000,0 

бюджет 
АРК 

1000,0   1000,0 

місцеві 
бюджети 

4330,8 4330,8   

53.2. Реалізація 
інвестиційних 
проектів з 
енергозбереження, 
розвитку та 
реконструкції систем 
теплопостачання 

Програма 
реформування 
та розвитку 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК на 2010—
2014 роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 20.10.2010 
№ 1911-5/10) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Скорочення 
питомих витрат 
умовного палива 
на відпуск тепла, 
кг/Гкал 

163 161,5 160,5 

Усього  33535,5 2170,5 5915,0 25450,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

1496,0 1496,0   

бюджет 
АРК 

13439,5 674,5 5915,0 6850,0 

місцеві 
бюджети 

18600,0   18600,0 

54.1. Забезпечити 
будівництво 
(придбання) 
доступного житла в 
населених пунктах 
АРК  

Програма 
розвитку 
будівельної 
галузі та 
житлового 
будівництва в 
АРК на період 
до 2016 року 
(Постанова ВР 
АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань будівництва 
та архітектури 

2011—
2013 

інші кошти     

Кількість сімей 15 300 400 

Усього  4409,0 280,2 1898,0 2230,8 

у т.ч.:     

54. Розробка 
комплексу 
заходів щодо 
будівництва 
доступного 
житла за 
рахунок: 
розробки 
проектів 
житлових 
будинків 
(квартир) 
відповідно до 
архітектурно-
планувальних, 
конструкційних і 
технічних 
рішень, які 
відповідають 
параметрам 
такого житла; 

54.2. Забезпечення 
надання та 
обслуговування 
довгострокових 
пільгових кредитів 
молодим сім'ям і 

Програма 
розвитку 
будівельної 
галузі та 
житлового 
будівництва в 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

Видача молодим 
сім'ям і самотнім 
молодим 
громадянам за 
рахунок бюджету 
АРК і місцевих 

 8 10 



бюджет 
АРК 

2985,0 280,2 1288,0 1416,8 

місцеві 
бюджети 

1200,0  500,0 700,0 

самотнім громадянам 
на будівництво 
(придбання) житла 

АРК на період 
до 2016 року 
(Постанова ВР 
АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

інші кошти 224,0  110,0 114,0 

бюджетів 
довгострокових 
кредитів на 
будівництво 
(придбання) 
житла 

Усього  500,0 500,0      

у т.ч.:        

Держбюдже
т України 

       

бюджет 
АРК 

500,0 500,0      

місцеві 
бюджети 

       

реконструкції 
житлових 
будинків перших 
масових серій, а 
також будинків 
нежитлового 
призначення, які 
відносяться до 
сфери 
управління 
військових 
формувань 

54.3. Надання 
державної підтримки 
на будівництво 
(придбання) житла 
для педагогічних 
працівників 

Програма 
розвитку 
будівельної 
галузі та 
житлового 
будівництва в 
АРК на період 
до 2016 року 
(Постанова ВР 
АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Міністерство освіти 
та науки, молоді і 
спорту АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Надання 
пільгових 
кредитів 
педагогічним 
працівникам на 
будівництво 
(придбання) 
житла  

   

Усього  94256,0  45995,0 48261,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

14256,0  5995,0 8261,0 

місцеві 
бюджети 

    

55.1. Забезпечення 
будівництва 
(придбання) житла 
для інвалідів 

Програма 
розвитку 
будівельної 
галузі та 
житлового 
будівництва в 
АРК на період 
до 2016 року 
(Постанова ВР 
АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань будівництва 
та архітектури 

2011—
2013 

інші кошти 80000,0  40000,0 40000,0 

Кількість 
інвалідів-
черговиків, 
забезпечення 
житлом за 
рахунок 
бюджетних 
коштів 

 25 33 

Усього  8000,0   8000,0 

у т.ч.:     

55. Надання 
довгострокових 
пільгових 
кредитів на 
будівництво 
(придбання) 
житла для 
малозабезпечени
х багатодітних 
сімей, молодих 
сімей і самотніх 
громадян, 
молодих 
фахівців у 
проблемних 
районах і т.п. 55.2. Реалізація 

пілотних проектів 
реконструкції 
житлових будинків 
перших масових 

Програма 
розвитку 
будівельної 
галузі та 
житлового 
будівництва в 

Республіканський 
комітет АРК з 
питань будівництва 
та архітектури 

2011—
2013 

Держбюдже     

Загальна площа 
реконструйовано
го житла, тис. м2 

  1,5 



т України 

бюджет 
АРК 

8000,0   8000,0 

місцеві 
бюджети 

    

серій АРК на період 
до 2016 року 
(Постанова ВР 
АРК 
від 22.02.2012  
№ 704-6/12) 

інші кошти     

Усього  130189,5 13901,5 18187,0 98101,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

122042,5 13901,5 15000,0 93141,0 

бюджет 
АРК 

8147,0  3187,0 4960,0 

місцеві 
бюджети 

    

56.1. Будівництво 
багатоквартирних 
житлових будинків 

Програма 
облаштування 
депортованих 
кримських 
татар та осіб 
інших 
національносте
й, які 
повернулися на 
проживання до 
України, їхньої 
адаптації та 
інтеграції в 
українське 
суспільство на 
період до 2015 
року (проект) 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад і 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

м2 житла 2368,7 7844,7 22219,5 

Усього  61972,5 4809,5 11654,0 45509,0      

у т.ч.:         

56. Створення 
необхідної 
соціальної і 
комунальної 
інфраструктури в 
місцях 
компактного 
проживання 
представників 
раніше 
депортованих 
народів, 
виділення житла, 
земельних 
ділянок під 
індивідуальну 
забудову 

56.2. Будівництво 
об'єктів електро-, 
газо-, 
водопостачання та 
водовідведення, 
доріг із твердим 
покриттям 

Програма 
облаштування 
депортованих 
кримських 
татар та осіб 
інших 
національносте
й, які 
повернулися на 
проживання до 
України, їхньої 
адаптації та 
інтеграції в 
українське 
суспільство на 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад і 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

45199,5 4609,5 6711,0 33879,0 Км  Уведення в 
експлуатацію 7,2 
км мереж 
водопостачання, 
вежі 
водонапірної — 
1 шт., ВНС — 
1 шт., 2,4 км 
мереж 
електропостачан
ня 

Уведення в 
експлуатацію 8,36 
км 
електропостачанн
я, 7,32 км 
водопостачання, 
13,29 км мереж 
каналізації 

Уведення в 
експлуатацію 38,7 
км 
електропостачання, 
28,8 км 
водопостачання, 
27,9 км 
газопостачання, 5,2 
км доріг 



Бюджет 
АРК 

16773,0 200,0 4943,0 11630,0 Км Уведення в 
експлуатацію 1,2 
км 
газопостачання 

Уведення в 
експлуатацію 1,7 
км 
водопостачання, 
19 км 
газопостачання, 
3,7 км доріг 

Уведення в 
експлуатацію 1,5 
км 
електропостачання, 
1,94 км 
водопостачання, 
15,5 км 
газопостачання, 5,9 
км доріг 

місцеві 
бюджети 

         

період до 2015 
року (проект) 

інші кошти          

Усього  25782,0 1173,7 12304,2 12304,2 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

25782,0 1173,7 12304,2 12304,2 

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

56.3. Будівництво 
загальноосвітньої 
школи в 
мкрнФонтани 
м. Сімферополь  

Субвенція 
державного 
бюджету 
України 
місцевим 
бюджетам на 
соціально-
економічний 
розвиток 
регіонів 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад і 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Учнівські місця   Уведення в 
експлуатацію 
школи на 920 
учнівських місць 

Усього  1600,0   1600,0      

у т.ч.:         

Держбюдже
т України 

         

бюджет 
АРК 

1600,0   1600,0     Уведення в 
експлуатацію 
дитсадка на 140 
місць 

56.4. Будівництво 
дошкільних закладів 

Програма 
облаштування 
депортованих 
кримських 
татар та осіб 
інших 
національносте
й, які 
повернулися на 
проживання до 
України, їхньої 
адаптації та 
інтеграції в 
українське 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад і 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

         



суспільство на 
період до 2015 
року (проект) 

інші кошти          

Усього  600,0  600,0       

у т.ч.:         

Держбюдже
т України 

         

бюджет 
АРК 

600,0  600,0  Пос/зміна  20 пос/зміна  

місцеві 
бюджети 

         

56.5. Будівництво 
ФАП 

Програма 
облаштування 
депортованих 
кримських 
татар та осіб 
інших 
національносте
й, які 
повернулися на 
проживання до 
України, їхньої 
адаптації та 
інтеграції в 
українське 
суспільство на 
період до 2015 
року (проект) 

Республіканський 
комітет АРК у 
справах 
міжнаціональних 
відносин і 
депортованих 
громадян, 
виконкоми 
міськрад і 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013 

інші кошти          

Усього 1108487,
7 

65192,1 520259,7 523036,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

516792,8 34 647,3 214131,3 268014,2 

Бюджет 
АРК 

218607,3 1654,7 169234,8 47717,8 

Місцеві 
бюджети 

177341,4 27907,9 76263,5 73170,0 

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 8 

Інші кошти 195746,2 982,2 60630,0 134134,0 

 

Пріоритет 9. Забезпечення контролю над якістю товарів і послуг із метою захисту прав споживачів на регіональному ринку 

Усього      57. Підтримка 
модернізації 
структури 

57.1. Сприяння 
розширенню мережі 
стаціонарних, 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 

2011—
2013  

у т.ч.:     

Кількість 
об'єктів, од. 

14939 15140 15420 



Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

об'єктів торгівлі, 
торгових центрів як 
ефективного каналу 
реалізації товарів і 
послуг на 
споживчому ринку  

місцеві 
бюджети 

    

57.2. Підвищення 
ефективності 
діяльності 
торговельних 
підприємств за 
рахунок 
застосування 
сучасних форм і 
методів 
обслуговування 

АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

роздрібної 
торгівлі шляхом 
її якісного 
відновлення за 
рахунок 
удосконалення 
умов торгівлі, 
забезпечення 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних вимог 
і стандартів 
обслуговування 
населення 

57.3. Проведення 
заходів щодо 
розробки й 
застосування в 
торговельній мережі 
відмітних цінників 
на продукцію 
кримських 
товаровиробників 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013  

інші кошти     

     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

58. Забезпечення 
контролю над 
безпекою 
харчових 
продуктів і 
сировини 
вітчизняного та 
імпортного 
виробництва 

58.1. Забезпечення 
діяльності робочої 
групи з вивчення 
питань дотримання 
чинного 
законодавства 
ринками, 
підприємствами 
торгівлі, 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013  

бюджет     

     



АРК 

місцеві 
бюджети 

    

відповідно до 
медичних і 
біологічних 
вимог  
(у т.ч.  щодо 
вироблених  
із генно-
модифікованих 
організмів 

ресторанного 
господарства та 
сфери послуг, 
розташованих на 
території АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

59.1. Підготовка 
нормативно-
правових актів у 
сфері цін (тарифів) і 
ціноутворення  

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК  

2011—
2013  

інші кошти     

    

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

59.2. Аналіз 
регуляторного 
впливу нормативно-
правових актів РМ 
АРК у сфері цінової і 
тарифної політики 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК 

2011—
2013  

інші кошти     

    

Усього      

59. Здійснення 
постійного 
моніторингу цін 
на споживчі 
товари та 
послуги з метою 
недопущення їх 
безконтрольного 
росту, залучення 
до процесу 
моніторингу 
представників 
громадськості, 
недержавних 
організацій 

59.3. Щотижневий 
моніторинг цін на 
соціально значущі 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 

2011—
2013  

у т.ч.:     

    



Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

продукти харчування 
й окремі види 
нафтопродуктів 

АРК, Головне 
управління 
статистики в АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

59.4. Координація 
діяльності 
консультативно-
дорадчих органів при 
РМ АРК у сфері 
цінової і тарифної 
політики 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

    

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

59.5. Щотижневе 
інформування про 
цінову ситуацію в 
засобах масової 
інформації і 
роз'яснення 
нормативно-
правових актів із 
питань регулювання 
цін (тарифів) 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

    

60. Посилення 60.1. Сприяння Програма Міністерство 2011— Усього      Кількість 781 780 800 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

розвитку мережі 
фірмових об'єктів 
торгівлі кримських 
виробників  

економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК, Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
АРК, виконкоми 
міськрад і 
райдержадміністра
ції в АРК  

2013  

інші кошти     

фірмових 
торговельних 
об'єктів, од.  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

60.2. Забезпечення 
вільного доступу 
виробників на ринки 
через надання 
торговельних місць 
для реалізації 
товаровиробниками 
власної продукції 

підтримки та 
розвитку 
малого 
підприємництва 
в АРК на 
2011—2012 
роки 
(Постанова ВР 
АРК 
від 28.12.2010  
№ 171-6/10)  

Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК, Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
АРК, виконкоми 
міськрад і 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013  

інші кошти     

Кількість 
торговельних 
місць, од.  

5700 4240 4370 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

адміністративних 
важелів впливу 
місцевих органів 
влади в питанні 
недопущення 
монополізації 
місцевих ринків 
збуту, 
застосування й 
поширення на 
території АРК 
методів 
несумлінної 
конкуренції 

60.3. Проведення 
ярмарків, 
розширених 
продажів, 
проведення 
весняного та 
осіннього 
сільськогосподарськ
их ярмарків 

  Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
АРК, Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК, виконкоми 
міськрад і 
райдержадміністра
ції в АРК 

2011—
2013  

інші кошти     

Кількість 
ярмарків, од.  

4007 1780 1870 



Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

60.4. Розробка 
концепції проекту 
«Кримський 
соціальний ярмарок» 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК 

2011—
2013  

інші кошти     

Забезпечення 
територіальної і 
цінової 
доступності 
продовольчих 
товарів, 
спрощення для 
кримських 
товаровиробників 
порядку 
виведення 
власної продукції 
на внутрішній 
ринок, розвиток 
ринкових 
механізмів 
ціноутворення на 
продукти 
харчування 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

60.5. Розробка 
концепції 
інформаційного 
проекту «Купуй 
кримське» 

  Республіканський 
комітет з питань 
інформації АРК, 
Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
АРК, Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК  

2011—
2013  

інші кошти     

 Насичення 
внутрішнього 
ринку АРК 
продукцією 
місцевих 
виробників, 
збільшення 
обсягів її 
реалізації 

Насичення 
внутрішнього 
ринку АРК 
продукцією 
місцевих 
виробників, 
збільшення 
обсягів її 
реалізації 

Насичення 
внутрішнього 
ринку АРК 
продукцією 
місцевих 
виробників, 
збільшення обсягів 
її реалізації 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

61. 
Налагодження 
соціального 
діалогу між 
центральними та 
місцевими 
органами 
виконавчої влади 
й громадськими, 

61.1. Створення умов 
для реалізації в 
торговельних 
об'єктах проекту 
«Соціальна картка 
кримчанина» 

 Міністерство 
економічного 
розвитку та торгівлі 
АРК, Міністерство 
соціальної політики 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадміністра
ції в АРК, суб'єкти 

2011—
2013  

бюджет     

  Надання 
додаткового 
соціального 
захисту 
малозабезпечени
м верствам 
населення, 
обмеження 
процесів 

Надання 
додаткового 
соціального 
захисту 
малозабезпечени
м верствам 
населення, 
обмеження 
процесів 

Надання 
додаткового 
соціального 
захисту 
малозабезпеченим 
верствам 
населення, 
обмеження 
процесів 



АРК 

місцеві 
бюджети 

    

інші кошти     

матеріального 
розшарування 
суспільства 

матеріального 
розшарування 
суспільства 

розшарування 
суспільства 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

профспілковими 
об'єднаннями, 
організаціями 
роботодавців із 
метою 
забезпечення 
цінової і 
територіальної 
доступності 
товарів і послуг 
для всіх 
категорій 
споживачів  

61.2. Залучення 
профспілкових і 
громадських 
організацій до 
здійснення 
моніторингу ситуації 
на продовольчому 
ринку АРК 

  

господарської 
діяльності 

2011—
2013  

інші кошти     

  Цінова й 
територіальна 
доступність 
товарів і послуг 
для всіх 
категорій 
споживачів 

  

Усього     

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

Бюджет 
АРК 

    

Місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ПРІОРИТЕТОМ 9 

Інші кошти     

 

Усього 4844 
987,4 

757188,
6 

1 
908776,0 

2179022,
9 

у т.ч.:     

УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ V 

Держбюдже 2610907, 330378, 1021280, 1259248,

 



т України 5 2 8 5 

Бюджет 
АРК 

1066 
831,5 

118385,
5 

544585,3 403860,7 

Місцеві 
бюджети 

606818,4 251327,
4 

165800,1 189690,9 

 
Інші кошти 560430,1 57097,6 177109,7 326222,8 

 

 

Розділ VI. ІНТЕГРАЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

Мета 1. Впровадження інтенсивної моделі економічного росту 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.1. Розробка 
проекту угоди 
регіонального 
розвитку АРК між 
ВР АРК  
і КМ України 

Державна стратегія 
регіонального 
розвитку на період 
до 2015 року 
(Постанова КМУ 
від 21.07.2006 
№ 1001) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства  
й 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2012 

інші кошти     

Активізація 
взаємодії 
центральних і 
місцевих 
органів 
виконавчої 
влади з 
вирішення 
пріоритетних 
завдань 
соціально-
економічного 
розвитку АРК 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

  

1.2. Забезпечення 
завершення 
розробки й 
затвердження 
відповідними 
радами стратегій 
розвитку міст і 
районів АРК 

Державна стратегія 
регіонального 
розвитку на період 
до 2015 року 
(Постанова КМУ 
від 21.07.2006 
№ 1001) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
виконкоми 

2011—
2012 

місцеві 
бюджети 

    

Визначення 
довгострокових 
пріоритетів 
розвитку міст і 
районів, 
ефективне 
використання 
бюджетних 
коштів, що 
направляються 
на розвиток 

Ухвалення 
Стратегії 
розвитку в 10 
з 11 міст і в 
13 з 14 
районів 
автономії 

  



міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

інші кошти     регіонів, 
створення умов 
для стійкого 
та 
збалансованого 
розвитку 
регіонів 

Усього  268,0 18,0 120,0 130,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 268,0 18,0 120,0 130,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.3. Проведення 
конференцій, 
круглих столів і 
семінарів з 
актуальних питань 
соціально-
економічного 
розвитку АРК 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Активізація 
взаємодії 
республіканськ
их і місцевих 
органів влади, 
залучення 
громадськості 
до обговорення 
актуальних 
питань розвитку 
республіки, 
вироблення 
дієвих 
механізмів 
реалізації 
державної 
регіональної 
політики 

   

Усього  225,0 30,0 95,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 225,0 30,0 95,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.4. Видання 
інформаційних 
матеріалів з 
актуальних питань 
соціально-
економічного 
розвитку АРК 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Широке 
інформування 
громадськості з 
актуальних 
питань розвитку 
республіки, 
прим. 

1980 100 100 

1.5. Проведення за   Міністерство 2011— Усього  1338,8 288,8 500,0 550,0 Забезпечення    



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1338,8 288,8 500,0 550,0 

місцеві 
бюджети 

    

участю 
громадськості й 
наукових 
організацій 
моніторингу 
стратегічних і 
програмних 
документів АРК, 
здійснення розробок 
у сфері 
стратегічного 
розвитку 

економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2013 

інші кошти     

об'єктивності 
моніторингу, 
внесення 
коректив до 
чинних 
документів, 
підвищення 
ефективності 
реалізації 
Стратегії 
економічного та 
соціального 
розвитку АРК 
на 2011—2020 
роки 

Усього  172,7 27,7 70,0 75,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 172,7 27,7 70,0 75,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.6. Проведення 
семінарів із питань 
стратегічного 
планування та 
регіонального 
розвитку з 
економічними 
підрозділами 
міськрад і 
райдержадміністраці
й в АРК 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Підвищення 
кадрового 
потенціалу 
економічних 
підрозділів 
міськрад і 
райдержадмініс
трацій в АРК 

25 25 25 

Усього  350,0  150,0 200,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 350,0  150,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.7. Розробка, 
впровадження й 
супровід 
автоматизованої 
системи 
моніторингу Плану 
реалізації Стратегії, 
системи надання 
адміністративних 
послуг в 
електронному 
вигляді 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Оптимізація 
процесу збору, 
обробки й 
аналізу 
інформаційних 
матеріалів 
органів 
виконавчої 
влади 

   



Усього  11297,6 4140,7 3556,9 3600,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 11297,6 4140,7 3556,9 3600,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.8. Міжнародна 
діяльність ВР АРК і 
РМ АРК, 
обслуговування 
офіційних заходів і 
представницькі 
видатки 

  Управління 
справами 
ВР АРК, 
Управління 
справами 
РМ АРК, ГУ -
зовнішніх 
зв'язків і 
міжрегіональног
о 
співробітництва 
РМ АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Забезпечення 
представництва 
органів влади 
АРК у 
значущих для 
автономії 
заходах 

   

Усього  7000,0  3500,0 3500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 7000,0  3500,0 3500,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.9. Проведення 
щорічного 
Всекримського 
конкурсу проектів і 
програм розвитку 
місцевого 
самоврядування 

Комплексний план 
підтримки та 
розвитку місцевого 
самоврядування в 
АРК на 2011 рік 
(Постанова ВР 
АРК від 20.10.2010 
№ 1914-5/10) 

Координаційна 
рада з реалізації 
комплексних 
планів 
підтримки та 
розвитку 
місцевого 
самоврядування 
в АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Активізація 
пошуку 
ефективних 
шляхів 
вирішення 
проблем 
життєзабезпече
ння 
територіальних 
громад сіл, 
селищ, міст 
АРК 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.10. Забезпечення 
участі 
територіальних 
громад АРК у 
Всеукраїнському 
конкурсі проектів і 
програм розвитку 
місцевого 
самоврядування 

  ВР АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
в АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

Залучення 
додаткових 
ресурсів для 
вирішення 
проблем 
територіальних 
громад 

   

1.11. Здійснення   Міністерство 2011 Усього      Оперативне    



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

комплексної 
(рейтингової) оцінки 
соціально-
економічного 
розвитку міст  
і районів АРК, 
підготовка 
пропозицій щодо її 
вдосконалення  

економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
Головне 
управління 
статистики в 
АРК, 
міністерства та 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

інші кошти     

виявлення 
негативних 
тенденцій 
соціально-
економічного 
розвитку міст і 
районів АРК 
для подальшого 
прийняття 
комплексу 
заходів для їх 
подолання  

Усього  2667,6 903,6 840,0 924,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 2667,6 903,6 840,0 924,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.12. Оренда 
приміщень для 
проведення заходів, 
пов'язаних з 
інвестиційною 
діяльністю 
(підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку», 
Представництво 
ПРООН у Криму й 
ін.) 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Забезпечення 
необхідних 
умов для 
залучення 
інвестицій 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.13. Розробка 
нормативно-
правових актів ВР 
АРК, РМ АРК, 
необхідних для 
реалізації положень 
законопроекту 
«Про засади 
розвитку АРК та 
особливості 
здійснення 
інвестиційної 
діяльності на її 
території» 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на період до 2015 
року (проект) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2012 

інші кошти     

     



Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.14. Забезпечення 
діяльності Ради 
вітчизняних та 
іноземних інвесторів 
при РМ АРК 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК  

2012—
2013 

інші кошти     

Забезпечення 
необхідних 
умов для 
залучення 
інвестицій 

   

Усього  5000,0  2500,0 2500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 5000,0  2500,0 2500,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.15. Розробка 
бізнес-планів 
інвестиційно-
інноваційних 
проектів із 
пріоритетних 
напрямів розвитку 
АРК 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Формування 
пакета 
економічно 
привабливих 
інвестиційних 
пропозицій з 
високим 
ступенем 
готовності до 
реалізації, од. 

   

Усього  2527,3 27,3 2500,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 2527,3 27,30 2500,0  

місцеві 
бюджети 

    

1.16. Складання 
разом з органами 
влади міст і районів 
паспортів 
ресурсного 
потенціалу 
територій і регіонів 

Державна стратегія 
регіонального 
розвитку на період 
до 2015 року 
(Постанова КМУ 
від 21.07.2006 
№ 1001) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства в 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2012 

інші кошти     

     

1.17. Розробка разом   Міністерство 2011— Усього  310,0 310,0        



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 310,0 310,00   

місцеві 
бюджети 

    

з органами влади 
міст і районів 
проектів 
формування 
дієздатних 
територіальних 
громад 

регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства в 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.18. Створення 
громадських 
регіональних і 
територіальних 
структур із питань 
регіонального 
розвитку 

Державна стратегія 
регіонального 
розвитку на період 
до 2015 року 
(Постанова КМУ 
від 21.07.2006 
№ 1001) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства в 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

     

Усього  116,0 56,0 30,0 30,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 116,0 56,0 30,0 30,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.19. Створення й 
адміністрування 
інформаційного 
порталу «Державні 
закупівлі в АРК» 

  Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Прозорість і 
вільний доступ 
до інформації, 
що стосується 
державних 
закупівель за 
кошти бюджету 
АРК, місцевих 
бюджетів в АРК 

   

Усього  11372,0  3980,0 7392,0 1.20. Фінансова 
підтримка 
підприємств 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК на 2012—

Міністерство 
аграрної 
політики та 

2012—
2013  

у т.ч.:     

     



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 11372,0  3980,0 7392,0 

місцеві 
бюджети 

    

агропромислового 
комплексу через 
механізм 
здешевлення 
кредитів 

2013 роки 
(Постанова ВР 
АРК від 28.12.2011 
№ 658-6/11) 

продовольства 
АРК, 
підприємства 
агропромислово
го комплексу 

інші кошти     

Усього  100,0  50,0 50,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 100,0  50,0 50,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.21. Проведення 
конференцій, 
круглих столів, 
семінарів з 
актуальних питань 
економічного 
розвитку аграрного 
сектору АРК  

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК  
на 2012—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2011  
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Виявлення 
проблем 
розвитку 
агропромислово
го комплексу 
АРК  

   

Усього  135,0  115,0 20,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 135,0  115,0 20,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.22. Створення 
електронної 
торговельної 
площадки  
(веб-порталу)  
«Агросектор 
21 століття» 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК  
на 2012—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 
від 28.12.2011  
№ 658-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, Кримський 
державний 
аграрний 
навчально-
консультаційний 
центр  

2012—
2013 

інші кошти     

Створення умов 
для реалізації 
виробленої 
продукції 

   

Усього  615,0  595,0 20,0    

у т.ч.:        

1.23. Створення 
електронної біржі 

Програма розвитку 
аграрного сектору 
АРК  
на 2012—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Міністерство 

2012 

Держбюдже     

  

   



т України 

бюджет АРК 615,0  595,0 20,0    

місцеві 
бюджети 

       

від 28.12.2011  
№ 658-6/11) 

економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК  

інші кошти        

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.24. Розвиток 
інфраструктури для 
залучення 
інвестицій 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
обсягу 
інвестицій в 
економіку 
республіки, %  

 13 15 

Усього  150,0  75,0 75,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 150,0  75,0 75,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.25. Забезпечення 
проведення 
конкурсу 
інвестиційно- 
інноваційної 
спрямованості 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Розробка нових 
пропозицій 
(проектів) із 
пріоритетних 
напрямів 
розвитку АРК  

   

Усього  1050,0  500,0 550,0 1.26. Проведення 
кримської акції 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 

Управління 
справами РМ 

2012—
2013 

у т.ч.:     

Сприяння 
залученню 
інвестицій в 

 13 15 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1050,0  500,0 550,0 

місцеві 
бюджети 

    

«Успіх року» на 2012—2013 
роки 
(Постанова ВР 
АРК від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

АРК  

інші кошти     

економіку АРК, 
% 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.27. Сприяння 
залученню 
підприємств і 
організацій регіону 
до участі в 
щорічному конкурсі 
бізнес-планів 
Мережі 
регіональних 
центрів з інвестицій 
і розвитку  
(для їхньої 
державної 
підтримки) 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

ДБУ 
«Кримський 
регіональний 
центр з 
інвестицій і 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Розробка нових 
пропозицій 
(проектів) із 
пріоритетних 
напрямів 
розвитку АРК 

   

Усього  63,0  30,0 33,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 63,0  30,0 33,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.28. Організація й 
проведення 
щорічного 
республіканського 
конкурсу серед 
кримських 
журналістів і ЗМІ на 
кращий іміджевий 
медіа-проект про 
АРК 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації, 
Управління 
справами РМ 
АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Залучення ЗМІ 
до висвітлення 
інвестиційного 
розвитку 
регіону 

   

Усього      1.29. Сприяння й 
координація 
діяльності 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2012—
2013 

у т.ч.:     

Залучення 
наукових кіл, 
молоді й 

   



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

громадських рад і 
комітетів, що 
створюються 
громадськими 
організаціями, рад 
молодих учених та 
ін., спрямованої на 
розвиток наукового 
й науково-
технічного 
потенціалу 
автономії 

на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

АРК 

інші кошти     

громадськості 
до вирішення 
економічних і 
соціальних 
проблем 
регіону 

Усього  340,0  170,0 170,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 340,0  170,0 170,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.30. Підтримка 
інвестиційного 
порталу, супровід 
інтерактивної 
інвестиційної карти і 
єдиного 
електронного 
реєстру 
інвестиційних та 
інноваційних 
пропозицій 
(проектів),  
площадок АРК 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Інформаційне 
забезпечення 
інвестиційної 
діяльності в 
регіоні 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.31. Забезпечення 
розвитку 
всеукраїнської 
системи трансферу 
технологій «INDEV» 
(СТТ «INDEV») в 
АРК  

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

ДБУ 
«Кримський 
регіональний 
центр з 
інвестицій і 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Становлення 
СТТ «INDEV» 
як елемента 
інноваційно-
інвестиційної 
структури 
регіону й 
механізму 
комерціалізації 
технологій 

   

1.32. Організація Програма розвитку Міністерство 2012— Усього  630,0  300,0 330,0 Інтенсифікація    



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 630,0  300,0 330,0 

місцеві 
бюджети 

    

участі АРК у 
міжнародних 
проектах і 
програмах 

інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2013 

інші кошти     

співробітництва 
з міжнародними 
організаціями; 
залучення 
додаткових 
ресурсів для 
реалізації 
проектів  

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.33. Надання 
суб'єктам 
господарювання, 
органам місцевого 
самоврядування й 
райдержадміністраці
ям в АРК 
консультаційної і 
методичної 
допомоги з питань 
здійснення 
інвестиційної 
діяльності, у т.ч.  у 
розробці бізнес-
планів 
інвестиційних 
проектів; 
забезпечення 
інформаційного 
супроводу 
іноземних 
інвесторів, які 
впроваджують 
інвестиційні 
проекти, що мають 
стратегічне значення 
для економічного 
розвитку регіону,  
при проходженні 
реєстраційних і 
дозвільно-
узгоджувальних 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку»,  
ДБУ 
«Кримський 
регіональний 
центр з 
інвестицій і 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Підвищення 
якості бізнес-
планів 
інвестиційних 
проектів, 
доведення їх до 
міжнародних 
стандартів. 
Поліпшення 
інформаційного 
забезпечення 
інвестиційної 
діяльності в 
регіоні 

   



процедур 

Усього  138,4  68,1 70,3 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 94,2  47,1 47,1 

місцеві 
бюджети 

44,2  21,0 23,2 

1.34. Підготовка 
спеціалістів органів 
державної влади, 
органів влади АРК і 
місцевого 
самоврядування 
шляхом підвищення 
кваліфікації з питань 
інвестиційної, 
інноваційної і 
зовнішньоекономічн
ої діяльності  
(семінари, 
інформаційні дні) 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Управління 
справами 
РМ АРК, 
Кримський 
центр 
перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації 
працівників 
органів 
державної влади, 
органів 
місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, 
установ і 
організацій при 
РМ АРК, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
й 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Підвищення 
кваліфікації 
спеціалістів, які 
займаються 
питаннями 
залучення 
інвестицій 

   

Усього  213,0  97,0 116,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 110,0  50,0 60,0 

1.35. Проведення 
навчальних 
семінарів, тренінгів, 
нарад, круглих 
столів, у т.ч.:  
для представників 
органів місцевого 
самоврядування, 
райдержадміністраці
й в АРК, які 
забезпечують 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку», 
органи 
місцевого 
самоврядування 

2012—
2013 

місцеві 
бюджети 

103,0  47,0 56,0 

Оптимізація 
роботи із 
залучення 
інвестицій,  
вивчення 
світового 
досвіду 

   



інвестиційні 
процеси в АРК; для 
керівників 
підприємств із 
питань підготовки 
інвестиційних 
проектів і бізнес-
планів  

й 
райдержадмініст
рації в АРК 

інші кошти     

Усього  249,0  116,0 133,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

249,0  116,0 133,0 

1.36. Організація 
тематичних візитів з 
метою обміну 
досвідом до інших 
регіонів України з 
питань інвестиційної 
і 
зовнішньоекономічн
ої діяльності 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
й 
райдержадмініст
рації в АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Вивчення й 
застосування 
позитивного 
досвіду 
залучення 
інвестицій 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.37. Ініціювання й 
організаційний 
супровід взаємодії з 
міжнародними 
організаціями, 
країнами-донорами і 
ЄС, у т.ч.  шляхом 
підписання 
меморандумів, угод; 
сприяння державній 
реєстрації і 
перереєстрації 
проектів (програм) 
міжнародної 
технічної допомоги, 
їх реалізації на 
території АРК. 
Проведення 
моніторингу й 
аналізу реалізації 
проектів (програм) 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства й 
республіканські 
комітети АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
й 
райдержадмініст
рації в АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Інтенсифікація 
співробітництва 
з міжнародними 
організаціями, 
країнами-
донорами і ЄС, 
залучення 
донорських 
коштів для 
підтримки 
соціально-
економічного 
розвитку АРК 

   



міжнародної 
технічної допомоги 

Усього  500,0  200,0 300,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 250,0  100,0 150,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.38. Організація й 
проведення разом з 
міжнародними 
організаціями 
заходів щодо питань 
міжнародної 
технічної допомоги 
(форуми, 
конференції, 
семінари, круглі 
столи та ін.) 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства й 
республіканські 
комітети АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
й 
райдержадмініст
рації в АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти 250,0  100,0 150,0 

Інтенсифікація 
співробітництва 
з міжнародними 
організаціями, 
країнами-
донорами і ЄС, 
залучення 
донорських 
коштів для 
підтримки 
соціально-
економічного 
розвитку АРК 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.39. Розробка 
проектних 
пропозицій і 
формування 
регіональних 
пріоритетів для 
залучення 
міжнародної 
технічної допомоги  

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства й 
республіканські 
комітети АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
й 
райдержадмініст
рації в АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Збільшення 
кількості 
проектів 
(програм), що 
реалізуються на 
території АРК, і 
обсягу 
донорських 
коштів, що 
надходять на їх 
реалізацію 

   

Усього  140,0  60,0 80,0 1.40. Підготовка, 
виготовлення й 
поширення 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 

2012—
2013 

у т.ч.:     

Збільшення 
кількості 
проектів 

   



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 100,0  40,0 60,0 

місцеві 
бюджети 

    

інформаційних і 
методичних 
матеріалів із питань 
міжнародної 
технічної допомоги  

на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 
 

торгівлі АРК, 
міністерства та 
республіканські 
комітети АРК, 
органи 

інші кошти 40,0  20,0 20,0 

(програм), що 
реалізуються на 
території АРК, і 
обсягу 
донорських 
коштів, що 
надходять на їх 
реалізацію 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.41. Організація 
роботи з розвитку 
міжрегіональних і 
міжнародних 
зв'язків АРК 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Головне 
управління 
зовнішніх 
зв'язків і 
міжрегіональног
о 
співробітництва 
РМ АРК, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2012—
2013 

інші кошти     

Зміцнення 
міжнародних, 
міжрегіональни
х зв'язків, 
активізація 
бізнес-
контактів, 
збільшення 
обсягів 
зовнішньої 
торгівлі, 
інтенсифікація 
евроінтеграційн
их процесів 

   

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

1.42. Розширення 
зовнішньоекономічн
ої діяльності та 
активізація 
транскордонного 
співробітництва 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
органи 
місцевого 
самоврядування 
й 
райдержадмініст
рації в АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Зміцнення 
міжнародних, 
міжрегіональни
х зв'язків, 
збільшення 
обсягів 
зовнішньої 
торгівлі 

   



Усього  120,0  50,0 70,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 120,0  50,0 70,0 

місцеві 
бюджети 

    

1.43. Сприяння 
створенню й 
функціонуванню 
системи 
інформаційних 
центрів 
транскордонного 
співробітництва  

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК, ВНЗ 
АРК,  
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Активізація 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності 
регіонів, 
забезпечення 
розвитку 
малого та 
середнього 
бізнесу, 
регіональних 
систем 
транспорту й 
комунікацій, 
розвиток 
інфраструктури 
прикордонних 
регіонів 

   

Усього 47088,3 5802,1 20268,0 21018,3 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

46402,1 5802,1 19964,0 20636,1 

місцеві 
бюджети 

396,2  184,0 212,2 

УСЬОГО ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ МЕТОЮ 1 

інші кошти 290,0  120,0 170,0 

 

Мета 2. Модернізація статусу АРК у міжнародному поділі праці 

Усього  2462,8 1162,8 600,0 700,0 

у т.ч.:     

  2.1. Організація 
участі АРК у 
національних і 
закордонних 
виставках, ярмарках 
та інших 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

Формування 
іміджу АРК як 
стабільного та 
надійного 
бізнес-
партнера, 

   



бюджет АРК 2462,8 1162,8 600,0 700,0 

місцеві 
бюджети 

    

виставкових заходах ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

інші кошти     

Усього  1641,2 741,2 400,0 500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1641,2 741,2 400,0 500,0 

місцеві 
бюджети 

    

2.2. Проведення 
виставково-
ярмаркових заходів 
в АРК 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

просування 
інвестиційного 
потенціалу 
АРК, 
сприяння 
розширенню й 
установленню 
нових 
міжнародних і 
міжрегіональни
х зв'язків 

   

Усього  17063,7 2228,7 6900,0 7935,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 9646,2 2228,7 3450,0 3967,5 

місцеві 
бюджети 

    

Кількість 
рекламних 
роликів (виходи 
в телеефір) 

250 виходів 
на ТВ 
України і 
Росії 

251 вихід на 
ТВ України і 
Росії 

2.3. Реалізація 
комплексу 
іміджевих заходів 
щодо створення 
позитивного образу 
Криму 

Програма розвитку 
АРК у сфері 
туризму та 
курортів на 2011—
2015 роки (проект) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації, 
Міністерство 
курортів і 
туризму АРК  

2011—
2013 

інші кошти 7417,5  3450,0 3967,5 Кількість 
рекламної і 
сувенірної 
продукції 

Проведення 
конкурсу на 
ребрендінг 
логотипа 
АРК і 
створення 
фірмового 
стилю 

Буклети  
30 тис. шт., 
ручки  
5 тис. шт., 
блокноти й 
папки  
8 тис. шт. 

Буклети  
30 тис. шт., 
ручки  
5 тис. шт., 
блокноти й 
папки  
8 тис. шт. 

2.4. Організація Програма розвитку Міністерство 2012— Усього  2750,0  1350,0 1400,0 Формування    



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 2750,0  1350,0 1400,0 

місцеві 
бюджети 

    

проведення й участь 
у заходах 
інвестиційної та 
інноваційної 
спрямованості 
(проведення 
Міжнародного 
Чорноморського 
економічного 
форуму, Ярмарку 
інноваційних 
технологій;  
міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
розвитку 
інноваційної 
діяльності» та інших 
заходів) 

інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2013 

інші кошти     

іміджу АРК як 
стабільного та 
надійного 
бізнес-
партнера, 
просування 
інвестиційного 
потенціалу 
АРК, 
сприяння 
розширенню й 
установленню 
нових 
міжнародних і 
міжрегіональни
х зв'язків 

Усього  280,7 80,7 100,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 280,7 80,7 100,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

2.5. Організація 
роботи з підтримки 
та підвищення 
кредитного рейтингу 
АРК, що передбачає 
перегляд факторів, 
які можуть вплинути 
на рейтинг, шляхом 
систематизації та 
узагальнення 
аналітичних 
матеріалів по АРК і 
підготовки 
оновленої 
рейтингової 
інформації  

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки (Постанова 
ВР АРК  
від 21.12.11  
№ 630-6/11) 

Міністерство 
фінансів АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Входження 
нових 
інвесторів до 
пріоритетних 
сфер економіки 
АРК.  
Зростання 
прямих 
іноземних і 
вітчизняних 
інвестицій 

Створення сприятливих умов для 
формування позитивного інвестиційного 
клімату та інфраструктури інвестиційної 
діяльності на території АРК. 
Стимулювання надходження вітчизняного 
й закордонного капіталу в економіку 
регіону 

Усього      

у т.ч.:     

2.6. Презентація 
інвестиційного 
потенціалу на 
провідних 
закордонних і 
вітчизняних 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  

Підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку», 
Міністерство 
економічного 

2012—
2013 

Держбюдже     

Формування 
іміджу АРК як 
стабільного та 
надійного 
бізнес-партнера 

   



т України 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

площадках  ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

розвитку та 
торгівлі АРК  

інші кошти     

Усього  750,0  350,0 400,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 750,0  350,0 400,0 

місцеві 
бюджети 

    

2.7. Підготовка й 
видання 
презентаційних 
матеріалів про АРК 
(збірники, брошури, 
фото- і 
відеоматеріали, 
диски для лазерних 
систем), у т. ч. з 
питань 
інвестиційної, 
інноваційної і 
зовнішньоекономічн
ої діяльності, 
матеріали 
рекламного та 
методичного 
напряму  

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Формування 
іміджу АРК як 
стабільного та 
надійного 
бізнес-партнера 

   

Усього  220,0  100,0 120,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 220,0  100,0 120,0 

місцеві 
бюджети 

    

2.8. Підготовка й 
розміщення в 
засобах масової 
інформації, у т.ч.  
закордонних, 
інформаційних і 
рекламних 
матеріалів про 
інвестиційну 
діяльність 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку» 

2012—
2013 

інші кошти     

Формування 
іміджу АРК як 
стабільного та 
надійного 
бізнес-партнера 

   

2.9. Висвітлення Програма розвитку Міністерства, 2012— Усього      Інформування    



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

діяльності 
міністерств АРК, 
республіканських 
комітетів АРК, 
виконкомів міськрад 
і 
райдержадміністраці
й в АРК у сфері 
інвестиційної 
політики в засобах 
масової інформації, 
на сайтах і т.д. 

інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

республіканські 
комітети АРК  

2013 

інші кошти     

громадськості 
про державну 
політику у 
сфері залучення 
інвестицій 

Усього  179,4  86,0 93,4 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

179,4  86,0 93,4 

2.10. Розробка й 
підготовка 
презентаційно-
інформаційних 
матеріалів про міста 
та райони АРК  

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку»  

2012—
2013 

інші кошти     

Просування 
інвестиційного 
потенціалу 
регіонів АРК, 
формування 
позитивного 
інвестиційного 
іміджу 

   

Усього  86,5  24,0 62,5 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

86,5  24,0 62,5 

2.11. Розробка й 
постійне 
відновлення 
інвестиційних 
паспортів регіонів 
(райони, міста). 
Відновлення розділу 
«Інвестиційна 
діяльність» на веб-
сайтах районів і міст 
АРК 

Програма розвитку 
інвестиційної 
діяльності в АРК 
на 2012—2013 
роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 630-6/11) 

Виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
підприємство 
«Агентство 
регіонального 
розвитку»  

2012—
2013 

інші кошти     

Просування 
інвестиційного 
потенціалу 
регіонів АРК, 
формування 
позитивного 
інвестиційного 
іміджу 

   

УСЬОГО ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ МЕТОЮ 2 Усього 25434,3 4213,4 9910,0 11310,9  



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

17750,9 4213,4 6350,0 7187,5 

місцеві 
бюджети 

265,9  110,0 155,9 

інші кошти 7417,5  3450,0 3967,5 

Мета 3. Забезпечення контрольованого та збалансованого просторового розвитку 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

3.1. Визначення 
структурних 
проблем розвитку 
міст і районів, що 
впливають на 
конкурентоспромож
ність і потенціал 
росту 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, 
міністерства й 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Посилення 
взаємодії 
органів влади 
всіх рівнів у 
вирішенні 
проблемних 
питань 
регіонального 
розвитку  

 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

3. Проведення 
моніторингу 
проблемних 
питань розвитку 
міст і районів 
АРК, виявлення 
депресивних 
регіонів 

3.2. Участь у 
проведенні оцінки 
міжрегіональної і 
внутрішньорегіонал
ьної диференціації 
соціально-
економічного 
розвитку регіонів 

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, 
міністерства й 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст

2011—
2013 

інші кошти     

Зниження 
значної 
внутрішньорегі
ональної 
диференціації 
соціально-
економічного 
розвитку 
регіонів 

 



рації в АРК 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

3.3. Участь у 
проведенні 
моніторингу 
розвитку регіонів 
для визнання 
територій 
депресивними й 
підготовки програм 
подолання їх 
депрессивности  

  Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, 
міністерства й 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Подолання 
стану 
депресивності 
регіонів  

 

Усього     

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

    

місцеві 
бюджети 

    

УСЬОГО ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ МЕТОЮ 3 

інші кошти     

 

Мета 4. Забезпечення рівного доступу населення до бюджетних послуг (освіти, пенсійного забезпечення, медичного обслуговування,  
адміністративних послуг і т.п.), що гарантує реалізацію конституційних прав громадян України. Забезпечення громадської безпеки 

Усього  15117,8 4192,8 5225,0 5700,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

  4.1. Сприяння 
розвиткові засобів 
масової інформації 
шляхом надання 
фінансової 
підтримки 

  Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації 

2011—
2013 

бюджет АРК 15117,8 4192,8 5225,0 5700,0 

Штук Створення й 
вихід в ефір 
більш як 90 
телепрограм і 
більш як 
90 радіо-
передач. 
Надання 

Створення й 
вихід в ефір 
6 
телепрограм 
і 3 
радіопрограм
; надання 
фінансової 

Створення й 
вихід в ефір 6 
телепрограм і 
3 
радіопрограм; 
надання 
фінансової 
підтримки  



місцеві 
бюджети 

    

інші кошти     

фінансової 
підтримки 8 
республіканс
ьким газетам 
і журналам; 
ДП «КІА» 
виділення 
коштів із 
бюджету 
АРК на 
покриття 
витрат у сумі  
1270,9 
тис. грн 

підтримки  
10 
республіканс
ьким газетам 
і журналам; 
виділення 
коштів із 
бюджету 
АРК 
Кримському 
інформаційн
ому 
агентству на 
покриття 
витрат, 
пов'язаних зі 
збором, 
обробкою, 
поширенням 
і 
розміщенням 
на сайті 
офіційної 
інформації 

10 
республікансь
ким газетам і 
журналам; 
виділення 
коштів із 
бюджету АРК 
Кримському 
інформаційно
му агентству 
на покриття 
витрат, 
пов'язаних зі 
збором, 
обробкою, 
поширенням і 
розміщенням 
на сайті 
офіційної 
інформації 

Усього  1338,0 343,0 495,0 500,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1338,0 343,0 495,0 500,0 

місцеві 
бюджети 

    

4.2. Сприяння 
розвиткові 
видавничої 
діяльності шляхом 
забезпечення 
випуску соціально 
значущої літератури 
й книг кримських 
авторів; організація 
й проведення 
республіканського 
конкурсу «Кримська 
книга». Надання 
фінансової 
підтримки  
КРО «Науково-
редакційна група з 
підготовки 
Кримського тому 

 Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації 

2011—
2013 

інші кошти     

Штук Видання 
4 книг 
кримських 
авторів. 
Підготовка  
7 тому серії 
книг 
«Реабілітован
і історією» 

Видання 
4 книг 
кримських 
авторів 

Видання 
5 книг 
кримських 
авторів 



серії книг 
«Реабілітовані 
історією» 

Усього  45,0 15,0 15,0 15,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 45,0 15,0 15,0 15,0 

місцеві 
бюджети 

    

4.3. Проведення в 
навчальних закладах 
олімпіад, вікторин, 
конкурсів, турнірів, 
брейн-рингів із 
правових питань 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Забезпечення 
якості 
надання 
правової 
допомоги 
малозабезпеч
еним 
верствам 
населення 

Забезпечення 
якості 
надання 
правової 
допомоги 
малозабезпеч
еним 
верствам 
населення 

Забезпечення 
якості 
надання 
правової 
допомоги 
малозабезпече
ним верствам 
населення 

Усього     

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.4. Проведення 
семінарів для 
працівників, які 
залучаються до 
роботи в правових 
громадських 
приймальнях 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Забезпечення 
якості 
надання 
правової 
допомоги 
малозабезпеч
еним 
верствам 
населення 

Забезпечення 
якості 
надання 
правової 
допомоги 
малозабезпеч
еним 
верствам 
населення 

Забезпечення 
якості 
надання 
правової 
допомоги 
малозабезпече
ним верствам 
населення 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

4.5. Організаційне й 
методичне 
забезпечення роботи 
секції 
«правознавство»  
Малої академії наук 
школярів Криму 
«Шукач» 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 
 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК,  
ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

 Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної поведінки 

Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної 
поведінки 

Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної поведінки 



інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.6. Організація в 
будинках культури, 
клубах, бібліотеках 
занять гуртків права, 
оформлення стендів 
правової літератури 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
культури АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної поведінки 

Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної 
поведінки 

Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної поведінки 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.7. Стажування 
студентської молоді, 
яка навчається в 
юридичних 
навчальних 
закладах, в органах 
виконавчої влади й 
органах місцевого 
самоврядування з 
метою підвищення 
професійних знань 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК, органи 
місцевого 
самоврядування 

2011—
2013 

інші кошти     

- Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної поведінки 

Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної 
поведінки 

Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної поведінки 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.8. Проведення 
правового лекторію 
для учнів шкіл із 
поглибленим 
вивченням правових 
дисциплін 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, 
ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної поведінки 

Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної 
поведінки 

Залучення 
молоді до 
вивчення 
правових 
норм і 
формування 
навичок 
законослухня
ної поведінки 



Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.9. Проведення 
навчально-
методичних 
семінарів для 
викладачів правових 
дисциплін, а також 
для заступників 
директорів з 
виховної роботи 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК,  
ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Підвищення 
якості 
викладання 
правових 
дисциплін у 
навчальних 
закладах 

Підвищення 
якості 
викладання 
правових 
дисциплін у 
навчальних 
закладах 

Підвищення 
якості 
викладання 
правових 
дисциплін у 
навчальних 
закладах 

Усього  475,8 158,6 158,6 158,6 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 475,8 158,6 158,6 158,6 

місцеві 
бюджети 

    

4.10. Інформування 
громадян про 
правову політику 
держави, стан 
законності й 
правопорядку, 
забезпечення 
конституційних прав 
і свобод громадян 
України 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК, 
Кримський 
юридичний 
інститут 
Національної 
юридичної 
академії України 
імені Ярослава 
Мудрого 

2011—
2013 

інші кошти     

 Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня правової 
грамотності 
населення 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.11. Проведення 
правоосвітніх 
заходів (семінарів, 
лекцій, 
консультацій) на 
підприємствах, в 
установах, 
організаціях 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня правової 
грамотності 
населення 

4.12. Висвітлення в Програма Республіканськи 2011— Усього       Підвищення Підвищення Підвищення 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

теле- й 
радіопередачах 
актуальних 
правових питань. 
Організація циклу 
навчально-
методичних 
телепередач з 
правових питань. 
Залучення до 
висвітлення 
правових питань 
керівників органів 
виконавчої влади, 
учених, провідних 
спеціалістів-
практиків у сфері 
права 

громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

й комітет АРК з 
питань 
інформації 

2013 

інші кошти     

рівня 
правової 
грамотності 
населення 

рівня 
правової 
грамотності 
населення 

рівня правової 
грамотності 
населення 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.13. Організація 
виходу в ефір 
правової програми 
«Час права» на 
ДТРК «Крим» 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ДТРК «Крим»,  
ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня правової 
грамотності 
населення 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

4.14. Проведення 
заходів щодо 
пропаганди 
правових знань у 
сфері податкового 
законодавства 
(семінарів, 
консультацій для 
платників податків) 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Державна 
податкова 
служба в АРК 

2011—
2013 

місцеві     

 Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня правової 
грамотності 
населення 



бюджети 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.15. Підготовка 
матеріалів із 
правової тематики 
для публікації в 
засобах масової 
інформації 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня правової 
грамотності 
населення 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.16. Проведення 
систематичного 
аналізу стану 
правової освіти 
населення й 
внесення пропозицій 
щодо поліпшення її 
рівня 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ юстиції 
Міністерства 
юстиції України 
в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Удосконален
ня форм і 
методів 
правоосвітнь
ої діяльності 

Удосконален
ня форм і 
методів 
правоосвітнь
ої діяльності 

Удосконаленн
я форм і 
методів 
правоосвітньо
ї діяльності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

4.17. Забезпечення 
перепрофілювання 
навчально-
консультативних 
пунктів установ 
виконання покарань 
в АРК на вечірні 
школи, створення 
виправного центру 
або ділянки 
соціальної 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК і 
м. Севастополь 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

 Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня 
правової 
грамотності 
населення 

Підвищення 
рівня правової 
грамотності 
населення 



реабілітації на базі 
Сімферопольської 
виправної колонії 
Управління 
Державного 
департаменту 
України з питань 
виконання покарань 
в АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.18. Здійснення 
комплексу заходів 
щодо належної 
нейтралізації та 
ізоляції від основної 
маси засуджених 
осіб негативної 
спрямованості, 
злісних порушників 
режиму утримання з 
метою недопущення 
скоєння ними 
злочинів і 
протиправних дій на 
території установ 
Управління 
Держдепартаменту 
України з питань 
виконання покарань 
в АРК 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК і 
м. Севасто-поль, 
ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

4.19. Здійснення 
комплексу 
організаційно-
практичних заходів, 
спрямованих на 
недопущення 
екстремістських і 
терористичних 
проявів під час 
проведення 
міжнародного 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Головне 
управління СБ 
України в АРК, 
Головне 
управління МВС 
України в АРК, 
Прокуратура 
АРК, Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 



заходу;  
з метою 
відпрацювання 
методики 
запобігання таким 
загрозам проведення 
тактико-спеціальних 
навчань із питань 
проведення операцій 
щодо припинення 
терористичних актів 
і групових порушень 
громадського 
порядку; 
забезпечення 
моніторингу, у т.ч.  
шляхом створення, 
постійного 
наповнення й 
використання 
відповідної 
інформаційно-
облікової бази даних 
діяльності 
організацій і груп 
екстремістської 
спрямованості, які 
можуть удатися до 
вчинення 
протиправних дій 

України в АРК інші кошти     

Усього  100,0   100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 100,0   100,0 

4.20. Налагодження 
взаємодії між 
міськими, 
районними органами 
внутрішніх справ і 
громадськими 
формуваннями з 
охорони порядку, 
здійснення заходів, 
спрямованих на 
створення нових і 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
справами РМ 
АРК, 
Прокуратура 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, Державна 
податкова 
служба в АРК, 
виконкоми 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

 Розробка 
нових форм і 
методів 
профілактики 
правопоруше
нь і 
впровадженн
я їх у 
практику 

Розробка 
нових форм і 
методів 
профілактик
и 
правопоруше
нь і 
впровадженн
я їх у 
практику 

Розробка 
нових форм і 
методів 
профілактики 
правопоруше
нь і 
впровадження 
їх у практику 



розширення мережі 
наявних 
громадських 
формувань 

міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
Управління 
Кримського 
територіального 
командування 
Внутрішніх 
військ МВС 
України в АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.21.Формування 
банку даних з 
номенклатури й 
потенційних обсягів 
поставок продукції 
підприємств установ 
виконання покарань 
в АРК і 
забезпечення його 
розміщення та 
відновлення в 
мережі Інтернет 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК 
і м. Сева-
стополь, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Збільшення 
надходження 
замовлень 
від місцевих 
органів 
влади, 
підприємств, 
організацій 
та інших 
установ АРК 

Збільшення 
надходження 
замовлень 
від місцевих 
органів 
влади, 
підприємств, 
організацій 
та інших 
установ АРК 

Збільшення 
надходження 
замовлень 
від місцевих 
органів влади, 
підприємств, 
організацій та 
інших установ 
АРК 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.22. Проведення 
робочих нарад з 
керівниками 
підприємств, 
установ та 
організацій усіх 
форм власності з 
метою розробки 
заходів щодо 
надання практичної 
допомоги 
підприємствам 
установ виконання 
покарань в АРК у 
вирішенні проблем 
працевлаштування 
засуджених 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки  
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК  
і м. Сева-
стополь, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Створення 
нових 
робочих 
місць, 
підвищення 
кваліфікації 
засуджених, 
задіяних в 
основному 
виробництві 

Створення 
нових 
робочих 
місць, 
підвищення 
кваліфікації 
засуджених, 
задіяних в 
основному 
виробництві 

Створення 
нових 
робочих 
місць, 
підвищення 
кваліфікації 
засуджених, 
задіяних в 
основному 
виробництві 



Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.23. Вивчення й 
впровадження 
закордонного 
досвіду з питань 
запобігання 
поширенню 
наркоманії і 
боротьби з 
наркобізнесом, 
забезпечення участі 
представників АРК 
у міжнародних 
семінарах і наукових 
конференціях 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки  
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

- Запобігання 
злочинам у 
сфері обігу 
наркотичних 
засобів 

Запобігання 
злочинам у 
сфері обігу 
наркотичних 
засобів 

Запобігання 
злочинам у 
сфері обігу 
наркотичних 
засобів 

Усього  20,0   20,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 20,0   20,0 

місцеві 
бюджети 

    

4.24. Проведення 
міжгалузевих нарад-
семінарів, круглих 
столів з питань 
координації, аналізу 
й стратегії 
виконання заходів 
щодо профілактики 
правопорушень 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
справами РМ 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
ДПС в АРК, 
Управління 
Кримського 
територіального 
командування 
внутрішніх 
військ МВС 
України в АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК, ГУ 
СБ України в 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Підвищення 
рівня 
професійної 
підготовки 
посадових 
осіб, які 
здійснюють 
заходи щодо 
профілактики 
правопоруше
нь 

Підвищення 
рівня 
професійної 
підготовки 
посадових 
осіб, які 
здійснюють 
заходи щодо 
профілактик
и 
правопоруше
нь 

Підвищення 
рівня 
професійної 
підготовки 
посадових 
осіб, які 
здійснюють 
заходи щодо 
профілактики 
правопоруше
нь 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

4.25. Вжиття заходів 
щодо встановлення 
та розвитку зв'язків з 
неурядовими 
міжнародними 
громадськими 
організаціями для 
підтримки програм 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК,  
ГУ МВС 

2011—
2013 

бюджет АРК     

 Запобігання 
незаконному 
обігу 
наркотичних 
засобів 

Запобігання 
незаконному 
обігу 
наркотичних 
засобів 

Запобігання 
незаконному 
обігу 
наркотичних 
засобів 



місцеві 
бюджети 

    боротьби з 
незаконним обігом 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин і 
прекурсорів із 
використанням 
можливостей 
благодійних фондів 
сприяння боротьбі з 
наркоманією та 
наркобізнесом 

№ 170-6/11)  України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.26. Підготовка й 
направлення 
підприємствам, 
організаціям та 
установам автономії 
пропозицій з 
розміщення 
замовлень за 
рахунок бюджетних 
коштів згідно з 
номенклатурою 
продукції, робіт і 
послуг підприємств 
установ виконання 
покарань в АРК 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК і 
м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Збільшення 
обсягів 
виробництва 

Збільшення 
обсягів 
виробництва 

Збільшення 
обсягів 
виробництва 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.27. Участь 
підприємств і 
установ виконання 
покарань в АРК у 
виставкових 
заходах, що 
проводяться на 
території республіки 
й за її межами 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, 
Міністерство 
курортів і 
туризму АРК, 
Управління 
Державної 

2011—
2013 

інші кошти     

 Одержання 
додаткових 
замовлень 
промисловог
о характеру 

Одержання 
додаткових 
замовлень 
промисловог
о характеру 

Одержання 
додаткових 
замовлень 
промислового 
характеру 



пенітенціарної 
служби України 
в АРК  
і м. Севастополь 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.28. Забезпечення 
участі підприємств 
установ виконання 
покарань в АРК у 
конкурсних торгах, 
що проводяться на 
території АРК  
і в регіонах України 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК і 
м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Одержання 
додаткових 
замовлень 
промисловог
о характеру 

Одержання 
додаткових 
замовлень 
промисловог
о характеру 

Одержання 
додаткових 
замовлень 
промислового 
характеру 

Усього  159,8 90,0 69,8  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 159,8 90,0 69,8  

місцеві 
бюджети 

    

4.29. Організація 
доставки 
призовників з 
республіканського 
збірного пункту на 
залізничний вокзал 
для відправлення у 
війська 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Військовий 
комісаріат АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Забезпечення організованої й безпечної 
доставки призовників з республіканського 
збірного пункту на залізничний вокзал 
м. Сімферополь для відправлення у 
війська 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

 

4.30. Організація й 
проведення 
місячників 
добровільної здачі 
зброї, спеціальних 
засобів, боєприпасів 
і вибухових 
матеріалів 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

місцеві     

 Профілактик
а 
правопоруше
нь 

Профілактик
а 
правопоруше
нь 

Профілактика 
правопоруше
нь 



бюджети 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.31. Удосконалення 
механізму протидії 
правопорушенням, 
пов'язаним з 
укриттям товарів 
від митного 
контролю, 
незаконним 
переміщенням 
вантажів 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Кримська 
митниця,  
ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК, Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 
України, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарсько
ї діяльності 

Виявлення, 
припинення 
й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарсько
ї діяльності 

Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарської 
діяльності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.32. Проведення 
щорічного аналізу 
стану правопорядку 
й організації 
боротьби зі 
злочинністю в АРК 
у цілому і її окремих 
регіонах, за 
результатами 
аналізу вжиття 
скоординованих 
заходів щодо 
усунення причин і 
умов, що сприяють 
скоєнню 
правопорушень і 
злочинів,  
а також щодо 
їхнього запобігання 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
справами РМ 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, ДПС в 
АРК, Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 
України, 
Управління 
військової 
контррозвідки  
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь, 
Прокуратура 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

- Зниження 
кількості 
правопоруше
нь 

Зниження 
кількості 
правопоруше
нь 

Зниження 
кількості 
правопоруше
нь 

4.33. Забезпечення Програма ГУ МВС 2011— Усього      - Зниження Зниження Зниження 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

своєчасного обміну 
інформацією про 
заплановані 
перевірки з метою 
підвищення 
ефективності 
координації 
діяльності 
правоохоронних і 
контролюючих 
органів  

громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК,  
ДПС в АРК,  
КРУ в АРК,  
ГУ НБ України в 
АРК, Азово-
Чорноморське 
регіональне  
управління ДПС 
України, 
Управління 
військової 
контррозвідки, 
СБ України в 
АРК і м. 
Севастополь, 
Прокуратура 
АРК 

2013 

інші кошти     

кількості 
правопоруше
нь 

кількості 
правопоруше
нь 

кількості 
правопоруше
нь 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.34. Оптимізація 
виробництва й 
системи управління 
виробництвом на 
підприємствах 
установ виконання 
покарань в АРК 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК і 
м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Збільшення 
обсягів 
виробництва 

Збільшення 
обсягів 
виробництва 

Збільшення 
обсягів 
виробництва 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

4.35. Організація й 
проведення робіт, 
спрямованих на 
виявлення фактів 
діяльності 
інтерактивних 
клубів, у частині 
здійснення 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 

Державна 
податкова 
служба в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
Прокуратура 

2011—
2013 

бюджет АРК     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 



місцеві 
бюджети 

    діяльності, 
пов'язаної із 
проведенням 
азартних ігор 

№ 170-6/11) АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.36. Забезпечення з 
метою протидії 
зловживанням серед 
керівників 
підприємств 
аграрного сектору 
економіки й 
місцевих органів 
виконавчої влади в 
АРК супроводу 
процесів 
реформування та 
розвитку 
підприємств 
аграрного сектору 
на основах 
приватної власності 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Протидія 
зловживанню 
керівниками 
своїх 
повноважень 

Протидія 
зловживанн
ю 
керівниками 
своїх 
повноважень 

Протидія 
зловживанню 
керівниками 
своїх 
повноважень 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.37. Здійснення 
заходів щодо 
профілактики 
правопорушень на 
ринку підакцизних 
товарів, проведення 
щорічних 
комплексних 
перевірок діяльності 
підприємств-
виробників і 
підприємств, що 
реалізують зазначені 
товари 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Прокуратура 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарсько
ї діяльності 

Виявлення, 
припинення 
й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарсько
ї діяльності 

Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарської 
діяльності 

Усього      

у т.ч.:     

4.38. Ужиття заходів 
щодо контролю за 
виконанням 
лікувально-
профілактичними 
закладами й 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

Держбюдже     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності у 
сфері 
діяльності, 
пов'язаної з 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 
у сфері 
діяльності, 
пов'язаної з 

Профілактика 
й зниження 
злочинності у 
сфері 
діяльності, 
пов'язаної з 



т України 

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

аптеками умов 
діяльності, 
пов'язаної з обігом 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин і 
прекурсорів; 
забезпечення 
проведення 
перевірок порядку 
призначення й 
використання 
онкослужбою 
наркотичних і 
психотропних 
засобів для 
онкохворих, які 
проходять лікування 
вдома 

від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

інші кошти     

обігом 
наркотичних 
засобів, 
психотропни
х речовин і 
прекурсорів 

обігом 
наркотичних 
засобів, 
психотропни
х речовин і 
прекурсорів 

обігом 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин і 
прекурсорів 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.39. Проведення 
щорічних 
профілактичних 
заходів щодо 
виявлення й 
знищення 
незаконних посівів і 
дикорослих 
плантацій маку й 
коноплі 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності, 
пов'язаної з 
незаконним 
обігом 
наркотичних 
засобів 

Профілактик
а й зниження 
злочинності, 
пов'язаної з 
незаконним 
обігом 
наркотичних 
засобів 

Профілактика 
й зниження 
злочинності, 
пов'язаної з 
незаконним 
обігом 
наркотичних 
засобів 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

4.40. Проведення 
роботи із 
профілактики та 
виявлення 
правопорушень, 
пов'язаних із 
відшкодуванням 
податку на додану 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 

ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Державна 
фінансова 

2011—
2013 

бюджет АРК     

 Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарсько

Виявлення, 
припинення 
й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 

Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарської 



місцеві 
бюджети 

    вартість внаслідок 
здійснення 
незаконних 
експортних 
операцій, 
припинення 
діяльності 
організаторів 
фіктивних 
підприємств, 
виявлення та 
припинення 
діяльності 
«конвертаційних 
центрів», 
проведення 
комплексних 
перевірок законності 
здійснення 
суб'єктами 
господарювання, 
зокрема в паливно-
енергетичній сфері, 
з метою виявлення 
фактів одержання 
тіньових доходів 
шляхом 
прихованого 
вилучення з обігу 
сум різниці між 
собівартістю й 
роздрібними цінами 
на товари та послуги 

№ 170-6/11) інспекція, 
Кримська 
митниця, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь 

інші кошти     

ї діяльності господарсько
ї діяльності 

діяльності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

4.41. Виявлення 
фактів приховання 
незаконного 
надходження 
доходів, визначення 
джерел їх 
надходження, 
місцезнаходження, 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 

Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Регіональний 
відділ 
фінансового 
моніторингу 
України в АРК і 

2011—
2013 

бюджет АРК     

 Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарсько

Виявлення, 
припинення 
й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 

Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарської 



місцеві 
бюджети 

    напрямів їх 
переміщення й 
використання, а 
також пошук, арешт 
і конфіскація таких 
доходів 

№ 170-6/11) м. Севастополь, 
Кримська 
митниця,  
ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК 

інші кошти     

ї діяльності господарсько
ї діяльності 

діяльності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.42. Виявлення 
фактів використання 
злочинними групами 
суб'єктів 
господарювання 
посередників 
(насамперед, на 
ринку 
нафтопродуктів, в 
енергетиці, 
вугільній і 
металургійній 
галузях, аграрній 
сфері, сфері 
виробництва цукру 
й спирту), через 
яких здійснюються 
незаконні операції, 
пов'язані з 
витягуванням 
коштів із легального 
в тіньовий обіг, 
розкраданням 
майна, ухиленням 
від сплати податків, 
створенням штучної 
збитковості й 
доведенням 
підприємств до 
фіктивного 
банкрутства 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК, Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Державна 
фінансова 
інспекція, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК і м. 
Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарсько
ї діяльності 

Виявлення, 
припинення 
й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарсько
ї діяльності 

Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним зі 
здійсненням 
господарської 
діяльності 

Усього      4.43. Проведення 
комплексних 
заходів, 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 

Міністерство 
аграрної 
політики та 

2011—
2013 

у т.ч.:     

 Запобігання 
ввезенню, 
переробці, 

Запобігання 
ввезенню, 
переробці, 

Запобігання 
ввезенню, 
переробці, 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

спрямованих на 
запобігання 
ввезенню, 
переробці, 
зберіганню й 
реалізації неякісної 
продукції 
тваринницького 
виробництва 

2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

продовольства 
АРК, 
Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі АРК, 
ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, 
Управління 
ветеринарної 
медицини в АРК 

інші кошти     

зберіганню й 
реалізації 
неякісної 
продукції 
тваринницьк
ого 
виробництва 

зберіганню й 
реалізації 
неякісної 
продукції 
тваринницьк
ого 
виробництва 

зберіганню й 
реалізації 
неякісної 
продукції 
тваринницько
го 
виробництва 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.44. Проведення 
роботи з посилення 
протидії 
незаконному обігу 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин і 
прекурсорів, 
недопущення їх 
розкрадання на 
підприємствах, в 
організаціях та 
установах, яким 
видано ліцензії на 
ведення діяльності, 
пов'язаної з 
виробництвом, 
виготовленням, 
зберіганням, 
транспортуванням, 
продажом й 
знищенням таких 
речовин, засобів і 
прекурсорів, а також 
культивуванням, 
використанням для 
промислових цілей 
наркомістких 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності у 
сфері 
діяльності, 
пов'язаної з 
обігом 
наркотичних 
засобів, 
психотропни
х речовин і 
прекурсорів 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 
у сфері 
діяльності, 
пов'язаної з 
обігом 
наркотичних 
засобів, 
психотропни
х речовин і 
прекурсорів 

Профілактика 
й зниження 
злочинності у 
сфері 
діяльності, 
пов'язаної з 
обігом 
наркотичних 
засобів, 
психотропних 
речовин і 
прекурсорів 



рослин 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.45. Проведення 
координованої 
роботи із 
забезпечення 
скорочення 
заборгованості 
великих, стратегічно 
важливих для 
економіки 
підприємств перед 
Державним 
бюджетом України і 
бюджетом АРК, 
своєчасне виявлення 
фактів зловживань  
із боку посадових 
осіб, службовців 
таких підприємств 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
фінансів АРК, 
Державна 
податкова 
служба в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
Прокуратура 
АРК (зі згоди) 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.46. Організація й 
проведення роботи 
із запобігання 
контрабанді 
культурних 
цінностей через 
державний кордон 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Кримська 
митниця, 
Міністерство 
культури АРК, 
ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 
України, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Збереження 
об'єктів 
культурної 
спадщини 

Збереження 
об'єктів 
культурної 
спадщини 

Збереження 
об'єктів 
культурної 
спадщини 

Усього      4.47. Проведення 
спеціальних 
операцій, 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 

ГУ СБ України в 
АРК, Кримська 
митниця, ГУ 

2011—
2013 

у т.ч.:     

 Зниження 
рівня 

Зниження 
рівня 

Зниження 
рівня 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

спрямованих на 
запобігання 
незаконному 
переміщенню 
товарів через 
державний кордон, 
затримку 
контрабандних 
товарів, виявлення й 
притягнення до 
відповідальності 
організаторів і 
членів 
організованих 
угруповань, 
причетних до 
організації каналів 
контрабанди товарів 

2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

МВС України в 
АРК, Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 
України, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь 

інші кошти     

злочинності злочинності злочинності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.48. Організація й 
проведення роботи, 
спрямованої на 
недопущення 
проведення 
несанкціонованих 
археологічних 
розкопок, 
запобігання 
незаконному 
зберіганню, купівлі-
продажу рухомих 
культурних 
цінностей 
фізичними і 
юридичними 
особами 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань охорони 
культурної 
спадщини, 
Міністерство 
культури АРК, 
ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Збереження 
пам'яток 
культурної 
спадщини 

Збереження 
пам'яток 
культурної 
спадщини 

Збереження 
пам'яток 
культурної 
спадщини 

Усього      

у т.ч.:     

4.49. Участь у 
загальнодержавних 
цільових 
оперативно-
розшукових заходах 
під умовною назвою 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 

ГУ МВС 
України в АРК, 
Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

 Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним із 

Виявлення, 
припинення 
й 
запобігання 
правопоруше
нням, 

Виявлення, 
припинення й 
запобігання 
правопоруше
нням, 
пов'язаним із 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

«Фірма», 
спрямованих на 
перевірку діяльності 
суб'єктів 
господарювання 
(туристичних, 
шлюбних і 
модельних 
агентств), виявлення 
злочинних груп, 
окремих осіб, 
причетних до 
скоєння злочинів, 
пов'язаних із 
торгівлею людьми 

від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

України 

інші кошти     

торгівлею 
людьми 

пов'язаним із 
торгівлею 
людьми 

торгівлею 
людьми 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.50. Розробка й 
реалізація механізму 
взаємодії органів та 
установ виконання 
покарань із 
територіальними 
органами 
внутрішніх справ, 
місцевими органами 
виконавчої влади з 
питань побутового 
облаштування осіб, 
які звільнилися  
з місць позбавлення 
волі 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК  
і м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Зниження 
злочинності 

Зниження 
злочинності 

Зниження 
злочинності 

Усього  10,5 10,5   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

4.51. Сприяння 
інтеграції в 
суспільство 
бездомних громадян 
та осіб, звільнених із 
місць позбавлення 
волі, їх соціальній 
адаптації. Сприяння 
створенню та 
розвитку центрів 
обліку бездомних 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
соціальної 
політики АРК, 
Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК 
і м. Севастополь, 
ГУ МВС 
України в АРК, 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

10,5 10,5   

 Подолання 
негативних 
соціальних 
явищ 

Подолання 
негативних 
соціальних 
явищ 

Подолання 
негативних 
соціальних 
явищ 



громадян, установ 
соціального захисту 
для бездомних 
громадян та осіб, 
звільнених із місць 
позбавлення волі, 
забезпеченню 
належного рівня 
надання соціальних 
послуг у будинках 
нічного 
перебування, 
центрах реінтеграції, 
соціальної адаптації, 
соціальних готелях 
(викласти в іншій 
редакції) 

виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК  

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.52. Забезпечення 
соціального 
супроводу й 
контролю за 
поведінкою 
неповнолітніх, 
звільнених 
від відбування 
покарання з 
випробним 
терміном, 
засуджених до 
покарань, не 
пов'язаних із 
позбавленням волі, а 
також тих, хто 
звільнився з місць 
позбавлення волі 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК 
і м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Подолання 
негативних 
соціальних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Подолання 
негативних 
соціальних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Подолання 
негативних 
соціальних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Усього      

у т.ч.:     

4.53. Надання 
сприяння 
працевлаштуванню 
засуджених, які 
утримуються в 
Керченському 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 

Виконком 
Керченської 
міськради 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

 Забезпечення 
працевлашту
вання 
ув'язнених 

Забезпечення 
працевлашту
вання 
ув'язнених 

Забезпечення 
працевлаштув
ання 
ув'язнених 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

виправному центрі 
№ 139, на 
підприємствах, 
установах міста 
Керч 

від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.54. Розширення 
мережі центрів 
медико-соціальної 
реабілітації для 
неповнолітніх, 
хворих на 
наркоманію й 
алкоголізм, 
молодіжних центрів 
праці, діяльність 
яких спрямована на 
професійну 
орієнтацію й 
працевлаштування 
молоді 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Здійснення 
заходів, 
спрямованих 
на подолання 
негативних 
соціальних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Здійснення 
заходів, 
спрямованих 
на подолання 
негативних 
соціальних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Здійснення 
заходів, 
спрямованих 
на подолання 
негативних 
соціальних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.55. Забезпечення 
ведення обліку 
житлових 
приміщень, в яких 
проживають самотні 
громадяни похилого 
віку, діти-сироти, 
самотні недієздатні 
особи та інші особи, 
які потребують 
опіки, з метою 
недопущення 
насильства й 
незаконного 
відчуження житла 
громадян зазначених 
категорій 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
соціальної 
політики АРК, 
ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Недопущенн
я злочинних 
дій щодо 
зазначених 
категорій 
громадян 

Недопущенн
я злочинних 
дій щодо 
зазначених 
категорій 
громадян 

Недопущення 
злочинних дій 
щодо 
зазначених 
категорій 
громадян 

4.56. Організація й Програма Управління 2011— Усього  560,0 160,0 100,0 300,0  Подолання Подолання Подолання 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 550,0 150,0 100,0 300,0 

місцеві 
бюджети 

10,0 10,0   

проведення 
профілактичних 
заходів 
(«Діти вулиці», 
«Вокзал», 
«Підліток», 
«Канікули», «Літо», 
«Урок»), 
спрямованих на 
соціальний і 
правовий захист 
дітей, запобігання 
їхній бездоглядності 
й безпритульності, 
профілактику 
правопорушень, 
улаштування дітей 
цих категорій до 
установ соціального 
захисту, здійснення 
заходів впливу на 
дітей, які вживають 
спиртні напої, 
наркотичні засоби й 
психотропні 
речовини  

громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

справами РМ 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
Управління 
Кримського 
територіального 
командування 
внутрішніх 
військ МВС 
України в АРК 

2013 

інші кошти     

негативних 
соціальних 
явищ у 
дитячому й 
підлітковому 
середовищі 

негативних 
соціальних 
явищ у 
дитячому й 
підлітковому 
середовищі 

негативних 
соціальних 
явищ у 
дитячому й 
підлітковому 
середовищі 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.57. Проведення 
роботи з 
установлення осіб, 
які перебувають в 
установах 
соціального захисту 
дітей (притулках для 
неповнолітніх), і 
розшуку їхніх 
батьків або осіб, які 
їх заміщають, з 
метою своєчасного 
повернення дітей у 
родини й навчальні 
заклади 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Подолання 
негативних 
соціальних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Подолання 
негативних 
соціальних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Подолання 
негативних 
соціальних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 



Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.58. Забезпечення 
інформування 
населення про 
виявлені схеми 
заволодіння чужим 
майном або набуття 
права на майно 
фізичних або 
юридичних осіб 
шляхом шахрайства, 
у т.ч.  залучення у 
«фінансові 
піраміди» 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Підвищення 
правової 
культури 
населення 

Підвищення 
правової 
культури 
населення 

Підвищення 
правової 
культури 
населення 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.59. Проведення 
інформаційно-
пропагандистських 
кампаній, 
тематичних акцій, 
конкурсів із питань 
профілактики 
правопорушень, 
роз'яснення актів 
законодавства 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК,  
ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Зниження 
рівня 
правопоруше
нь і 
підвищення 
правової 
культури 
населення 

Зниження 
рівня 
правопоруше
нь і 
підвищення 
правової 
культури 
населення 

Зниження 
рівня 
правопоруше
нь і 
підвищення 
правової 
культури 
населення 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.60. Висвітлення в 
засобах масової 
інформації АРК тем, 
спрямованих на 
профілактику 
негативних явищ у 
молодіжному 
середовищі, 
формування 
здорового способу 
життя 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань 
інформації, 
Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Підвищення 
правової 
культури 
молоді. 
Подолання 
негативних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Підвищення 
правової 
культури 
молоді. 
Подолання 
негативних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Підвищення 
правової 
культури 
молоді. 
Подолання 
негативних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

4.61. Проведення в Програма Міністерство 2011— Усього       Подолання Подолання Подолання 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

навчальних закладах 
інформаційно-
ознайомлювальних 
заходів щодо 
запобігання 
поширенню 
наркотичних засобів 
серед учнів 

громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК,  
ГУ МВС 
України в АРК 

2013 

інші кошти     

негативних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

негативних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

негативних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.62. Інформування 
суб'єктів 
підприємницької 
діяльності про 
трудовий і 
виробничий 
потенціал 
підприємств установ 
виконання покарань 
в АРК 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК і 
м. Севастополь, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Створення 
нових 
робочих 
місць 

Створення 
нових 
робочих 
місць 

Створення 
нових 
робочих місць 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.63. Здійснення 
заходів щодо 
боротьби з 
пияцтвом, 
алкоголізмом, 
наркоманією в сім'ї 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
охорони здоров'я 
АРК, 
Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 

Усього  1,9 1,9   4.64. Проведення 
культурно-
просвітницьких 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 

Міністерство 
освіти та науки, 
молоді і спорту 

2011—
2013 

у т.ч.:     

 Подолання 
негативних 
соціальних 

Подолання 
негативних 
соціальних 

Подолання 
негативних 
соціальних 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

1,9 1,9   

акцій серед молоді 
«Життя без 
наркотиків», 
«Мистецтво проти 
наркотиків» 

2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

АРК, 
Міністерство 
культури АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

інші кошти     

явищ у 
молодіжному 
середовищі 

явищ у 
молодіжному 
середовищі 

явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.65. Здійснення 
комплексу заходів, 
спрямованих на 
виявлення каналів 
надходження в 
незаконний обіг і 
крадіжок 
вогнепальної зброї, 
боєприпасів і 
вибухових речовин, 
проведення 
оперативно-
розшукової 
діяльності на 
об'єктах, на яких 
використовуються 
або зберігаються 
вибухові та отруйні 
предмети й 
речовини 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь, 
Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 
України, 
Кримська 
митниця 

2011—
2013 

інші кошти     

 Запобігання 
незаконному 
обігу зброї, 
боєприпасів і 
вибухових 
речовин 

Запобігання 
незаконному 
обігу зброї, 
боєприпасів і 
вибухових 
речовин 

Запобігання 
незаконному 
обігу зброї, 
боєприпасів і 
вибухових 
речовин 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

4.66. Проведення 
комплексу 
оперативно-
розшукових заходів, 
спрямованих на 
виявлення 
організованих 
злочинних груп, які 
спеціалізуються на 
незаконному 
заволодінні 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК, Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 
України, 
Кримська 
митниця 

2011—
2013 

місцеві 
бюджети 

    

 Запобігання 
злочинам, 
пов'язаним із 
незаконним 
заволодінням 
транспортни
ми засобами 

Запобігання 
злочинам, 
пов'язаним із 
незаконним 
заволодінням 
транспортни
ми засобами 

Запобігання 
злочинам, 
пов'язаним із 
незаконним 
заволодінням 
транспортним
и засобами 



автотранспортними 
засобами, а також 
посадових осіб 
судових і 
правоохоронних 
органів, які 
сприяють легалізації 
викрадених 
автотранспортних 
засобів 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.67. Проведення 
оперативно-
розшукових заходів 
щодо протидії 
незаконному 
розподілу, 
нецільовому 
використанню 
бюджетних коштів,  
у т.ч.  тих, що 
виділяються з 
резервного фонду 
бюджету для 
ліквідації наслідків 
надзвичайних 
ситуацій, стихійних 
явищ і аварій 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК, Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Державна 
фінансова 
інспекція, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК  
і м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Протидія 
незаконному 
розподілу, 
нецільовому 
використанн
ю бюджетних 
коштів 

Протидія 
незаконному 
розподілу, 
нецільовому 
використанн
ю 
бюджетних 
коштів 

Протидія 
незаконному 
розподілу, 
нецільовому 
використанню 
бюджетних 
коштів 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.68. Проведення 
перевірок 
розважальних 
установ і місць 
проведення дозвілля 
з метою 
призупинення або 
припинення 
діяльності тих, в 
яких виявлено факти 
торгівлі або 
вживання 
наркотичних засобів 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Подолання 
негативних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Подолання 
негативних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 

Подолання 
негативних 
явищ у 
молодіжному 
середовищі 



Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.69. Здійснення 
комплексу заходів 
під умовною назвою 
«Безпечне місто» 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.70. Проведення 
щорічних 
міждержавних 
оперативно-
профілактичних 
операцій під 
умовною назвою 
«Розшук» 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.71. Проведення 
комплексних заходів 
«Генофонд» і 
«Батискаф» 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 

4.72. Проведення Програма ГУ МВС 2011— Усього       Профілактик Профілактик Профілактика 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

оперативно-
профілактичних 
заходів, 
спрямованих на 
ліквідацію каналів 
незаконної міграції 
іноземців по 
території автономії, 
здійснення заходів 
щодо виявлення й 
припинення 
протиправної 
діяльності 
посадових осіб, які 
забезпечують 
функціонування 
каналів незаконної 
міграції іноземців по 
території автономії 

громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 
України, відділ 
міграційної 
служби в АРК, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь 

2013 

інші кошти     

а 
правопоруше
нь 

а 
правопоруше
нь 

правопоруше
нь 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.73. Забезпечення 
накопичення, 
обліку, узагальнення 
й взаємного обміну 
інформацією  
про злочинні 
угруповання,  
їх організаторів і 
учасників, які діють 
на території 
автономії і за її 
межами, 
підозрюються в 
протиправній 
діяльності за 
кордоном,  
про учасників 
терористичних 
організацій, окремих 
осіб, які 
підозрюються в 
причетності до 
терористичної 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК, Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 
України, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Підвищення 
рівня 
професійної 
підготовки 
посадових 
осіб, які 
здійснюють 
заходи щодо 
профілактики 
правопоруше
нь 

Підвищення 
рівня 
професійної 
підготовки 
посадових 
осіб, які 
здійснюють 
заходи щодо 
профілактик
и 
правопоруше
нь 

Підвищення 
рівня 
професійної 
підготовки 
посадових 
осіб, які 
здійснюють 
заходи щодо 
профілактики 
правопоруше
нь 



діяльності 

Усього  1000,0   1000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1000,0   1000,0 

місцеві 
бюджети 

    

4.74. Упровадження 
системи 
відеофіксації руху 
транспорту через 
пости ДАІ «Чонгар», 
«Перекоп», 
«Турецький вал», 
«Ангарський 
перевал» 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Запобігання 
злочинам, 
пов'язаним із 
незаконним 
заволодінням 
транспортни
ми засобами 

Запобігання 
злочинам, 
пов'язаним із 
незаконним 
заволодінням 
транспортни
ми засобами 

Запобігання 
злочинам, 
пов'язаним із 
незаконним 
заволодінням 
транспортним
и засобами 

Усього  1000,0   1000,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1000,0   1000,0 

місцеві 
бюджети 

    

4.75. Упровадження 
стаціонарних систем 
відеоспостереження 
та відеофіксації 
порушень правил 
дорожнього руху на 
основних 
автомагістралях і 
перехрестях міст 
АРК 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Запобігання 
злочинам, 
пов'язаним із 
незаконним 
заволодінням 
транспортни
ми засобами 

Запобігання 
злочинам, 
пов'язаним із 
незаконним 
заволодінням 
транспортни
ми засобами 

Запобігання 
злочинам, 
пов'язаним із 
незаконним 
заволодінням 
транспортним
и засобами 

Усього  100,0 100,0   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

 

4.76. Забезпечення в 
установленому 
порядку урядовим 
зв'язком керівництва 
АРК і силових 
структур автономії в 
мирний час і в 
умовах воєнного 
стану 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
служби 
спеціального 
зв'язку та 
захисту 
інформації 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти 100,0 100,0   

 Удосконален
ня 
інформаційно
-
аналітичного 
забезпечення 
роботи 
органів влади 
АРК і 
правоохорон
них органів 

Удосконален
ня 
інформаційн
о-
аналітичного 
забезпечення 
роботи 
органів 
влади АРК і 
правоохорон
них органів 

Удосконаленн
я 
інформаційно
-аналітичного 
забезпечення 
роботи 
органів влади 
АРК і 
правоохоронн
их органів 



Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.77. Проведення 
спеціальних 
інструментальних 
перевірок об'єктів 
інформаційної 
діяльності з метою 
визначення 
можливих каналів 
витоку інформації 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
служби 
спеціального 
зв'язку та 
захисту 
інформації 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Удосконален
ня 
інформаційно
-
аналітичного 
забезпечення 

Удосконален
ня 
інформаційн
о-
аналітичного 
забезпечення 

Удосконаленн
я 
інформаційно
-аналітичного 
забезпечення 

Усього  3101,8 3101,8   

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

3101,8 3101,8   

4.78. Відновлення 
вуличного 
освітлення із 
застосуванням 
енергоефективного 
устаткування 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Забезпечення 
безпеки 
жителів 
населених 
пунктів 

Забезпечення 
безпеки 
жителів 
населених 
пунктів 

Забезпечення 
безпеки 
жителів 
населених 
пунктів 

Усього  4580,0 1700,0 1000,0 1880,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 4580,0 1700,0 1000,0 1880,0 

місцеві 
бюджети 

    

4.79. Здійснення 
комплексних 
заходів, 
спрямованих на 
створення належних 
умов для здійснення 
правосуддя 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Територіальне 
управління 
Державної 
судової 
адміністрації в 
АРК, 
Господарський 
суд АРК, 
Апеляційний суд 
АРК, Окружний 
адміністративни
й суд АРК, 
Севастопольськи
й апеляційний 
господарський 
суд АРК, 

2011—
2013 

інші кошти     

 Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
правосуддя 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
правосуддя 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
правосуддя 



Севастопольськи
й апеляційний 
адміністративни
й суд АРК, 
місцеві суди 

Усього  1100,0  1000,0 100,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 1100,0  1000,0 100,0 

місцеві 
бюджети 

    

4.80. Здійснення 
заходів, 
спрямованих на 
створення належних 
умов для утримання 
осіб, які відбувають 
покарання в 
Сімферопольському 
слідчому ізоляторі 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Сімферопольськ
ий слідчий 
ізолятор 

2011—
2013 

інші кошти     

 Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.81. Здійснення 
комплексу заходів 
щодо впровадження 
сучасних інженерно-
технічних засобів 
охорони в установах 
виконання покарань 
і слідчих ізоляторах 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК 
і м. Севастополь, 
ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

4.82. Забезпечення 
впровадження 
пересувної 
лабораторії з 
вилучення, 
дослідження, 
упакування й 
зберігання слідів 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 

Науково-
дослідний 
експертно-
криміналістични
й центр  
ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

бюджет АРК     

 Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 



місцеві 
бюджети 

    біологічного 
походження для 
проведення  
ДНК-аналізу 

№ 170-6/11) 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.83. Створення на 
базі Науково-
дослідного 
експертно-
криміналістичного 
центру ГУ МВС 
України в АРК 
лабораторії з 
відповідним 
технічним 
устаткуванням  
(ІК-Фур'є 
спектрометр 
NICOLET — 380, 
ваги аналітичні 
XP205 DR), що 
відповідає сучасним 
вимогам, для 
створення 
електронної бази 
даних синтетичних і 
напівсинтетичних 
наркотичних засобів 
і психотропних 
речовин, вилучених 
із незаконного обігу, 
а також для 
дослідження 
властивостей 
зазначених вище 
речовин 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Науково-
дослідний 
експертно-
криміналістични
й центр  
ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Усього      

у т.ч.:     

4.84. Розробка й 
впровадження в 
практику роботи 
органів внутрішніх 
справ системи 
обліку генетичної 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 

Науково-
дослідний 
експертно-
криміналістични
й центр  
ГУ МВС 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

 Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 

Створення 
належних 
умов для 
здійснення 
функцій 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

ідентифікації, 
автоматичної 
системи 
пробовідбирання 

від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

України в АРК 

інші кошти     

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.85. Створення 
єдиної 
інформаційної 
системи обліку 
потенційних загроз 
та об'єктів, які 
можуть призвести до 
вчинення 
протиправних дій 
терористичного 
характеру. 
Здійснення 
комплексу 
організаційно-
практичних заходів, 
спрямованих на 
недопущення 
екстремістських і 
терористичних 
проявів 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ СБ України в 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
Азово-
Чорноморське 
регіональне 
правління ДПС 
України, 
Управління 
військової 
контррозвідки 
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 

Усього  600,0   600,0 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 600,0   600,0 

місцеві 
бюджети 

    

4.86. Створення на 
базі довідкового 
сектору ВГІРФО ГУ 
МВС України в АРК 
комп'ютерної бази 
даних осіб, які 
проживають в АРК 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

ГУ МВС 
України в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактик
а й зниження 
злочинності 

Профілактика 
й зниження 
злочинності 

4.87. Здійснення Програма Прокуратура 2011— Усього  6100,0 1200,0 2900,0 2000,0  Підвищення Підвищення Підвищення 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 6100,0 1200,0 2900,0 2000,0 

місцеві 
бюджети 

    

заходів, 
спрямованих на 
створення належних 
умов для 
забезпечення 
завдань і функцій, 
покладених на 
правоохоронні 
органи 

громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, 
Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК і 
м. Севастополь, 
Кримська 
митниця, 
Управління 
військової 
контррозвідки  
СБ України в 
АРК і 
м. Севастополь, 
Управління 
Кримського 
територіального 
командування 
внутрішніх 
військ МВС 
України в АРК 

2013 

інші кошти     

якості роботи 
правоохорон
них органів і 
створення 
належних 
умов для 
їхньої 
діяльності 

якості 
роботи 
правоохорон
них органів і 
створення 
належних 
умов для 
їхньої 
діяльності 

якості роботи 
правоохоронн
их органів і 
створення 
належних 
умов для 
їхньої 
діяльності 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.88. Удосконалення 
навчально-
матеріальної бази 
Начально-
методичного центру 
цивільного захисту 
та безпеки 
життєдіяльності 
АРК 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Навчально-
методичний 
центр 
цивільного 
захисту та 
безпеки 
життєдіяльності 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Поліпшення 
якості 
підготовки й 
перепідготов
ки 
високопрофе
сійних 
фахівців з 
питань 
цивільного 
захисту 

Поліпшення 
якості 
підготовки й 
перепідготов
ки 
високопрофе
сійних 
фахівців з 
питань 
цивільного 
захисту 

Поліпшення 
якості 
підготовки й 
перепідготовк
и 
високопрофес
ійних 
фахівців з 
питань 
цивільного 
захисту 

Усього  56,3 56,3   4.89. Проведення 
технічної 
інвентаризації 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 

Управління 
справами РМ 
АРК, 

2011 

у т.ч.:     

 Підвищення 
рівня захисту 
населення в 

Підвищення 
рівня захисту 
населення в 

Підвищення 
рівня захисту 
населення в 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

11,0 11,0   

захисних споруд 
цивільного захисту 
(цивільної оборони) 

2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
Головне 
територіальне 
управління  
МНС в АРК, 
виконкоми 
міськрад 
(республіканськ
ого значення), 
райдержадмініст
рації в АРК, 
підприємства, 
установи й 
організації 

інші кошти 45,3 45,3   

мирний час і 
особливий 
період 

мирний час і 
особливий 
період 

мирний час і 
особливий 
період 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.90. Проведення 
паспортизації 
потенційно 
небезпечних 
об'єктів, розробка 
документів, 
необхідних для 
проведення 
аварійно-
рятувальних та 
інших невідкладних 
робіт на потенційно 
небезпечних 
об'єктах 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
справами РМ 
АРК, 
міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
Головне 
територіальне 
управління  
МНС в АРК, 
виконкоми 
міськрад 
(республіканськ
ого значення), 
райдержадмініст
рації в АРК, 
підприємства, 
установи й 
організації 

2011 

інші кошти     

 Підвищення 
рівня захисту 
населення в 
мирний час і 
особливий 
період 

Підвищення 
рівня захисту 
населення в 
мирний час і 
особливий 
період 

Підвищення 
рівня захисту 
населення в 
мирний час і 
особливий 
період 

Усього  690,1 290,1 200,0 200,0 

у т.ч.:     

4.91. Створення 
матеріальних 
резервів для 
запобігання 
виникненню 
надзвичайних 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 

Міністерства, 
республіканські 
комітети АРК, 
виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

- Підвищення 
рівня 
готовності до 
ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій, 

Підвищення 
рівня 
готовності до 
ліквідації 
надзвичайни
х ситуацій, 

Підвищення 
рівня 
готовності до 
ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій, 



бюджет АРК 600,0 200,0 200,0 200,0 

місцеві 
бюджети 

90,1 90,1   

ситуацій 
техногенного та 
природного 
характеру й 
ліквідації їх 
наслідків 

від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

рації в АРК, 
Головне 
територіальне 
управління  
МНС в АРК 

інші кошти     

надання 
допомоги 
постраждало
му 
населенню 

надання 
допомоги 
постраждало
му 
населенню 

надання 
допомоги 
постраждалом
у населенню 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.92. Здійснення 
комплексу заходів 
щодо приведення у 
відповідність із 
вимогами 
водогінних мереж 
Сімферопольського 
й Бахчисарайського 
районів, 
забезпечення 
зовнішнім 
протипожежним 
водопостачанням 
усіх установ 
курортів 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
житлово-
комунального 
господарства 
АРК, виконкоми 
міськрад, 
райдержадмініст
рації в АРК, 
керівники 
установ 
санаторно-
курортного 
комплексу 

2011—
2013 

інші кошти     

 Створення 
належних 
умов для 
гасіння 
пожеж у 
населених 
пунктах 

Створення 
належних 
умов для 
гасіння 
пожеж у 
населених 
пунктах 

Створення 
належних 
умов для 
гасіння пожеж 
у населених 
пунктах 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.93. Здійснення 
комплексу заходів 
щодо створення на 
місцях резерву 
засобів для гасіння 
лісових пожеж, 
гідромотопомп, 
ранцевих 
обприскувачів, 
лопат, грабель 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Республіканськи
й комітет АРК з 
питань лісового 
та мисливського 
господарства, 
Головне 
територіальне 
управління  
МНС в АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Створення 
належних 
умов для 
гасіння 
пожеж у 
населених 
пунктах 

Створення 
належних 
умов для 
гасіння 
пожеж у 
населених 
пунктах 

Створення 
належних 
умов для 
гасіння пожеж 
у населених 
пунктах 

Усього      

у т.ч.:     

4.94. Проведення 
призову громадян на 
строкову військову 
службу до Збройних 
сил України та 
інших військових 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 

Військовий 
комісаріат АРК, 
Рада міністрів 
АРК 

2011—
2013 

Держбюдже
т України 

    

 Своєчасне 
проведення 
призову 
громадян на 
строкову 
військову 

Своєчасне 
проведення 
призову 
громадян на 
строкову 
військову 

Своєчасне 
проведення 
призову 
громадян на 
строкову 
військову 



бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

формувань від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

інші кошти     

службу до 
Збройних сил 
України та 
інших 
військових 
формувань 

службу до 
Збройних 
сил України 
та інших 
військових 
формувань 

службу до 
Збройних сил 
України та 
інших 
військових 
формувань 

Усього  216,5 85,5 65,5 65,5 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 216,5 85,5 65,5 65,5 

місцеві 
бюджети 

    

4.95. Медичне 
забезпечення 
призову громадян на 
строкову військову 
службу до Збройних 
сил України та 
інших військових 
формувань 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Військовий 
комісаріат АРК, 
Рада міністрів 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Якісна 
робота 
лікарів-
фахівців 
республіканс
ької медичної 
комісії з 
медичного 
огляду 
призовників 

Якісна 
робота 
лікарів-
фахівців 
республіканс
ької 
медичної 
комісії з 
медичного 
огляду 
призовників 

Якісна робота 
лікарів-
фахівців 
республікансь
кої медичної 
комісії з 
медичного 
огляду 
призовників 

Усього  569,5 99,7 200,0 269,8 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 569,5 99,7 200,0 269,8 

місцеві 
бюджети 

    

4.96. Організація 
харчування 
призовників на 
республіканському 
збірному пункті 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Військовий 
комісаріат АРК, 
Рада міністрів 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Забезпечення 
призовників 
у період їх 
перебування 
на 
республіканс
ькому 
збірному 
пункті 
триразовим 
харчуванням 

Забезпечення 
призовників 
у період їх 
перебування 
на 
республіканс
ькому 
збірному 
пункті 
триразовим 
харчуванням 

Забезпечення 
призовників у 
період їх 
перебування 
на 
республікансь
кому збірному 
пункті 
триразовим 
харчуванням 

Усього  214,1 84,7 64,7 64,7 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

4.97. Здійснення 
заходів, 
спрямованих на 
вдосконалення 
матеріально-
технічного 
забезпечення роботи 
республіканського 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 

Військовий 
комісаріат АРК, 
РМ АРК 

2011—
2013 

бюджет АРК 214,1 84,7 64,7 64,7 

 Своєчасна 
підготовка 
будинку й 
приміщень 
республіканс
ького 
збірного 
пункту до 

Своєчасна 
підготовка 
будинку й 
приміщень 
республіканс
ького 
збірного 
пункту до 

Своєчасна 
підготовка 
будинку й 
приміщень 
республікансь
кого збірного 
пункту до 
проведення 



місцеві 
бюджети 

    збірного пункту № 170-6/11) 

інші кошти     

проведення 
медичного 
огляду та 
відправлення 
призовників 
у війська 

проведення 
медичного 
огляду та 
відправлення 
призовників 
у війська 

медичного 
огляду та 
відправлення 
призовників у 
війська 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.98. Проведення 
розшуку, затримки й 
доставки 
призовників, які 
ухиляються від явки 
до військкоматів 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Військовий 
комісаріат АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Забезпечення 
призову 
громадян на 
строкову 
військову 
службу до 
Збройних сил 
України та 
інших 
військових 
формувань 

Забезпечення 
призову 
громадян на 
строкову 
військову 
службу до 
Збройних 
сил України 
та інших 
військових 
формувань 

Забезпечення 
призову 
громадян на 
строкову 
військову 
службу до 
Збройних сил 
України та 
інших 
військових 
формувань 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.99. Проведення 
роботи із 
запобігання й 
припинення 
втягування 
посадових осіб у 
злочинну діяльність, 
виявлення й 
припинення проявів 
корупції серед 
державних 
службовців, 
військовослужбовці
в і працівників 
правоохоронних та 
контролюючих 
органів 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Кримська 
митниця,  
ГУ СБ України в 
АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
Азово-
Чорноморське 
регіональне 
управління ДПС 
України 

2011—
2013 

інші кошти     

 Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядува
ння 

Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Усього      4.100. Проведення 
роботи з виявлення 
корупційних діянь 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 

ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 

2011—
2013 

у т.ч.:     

 Запобігання 
корупції в 
органах 

Запобігання 
корупції в 
органах 

Запобігання 
корупції в 
органах 



Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

посадових осіб 
органів виконавчої 
влади та органів 
місцевого 
самоврядування, 
причетних до 
виділення земельних 
ділянок у 
користування,  
їхньої передачі у 
власність, продажу, 
оренди та розподілу, 
насамперед, 
природно-
заповідного, 
оздоровчого та 
рекреаційного 
призначення, з 
метою недопущення 
порушення вимог 
законодавства в 
частині оформлення 
прав на земельні 
ділянки, визначення 
їх вартості, оплати 
земельного податку, 
внесення орендної 
плати за землю 

2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

АРК, Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Республіканськи
й комітет з 
питань 
земельних 
ресурсів АРК 

інші кошти     

державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

державної 
влади та 
місцевого 
самоврядува
ння 

державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.101. Проведення 
робіт із протидії 
незаконному 
відшкодуванню 
податку на додану 
вартість, 
своєчасного 
виявлення та 
припинення схем 
ухилення від сплати 
податку на додану 
вартість, проведення 
оперативно-
розшукових заходів 
щодо виявлення 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Державна 
податкова 
служба в АРК, 
ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядува
ння 

Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 



суб'єктів 
господарювання — 
посередників, які 
спеціалізуються на 
незаконному 
відшкодуванні 
податку на додану 
вартість шляхом 
безпідставного 
завищення цін на 
товари й продукцію 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.102. Проведення 
робіт із 
недопущення 
незаконного 
ввезення (вивезення) 
через державний 
кордон 
високоліквідних 
товарів, 
енергоносіїв, 
сировини, продуктів 
харчування, а також  
їх реалізації на 
території АРК 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Державна 
податкова 
служба в АРК, 
ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, Кримська 
митниця 

2011—
2013 

інші кошти     

 Контроль за 
ввезенням 
високоліквід
них товарів 

Контроль за 
ввезенням 
високоліквід
них товарів 

Контроль за 
ввезенням 
високоліквідн
их товарів 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.103. Забезпечення 
координації 
спільних дій 
правоохоронних 
органів з 
припинення 
діяльності 
злочинних 
угруповань, у т.ч.  
тих, які мають 
міжнародні зв'язки 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Державна 
податкова 
служба в АРК, 
ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Припинення 
діяльності 
злочинних 
угруповань 

Припинення 
діяльності 
злочинних 
угруповань 

Припинення 
діяльності 
злочинних 
угруповань 

4.104. Програма Державна 2011— Усього       Запобігання Запобігання Запобігання 



у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

Удосконалення 
порядку 
використання 
інформації про 
організовані групи й 
злочинні організації, 
які здійснюють 
контрабандну 
діяльність, з метою 
виявлення фактів 
корупції 

громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

податкова 
служба в АРК, 
ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК 

2013 

інші кошти     

корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядува
ння 

корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.105. Створення 
системи 
громадського 
контролю й 
підтримки протидії 
хабарництву та 
корупції в митних 
органах шляхом 
залучення суб'єктів 
зовнішньоекономічн
ої діяльності та 
громадян як 
добровільних 
помічників митної 
служби 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Кримська 
митниця,  
ГУ МВС 
України в АРК,  
ГУ СБ України в 
АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

 Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядува
ння 

Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Усього      

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК     

місцеві 
бюджети 

    

4.106. Проведення 
комплексних 
перевірок 
дотримання вимог 
законодавства з 
питань державної 
служби й 
запобігання корупції 
в органах 
виконавчої влади та 
місцевого 
самоврядування 

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Управління 
державної 
служби ГУ 
державної 
служби України 
в АРК, ГУ МВС 
України в АРК, 
ГУ СБ України в 
АРК, Державна 
податкова 
служба в АРК, 
Управління 
Державної 
пенітенціарної 
служби України 
в АРК  

2011—
2013 

інші кошти     

 Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядува
ння 

Запобігання 
корупції в 
органах 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 



і м. Севастополь 

Усього  714,9 226,3 238,3 250,3 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 714,9 226,3 238,3 250,3 

місцеві 
бюджети 

    

4.107. Виготовлення 
мікрокопій особливо 
важливих 
документів і 
матеріалів, 
проектної і 
будівельної 
документації,, 
оригіналів об'єктів і 
виробів культурної 
спадщини, 
закладення 
мікрофільмів у 
страховий фонд 
документації 
України  

Програма 
громадської 
безпеки в АРК на 
2011—2013 роки 
(Постанова  
ВР АРК 
від 21.12.2011 
№ 170-6/11) 

Міністерства, 
республіканські 
комітети АРК 

2011—
2013 

інші кошти     

Обсяг 
мікрофільмован
ої документації 
(аркуші 
формату А4) 

34950 27676 24456 

Усього  2100,0  2100,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 2100,0  2100,0  

місцеві 
бюджети 

    

4.108. Придбання 
встаткування для 
створення 
страхового фонду та 
фонду користування 
особливо цінних і 
унікальних 
документів 

  Управління 
справами РМ 
АРК, Державний 
архів в АРК 

2012 

інші кошти     

Комплекс 
устаткування 
для 
мікрофільмуван
ня документів, 
шт. 

 1  

Усього  265,8  265,8  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 265,8  265,8  

4.109. Забезпечення 
умов зберігання 
документів в 
архівосховищах і 
робочих 
приміщеннях архіву 

  Управління 
справами РМ 
АРК, Державний 
архів в АРК  

2012 

місцеві     

Архівні 
коробки — 1000 
шт., ремонт 
покрівлі 
корпусу № 2, 
облицювання 
зовнішніх стін 
корпусу № 1, 
установлення 
склопакетів у 

   



бюджети 

інші кошти     

корпусі № 1  

Усього  15,0  15,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 15,0  15,0  

місцеві 
бюджети 

    

4.110. Придбання 
апарата для 
переплетення 
архівних справ 

  Управління 
справами РМ 
АРК, Державний 
архів в АРК  

2012 

інші кошти     

Апарат для 
підшивки справ, 
шт. 

 1  

Усього  24,0  24,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 24,0  24,0  

місцеві 
бюджети 

    

4.111. Придбання 
встаткування для 
забезпечення 
виставкової 
діяльності 

  Управління 
справами РМ 
АРК, Державний 
архів в АРК  

2012 

інші кошти     

Виставкові 
рамки, шт. 

 120  

Усього  80,0  80,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 80,0  80,0  

4.112. Видання 
архівних довідок 

  Управління 
справами РМ 
АРК, Державний 
архів в АРК  

2012 

місцеві 
бюджети 

    

Путівник 
Державного 
архіву в АРК, 
анотований 
реєстр описів 
фондів 
радянського 
періоду 
Державного 
архіву в АРК  

   



інші кошти     

Усього  30,0  30,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 30,0  30,0  

місцеві 
бюджети 

    

4.113. Установка 
системи 
відеоспостереження 
в читальному залі 
корпусу № 2 

  Управління 
справами РМ 
АРК, Державний 
архів в АРК  

2012 

інші кошти     

Система 
відеоспостереж
ення, шт. 

 1  

Усього  5,0  5,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 5,0  5,0  

місцеві 
бюджети 

    

4.114. Створення 
технічних умов для 
накопичення та 
зберігання 
електронної 
інформації 

  Управління 
справами РМ 
АРК, Державний 
архів в АРК  

2012 

інші кошти     

Серверне 
встаткування 
файлового 
сховища даних, 
шт. 

 1  

Усього  5,0  5,0  

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет АРК 5,0  5,0  

місцеві 
бюджети 

    

4.115. Забезпечення 
робіт з 
оцифровування 
архівних 
документів, 
створення архівних 
баз даних 

  Управління 
справами РМ 
АРК, Державний 
архів в АРК  

2012 

інші кошти     

Комп'ютери, 
шт.; принтери, 
шт. 

 103  



Усього 40396,8 11916,2 14256,7 14223,9 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

37026,2 8545,6 14256,7 14223,9 

місцеві 
бюджети 

3225,3 3225,3   

УСЬОГО ЗА ІНТЕГРАЛЬНОЮ МЕТОЮ 4 

інші кошти 145,3 145,3   

 

Усього 112919,4 21931,7 44434,7 46553,1 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

    

бюджет 
АРК 

101179,2 18561,1 40570,7 42047,5 

місцеві 
бюджети 

3887,4 3225,3 294,0 368,1 

УСЬОГО ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМИ ЦІЛЯМИ 

інші кошти 7852,8 145,3 3570,0 4137,5 

 

Усього 44753560,8 12808168,6 15187147,6 16758244,5 

у т.ч.:     

Держбюдже
т України 

8746973,6 1459905,0 3363069,3 3923999,4 

бюджет 
АРК 

2366636,3 398548,4 1031626,6 936461,3 

УСЬОГО ЗА ОПЕРАЦІЙНИМ ПЛАНОМ 

місцеві 
бюджети 

763625,2 286377,7 227735,9 249511,5 

 



інші кошти 32876425,7 10663337,5 10564765,8 11648322,4 

 


