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Пріоритетні напрямки соціально-економічного і культурного 
розвитку міста Мелітополя, що потребують фінансування у 2018 
році  (на 8 арк.)

-



Вступ 

Проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста
Мелітополя на 2018 рік (далі – Програма) розроблено управлінням соціально-
економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської
ради відповідно до законів України від 21.05.1997 № 280/97-ВР „Про місцеве
самоврядування  в  Україні”  та  від  23.03.2000  №  1602-ІІІ  „Про  державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 “Про
розроблення  прогнозних  і  програмних  документів  економічного  і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, а також
рішення  27  сесії  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  VІ
скликання від 28.09.2012 № 6 «Про затвердження Стратегії  розвитку міста
Мелітополя до 2020 року» та рішення 68 сесії  Мелітопольської міської ради
Запорізької  області  VІ скликання від 30.07.2015 № 5/5 “Про затвердження
Програми “План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Мелітополя на
період до 2020 року”. 

Метою  Програми  є  зростання  добробуту  і  підвищення  якості  життя
населення міста за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в
економіці  міста  Мелітополя,  підвищення  її  конкурентоспроможності  як
основи  для  збалансованого  зростання  показників  соціально-економічного
розвитку,  створення  умов  для  підвищення  ефективності  використання
бюджетних коштів. 

Програма  визначає  цілі,  завдання  та  основні  заходи  економічного  і
соціального розвитку міста на 2018 рік. 

Заходи  Програми  фінансуються  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Мелітополя,  субвенцій з державного бюджету, обласного бюджету, коштів
підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів. 

Цілі та завдання Програми 
Основними цілями та завданнями Програми є створення умов для:
- виконання операційних задач Стратегії розвитку міста Мелітополя до

2020 року;
-  поліпшення  умов  життя  мешканців  міста  за  рахунок   підвищення

рівня  зайнятості,  зростання  доходів  населення,  залучення  коштів
міжнародних фінансових організацій та інвесторів;

-  підвищення  стандартів  життя,  поліпшення  якості  та   доступності
освіти  і  медичного  обслуговування,  підвищення  дієвості  і  стабільності
соціального  захисту  мешканців  міста,  розвитку  культурної  та  спортивної
сфер міста;

-  покращення  стану  навколишнього  природного  середовища  та
забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.



Розвиток реального сектору економіки 
Активну господарську діяльність в місті Мелітополі здійснюють  850

підприємств, в тому числі 175 - промислові, з них:
- в галузі машинобудування - 116 підприємств;
- в харчовій промисловості - 25 підприємства;
- в легкій промисловості - 15 підприємств;
- інші галузі промисловості -  19 підприємств. 
Основні види продукції промислових  підприємства міста: обладнання,

механізми,  електротехнічне  обладнання,  алюміній  і  вироби  з  нього,  чорні
метали  та  вироби  з  нього,  транспорт,  жири,  олія,  шрот,  готові  харчові
продукти, швейні вироби та ін. 

Впродовж  2017  року  спостерігається  істотне  зростання  експортного
потенціалу промислових підприємств міста. 

За 1 півріччя 2017 року обсяг експорту по підприємствах міста склав
42,6 млн. дол. США, приріст до відповідного періоду минулого року - 40,7%
(12,3 млн.дол. США ). 

Аналіз географічної структури експорту продукції по м. Мелітополю
                                                                                              тис. дол. США
Географічна структура 1 півріччя

2016 року
1 півріччя
2017 року

Приріст/
зменшення

тис. дол. США

Темп
росту,

%

Всього, у т.ч.: 30 271,2 42 591,6 12 320,4 140,7

Приріст забезпечили: 16 562,2 35 588,9 19 026,7 214,9

Російська Федерація 11 323,7 14 222,6 2 898,9 125,6

Малайзія 83,2 5 171,7 5 088,5 6 215,3

Казахстан 1 752,7 3 938,3 2 185,6 224,7

Білорусь 1 340,2 3 908,1 2 567,9 291,6

Об'єднані Арабські Емірати - 2 025,7 2 025,7 -

Грузія 294,6 1 282,2 987,6 435,3

Ізраїль - 944,8 944,8 -

Єгипет 122,9 929,5 806,6 756,6

Туреччина 559,6 828,8 269,2 148,1

Шрі-Ланка - 790,1 790,1 -

Литва 531,6 547,5 15,9 103,0

Молдова 518,5 539,2 20,7 104,0

Німеччина 35,2 304,7 269,5 866,0

Туркменістан - 155,7 155,7 -

Допустили зменшення 9 859,2 4 531,6 - 5 327,6 46,0

Індія 5 137,5 1 782,7 - 3 354,8 34,7



Польща 885,0 785,0 - 100,0 88,7

Китай 1 259,9 647,6 - 612,3 51,4

Іспанія 1 066,8 597,4 - 469,4 56,0

Узбекистан 674,8 284,1 - 390,7 42,1

Угорщина 326,2 276,0 - 50,2 84,6

Таїланд 509,0 158,8 - 350,2 31,2

Різниця між приростом та 
зменшенням по інших країнах

3 849,8 2 471,1 -1 378,7 64,2

Найбільший приріст експорту у розрізі країн:
- Малайзія                                - 5 008,5 тис. дол. США;
- Російська Федерація             - 2 898,9 тис. дол. США;
- Білорусь                                 - 2 567,9 тис. дол. США;
- Казахстан                               - 2 185,6 тис. дол. США;
- Об'єднані Арабські Емірати - 2 025,7 тис. дол. США;
- Грузія                                      - 987,6 тис. дол. США;
- Ізраїль                                     - 944,8 тис. дол. США;
- Єгипет                                     - 806,6 тис. дол. США;
- Шрі -Ланка                             - 790,1 тис. дол. США.

Аналіз географічної структури імпорту продукції по м. Мелітополю
                                                                                                       тис. дол. США
Географічна структура 1 півріччя

2016 року
1 півріччя
2017 року

Приріст/
зменшення

тис. дол. США

Темп росту,
%

Всього, у т.ч.: 6 518,0 7 306,7 788,7 112,1

Приріст забезпечили: 3 109,4 4 864,8 1 755,4 156,5

Китай 1 643,0 2 086,6 443,6 127,0

Російська Федерація 982,7 1 335,5 352,8 135,9

Польща 228,2 678,6 450,4 297,4

Білорусь 87,9 194,6 106,7 221,5

Франція 60,3 175,6 115,3 291,0

Чехія 107,3 174,7 67,3 162,8

Туркменістан - 117,5 117,5 -

Пакистан - 101,7 101,7 -

Допустили зменшення 2 844,9 2 049,2 - 795,7 72,0

Німеччина 1 029,9 761,1 - 268,8 73,9

Румунія 800,9 531,8 - 269,1 66,4

Туреччина 550,4 342,9 - 207,5 62,3

Італія 347,4 310,6 - 36,8 89,4



Велика Британія 116,3 102,8 - 13,5 88,4

Різниця між приростом та 
зменшенням по інших країнах

563,7 392,7 - 171,0 69,7

Товарна структура експорту продукції по м. Мелітополю
                                                   тис. дол. США

Товари 1 півріччя
2016

1 півріччя
2017

Приріст/
зменшення

тис. дол. США

Темп росту,
%

Всього, у т.ч.: 30 271,2 42 591,6 12 320,4 140,7

Продукти рослинного походження - 1 344,9 1 344,9 -

Машини, обладнання, механізми, 
електротехнічне обладнання 

9 513,8 12 729,4 3 215,6 133,8

Жири та олія 8 922,4 15 025,4 6 103,0 168,4

Транспорт 3 610,4 4 563,5 953,1 126,4

Алюміній і вироби з нього 2 058,6 2 140,9 82,3 104,0

Готові харчові продукти 1 957,0 2 399,3 442,3 122,6

Вироби з чорних металів 1 437,1 1 996,2 559,1 138,9

Друкована продукція 621,9 505,0 - 116,9 81,2

Продукти хімічної галузі 586,8 523,5 - 63,3 89,2

Інше 1 563,2 1 363,5 - 199,7 87,2

Товарна структура імпорту продукції по м. Мелітополю
тис. дол. США

Товари 1 півріччя
2016

1 півріччя
2017

Приріст/
зменшення

тис. дол. США

Темп росту,
%

Всього, у т.ч.: 6 518,0 7 306,7 788,7 112,1

Продукти рослинного походження 121,9 109,2 - 12,7 89,6

Машини, обладнання, механізми, 
електротехнічне обладнання 

1 575,2 1 934,3 359,1 126,9

Жири та олія 63,6 44,7 - 18,9 70,3

Транспорт 302,0 206,2 - 95,8 68,3

Алюміній і вироби з нього 377,7 442,3 64,6 117,1

Чорні метали та вироби з чорних 
металів 

475,2 539,4 64,2 113,5

Продукти хімічної галузі 1 255,4 757,0 - 498,4 60,3

Полімерні матеріали, пластмаси, 
вироби з них

714,0 789,8 75,8 97,2

Інше 1 633,0 2 483,8 850,8 152,1



1.1. Промисловість
Головна мета: збільшення обсягів реалізованої продукції підприємств

усіх галузей економіки міста,  насамперед підприємств машинобудування і
харчової  галузі,  підвищення  їх  конкурентоспроможності  та  експортного
потенціалу. 

Головні завдання:
-  сприяння  зростанню  експорту  продукції  промислового  комплексу

міста Мелітополя, у т.ч. на ринки країн Європейського союзу, Азії, Африки,
Америки;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
- впровадження на підприємствах міста інноваційних технологій;
- проведення цільового аналізу ринків збуту з метою сприяння пошуку

нових ринків збуту;
- виготовлення та поширення каталогу експортерів м. Мелітополя;
- інформаційна підтримка підприємств;
- сприяння в підготовці кадрів робітничих професій шляхом створення

реєстру  навчальних  закладів  міста,  які  здійснюють  підготовку
(перепідготовку) кадрів робітничих професій. 

Очікувані результати:
- збільшення обсягів реалізованої промислової продукції у порівнянні з

2017 роком на 20 %;
- зростання середньої заробітної плати штатних працівників на 11 % у

порівнянні з 2017 роком, легалізація “тіньового” бізнесу, утворення легальної
виробничої інфраструктури;

-  збільшення  експорту  підприємств  міста  Мелітополя  на  12  %  у
порівнянні з 2017 роком;

-  збільшення  імпорту  підприємств  міста  Мелітополя  на  11,2  %  у
порівнянні з 2017 роком;

-  відкриття  нових  виробництв  (технологічних  ліній  на  діючих
виробництвах),  що  мають  екологічну  спрямованість  або  впроваджують
інноваційні технології;

- збільшення кількості учасників серед мелітопольських виробників у
державних закупівлях;

-  створення  "Електронної  скриньки  зауважень"  щодо  проблем
здійснення експортних операцій;

- створення інвестиційної карти міста Мелітополя;
- розробка "Дорожньої карти експортера-початківця";
- створення реєстру діючих дистриб'юторських центрів;
-  оцінка  потенціалу  регіону,  як  передумови  створення  кластеру

виробників плодів та ягід;
-  створення  реєстру  навчальних  закладів  міста,  які  здійснюють

підготовку (перепідготовку) кадрів робітничих професій.



Динаміка обсягу реалізованої продукції промислових підприємств 
                                               м. Мелітополя                  (млн. грн.)

2015 
рік

Темп прир./
зменш. 2016 

рік

Темп прир./ 
зменш. 2017 рік

(очікув)

Темп прир./
зменш. 2018 рік

(прогноз)

Темп прир./
зменш.

%
млн.
грн.

%
млн.
грн.

%
млн.
грн.

%
млн.
грн.

2732,1 35,7 718,5 3334,7 22,0 602,6 3972,0 19,1 637,3 4766,4 20,0 794,4

Динаміка експорту підприємств міста Мелітополя 
                                                                                                            (млн. дол.

США)

2015
рік

Темп прир./
зменш.

2016 
рік

Темп прир./ 
зменш.

2017 рік
(очікув)

Темп прир./
зменш.

2018 рік
(прогноз)

Темп прир./
зменш.

%

млн.
дол.
СШ
А

%
млн.
дол.

США
%

млн.
дол.

США
%

млн.
дол.

США

77,9 - 0,8 - 0,6 64,4 - 17,3 -13,5 80,0 24,2 15,6 89,6 12,0 9,6

Динаміка імпорту підприємств міста Мелітополя 
               (млн.  дол.
США)

2015
рік

Темп прир.
(змен.)

2016 
рік

Темп прир.
(змен.)

2017 рік
(очікув)

Темп прир.
(змен.)

2018 рік
(прогноз)

Темп прир.
(змен.)

%
млн.
дол.

США
%

млн. 
дол. 
США

%
млн.
 дол.
США

%
млн.
 дол.
США

13,1 11,9 1,4 15,0 14,5 1,9 16,9 12,7 1,9 18,8 11,2 1,9

1.2. Транспорт і зв'язок 
Головна  мета: підвищення  якості  обслуговування  населення

автомобільним транспортом загального користування, забезпечення безпеки
пасажирів та покращення ефективності функціонування транспортної сфери
міста.

Головні завдання:
- організація роботи комунального транспорту;
- закупівля електробусів (у кількості 10 одиниць транспорту). Завдяки

низьким  експлуатаційним  витратам,  відсутності  шкідливих  вихлопів,
простоті технічного обслуговування електробуси є найбільш перспективним
видом пасажирського транспорту в умовах сучасного міста. 

-  оптимізація  існуючої  транспортної  мережі  міста  Мелітополя:
коригування  відповідно  до  потреб  населення  міста  існуючих  автобусних
маршрутів загального користування та відкриття нових маршрутів загального
користування, які складають транспортну мережу м. Мелітополя.

Очікувані результати:



- підвищення рівня безпеки автомобільних перевезень;
-  підвищення  рівня  культури  обслуговування  на  автомобільному

транспорті;
- задоволення потреб населення, у тому числі соціально незахищених

категорій громадян, в автомобільних перевезення;
- оптимізація існуючої інфраструктури пасажирських потоків;
- зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище.

1.3. Архітектура
Головна  мета: забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері

містобудування  та  архітектури на  території  міста,  аналізу  стану
містобудування,   підготовка  та  моніторинг  рішень,  положень  та  інших
правових  документів  стосовно  планування  і  забудови  міста;  координація
діяльності суб’єктів містобудівної діяльності щодо комплексного розвитку і
забудови  міста,  поліпшення  його  архітектурного  вигляду;  забезпечення
додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних
стандартів,  норм  і  правил,  затвердженої  містобудівної  документації,
здійснення  контролю  за  їх  реалізацією;  організація  в  межах  своїх
повноважень охорони, реставрації  та контрою за належним використанням
пам’яток архітектури та містобудування. 
          Головні завдання:  

-  максимально  ефективне  використання  можливостей  міжвідомчої
геоінформаційної системи:

*розробка  шарів  «Зонування  території»,  «Існуючі  і  проектні
планувальні обмеження»;

*занесення  в  базу  даних  містобудівного  кадастру  інформаційних
ресурсів по охоронним зонам інженерних мереж;

*занесення  в  базу  даних  містобудівного  кадастру будівельних
паспортів, містобудівних умов та обмежень;

*занесення в базу даних інформацію паспортів прив’язок тимчасових
споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності та  споруд
некомерційного призначення (гаражів);

*занесення в базу даних інформацію про відведення земельних ділянок
та об’єктів, які проектуються;

-  розробка та  затвердження  міської  програми  «Модернізація  міської
міжвідомчої геоінформаційної системи м. Мелітополь «МГІС-Мелітополь»;

- видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки,
надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

-  оформлення  (продовження  терміну  дії)  паспортів  прив’язок
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

-  розробка  нових  архітипів  тимчасових  споруд  для  провадження
підприємницької діяльності та надання їм комплексного систематизованого
вигляду;

- затвердження порядку встановлення пам’ятних дошок;
- розроблення та затвердження порядку присвоєння адресних номерів

об’єктам нерухомості; 



- проведення архітектурно-містобудівної ради;
- капітальний ремонт приміщень УМА по вул. Михайла Грушевського, 

2А;
-  оформлення  самовільного  перепланування  приміщень  без  зміни

цільового призначення. 
- проведення комісії з питань видачі договірних умов при будівництві

об’єктів.
-  розробка  та  затвердження  порядку  утеплення  квартир  в

багатоповерхових житлових будинках.
- здійснення заходів по:
*розробці  комплексних  схем  розміщення  тимчасових  споруд  для

провадження підприємницької діяльності в м. Мелітополі;
*будівництву  пандусів  для  забезпечення  безперешкодного  доступу

інвалідів  та  маломобільних  груп  населення  до  об’єктів  громадського
призначення;

*поліпшенню  благоустрою  прилеглих  територій  до  об’єктів
громадського призначення;

*розробці пропозицій  по  поліпшенню зовнішнього вигляду будівель з
використанням енергозберігаючих матеріалів у центральній частині міста по
просп. Богдана Хмельницького № 22, № 36.

*розробці  пропозиції  з  розміщення  гаражів  на  території  міста  у
відповідності до функціонального зонування по генеральному плану; 

*організації роботи з розробки планів-схем розміщення в місті малих
архітектурних форм;

*розробці  пропозицій з  розміщення  в  місті  тимчасових  споруд  для
провадження  підприємницької  діяльності  у  відповідності  до
функціонального зонування по генеральному плану;

*створенню та  обладнанню нових скверів  (зелених зон)  в  житлових
районах міста (на перехресті вул. Михайла Грушевского - вул. Покровська,
вул.  Брів-ла-Гайард  (лікарняне  містечко),  просп.  50-річчя  Перемоги,  49,
просп. Богдана Хмельницького, 85, вздовж житлового будинку № 40 по вул.
Героїв  України,  вздовж  житлових  будинків  №  3-7  по  бульв.  30-річчя
Перемоги);
          *узгодженню розміщення зовнішньої реклами.

Очікувані результати:
- ефективне використання можливостей міжвідомчої геоінформаційної

системи.
- впорядкування об’єктів будівництва, забудови присадибних, дачних і

садових земельних ділянок.
     - впорядкування тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності, розміщенню їх у відповідності до наданої схеми;

- виконання зовнішнього вигляду споруд в сучасному архітектурному
стилі з застосуванням нових матеріалів та благоустрієм прилеглої території. 



-  встановлення  споруд  по  затвердженому  ескізу,  що  покращить
естетичний вигляд міста та створить його фірмовий стиль. 

-  впорядкування  питання  встановлення  пам’ятних  дошок,  їх
доцільність.  Покращення  зовнішнього  вигляду  та  матеріалів  виготовлення
дошок,  що  гармонійно  доповнить  середовище,  в  якому  вони  будуть
розміщуватися. 

-  планування,  забудови  та  іншого  використання  територій  у  межах
історичних ареалів і зон охорони пам’яток архітектури та містобудування з
урахуванням  рішень  консультативних  рад  з  питань  охорони  культурної
спадщини

-  оформлення  самовільного  перепланування  приміщень  без  зміни
цільового  призначення  (можливість  забудовникам  привести  технічний
паспорт  об’єкта  у  відповідність  до  перепланованого  приміщення;
впорядкування, систематизація та контроль об’єктів). 

-  розробка  та  затвердження  порядку  утеплення  квартир  в
багатоповерхових житлових будинках (вирішить питання утеплення квартир,
забезпечить комфортні умови життєдіяльності людей; поліпшить зовнішній
вигляд  будинків,  який  повинен  носити  системний  характер,  єдиний  для
всього будинку за архітектурно-планувальними завданнями);

-  забезпечення  безперешкодного  доступу  інвалідів  та  маломобільних
груп населення до об’єктів громадського призначення;

-  поліпшення  благоустрою  прилеглих  територій  до  об’єктів
громадського призначення;

-  створення  та  обладнанню нових скверів  (зелених зон)  в  житлових
районах міста 

-  покращення  зовнішнього  вигляду  будівель  та  споруд,  малих
архітектурних  форм,  скверів,  тротуарів  та  інше,   що  створить  сучасний
архітектурний вигляд міста в цілому;

- створення умов для життєдіяльності людей, праці та відпочинку.

2. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки
2.1. Енергоспоживання та енергозбереження 

Головна мета:  підвищення  ефективності  використання  енергоносіїв,
реалізація  Програми  “План  дій  зі  сталого  енергетичного  розвитку  міста
Мелітополя на період до 2020 року”.

Головні завдання:
- залучення інвестицій на реконструкцію діючих газових котелень та

будівництво нових котелень на альтернативних видах палива;
-  залучення  грантових  та  кредитних  коштів  на   реалізацію

енергозберігаючих проектів та заходів із зменшення споживання енергоносіїв
в бюджетних закладах міста;



-  реалізація  енергозберігаючих  проектів  та  заходів  із  зменшення
споживання  енергоносіїв  в  бюджетних  закладах  міста,  підприємствах
комунальної форми власності та житловому секторі міста;

- комплексне утеплення будівель бюджетної сфери;
-  встановлення  сонячних  панелей  на  покрівлях  бюджетних  установ

міста;
-  реалізація  проектів  по встановленню та  заміні  старих  світильників

ДнаТ на  сучасні енергоефективні LED світильники (перш за все світильники
з функцією зміни потужності - димірування) в системі вуличного освітлення
міста;

-  встановлення  енергозберігаючого  обладнання  в  харчоблоках  і
пральнях бюджетних установ міста;

-  встановлення  приборів  обліку  теплової  енергії  на  підприємствах
комунальної форми власності міста і бюджетних закладах міста;

- встановлення теплорегуляторів та індивідуальних теплових пунктів в
бюджетних установах міста;

-  реалізація Програми відшкодування  відсотків банкам по кредитах,
отриманих ОСББ  та  ЖБК на  впровадження  заходів  з  енергозбереження  у
багатоквартирних будинках у м. Мелітополі на 2015-2020 роки.

Очікувані результати:
-  зменшення  видатків  міського  бюджету  на  оплату  енергоносіїв  у

бюджетних установах міста;
- підвищення комфортності перебування мешканців міста в бюджетних

установах та житлових будинках;
- зменшення витрат мешканців багатоповерхових будинків на оплату

енергоносіїв;
- зменшення обсягу шкідливих викидів в атмосферу у місті Мелітополі;
-  виконання  зобов'язань,  взятих  на  себе  містом  в  рамках  участі  у

проекті Європейської Комісії “Угода Мерів-Схід”;
-створення  іміджу  м.  Мелітополя,  як  сучасного  енергоефективного

міста.

2.2. Інвестиційна політика та інноваційний розвиток
З  метою  реалізації   заходів,  спрямованих  на  здійснення  активної

інформаційно-рекламної діяльності з метою просування інформації про місто
та  пошуку  потенційних  інвесторів,  які  не  суперечать  операційним  цілям,
визначеним  у  Стратегії  розвитку  міста  та  виконання  яких  у
короткостроковому періоді дозволить покращити інвестиційний імідж міста
та буде сприяти залученню додаткових коштів в економіку міста Мелітополя,
необхідно виконання наступних завдань:

Реалізація маркетингової стратегії м. Мелітополя (рішення 33 сесії
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  VІІ  скликання  від
21.08.2017 №9).



Цілі  Маркетингової  стратегії  міста  обумовлені  метою  Стратегії
розвитку  міста  до  2020  року,  що полягає  у  вирішенні  проблем  місцевого
економічного  розвитку,  підвищенні  конкурентоспроможності  економіки
міста, залученні інвестицій на територію міста, покращенні якості життя.

Основні  цілі  маркетингової  стратегії  міста:  зробити  місто  відомим в
Україні  та  поза  її  межами  як  туристичний  та  діловий  центр  на  півдні
Запорізької  області;  підтримати  бізнес  через  активну  промоцію  усіх
можливостей  міста;  продемонструвати  привабливість  та  відкритість,
готовність  до  інновацій  та  партнерства;  спільними  зусиллями  створювати
насичене яскраве культурне життя та розвивати міжкультурний діалог для
залучення туристів та нових мешканців.

Також  даним  документом  передбачено  забезпечити  організацію
процесу  розвитку  та  просування  бренду  міста  за  трьома  стратегічними
напрямами:

Напрям П. Позиціонування - позиціонування міста через «врощування»
бренду  у  міське  середовище,  створення  маркетингових  продуктів  для
основних цільових груп, проекти «вирощування» бренду.

Напрям К. Комунікація (Маркетингові комунікації) - комплекс заходів
з  доведення  маркетингових  послань  міста  до  цільових  аудиторій.
Комунікаційний  аспект  маркетингу  пропонує  як  представити  потрібну
інформацію  цільовим  аудиторіям,  які  інформаційні  канали  для  цього
вибрати.

Напрям О. Організаційне забезпечення маркетингу та брендингу міста -
успіх реалізації маркетингової стратегії  залежатиме від консолідації зусиль
зацікавлених сторін щодо позитивних економічних та соціальних змін,  що
впливають  на  досягнення  її  мети  та  цілей.  Впровадження  Маркетингової
стратегії  є  специфічною  діяльністю,  деякі  заходи  якої  є  поза  межами
компетенції структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, тому
її  реалізація  –  завдання  комплексне  і  долучитися  мають  всі  спроможні
місцеві інституції громадянського суспільства, науки, бізнесу, ЗМІ.

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ П.
Позиціонування: Мелітополь

простий, природний, зрозумілий.
Визначення та підтримка розвитку

ключових для міста ознак
позиціонування

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ К.
Маркетингові комунікації:

Мелітополь – надійний партнер та
гостинний господар. Промоція та
просування бренду за визначеними

інформаційними каналами для
визначених цільових груп

П.1.
Мелітополь

діловий

П.1.1. Місто 
підприємницької 
активності

К.1.
Мелітополь

К.1.1. Надійне
партнерство



для
інвесторів

П.1.2. Місто 
невичерпного 
потенціалу

К.1.2. Місто розвитку
легкої, харчової

промисловості та
зелених технологій

П.1.3. Місто «творчого 
натхнення»

К.1.3. Імідж міста
вільних просторів та

творчих ідей
П.1.4. Мелітополь 
подорожує

К.1.4. Представлення
потенціалу міста

П.1.5. Місто зелених 
технологій

К.1.5. Південний
Центр садівництва

П.2.
Мелітополь

гостинний та
затишний

П.2.1. Місто зручне і 
зрозуміле

К.2.
Мелітополь

для
мелітопольці

в та гостей

К.2.1. Упізнавані
вулиці та гарна
інфраструктура

П.2.2. Місто сімейних 
цінностей та освіти

К.2.2. Мелітополь
соціально

спрямований
П.2.3. Місто здоров’я К.2.3. Імідж еко міста
П.2.4. Місто 
незвичайного туризму

К.2.4. Туристичний
інформ. центр.

Календар подій на рік
П.2.5. Місто затишку К.2.5. Місто –

власними руками
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ О. Організаційне забезпечення

маркетингу та брендингу міста
Забезпечення управління проектами маркетингу та брендингу

міста
Інструменти і проекти управління маркетинговими процесами в місті

О.1. Удосконалення системи внутрішніх комунікацій
О.2. Розширення та поліпшення системи зовнішніх комунікацій

 Свідченням позитивного результату реалізації Маркетингової стратегії
слугуватиме  абсолютне  зростання  показників  поінформованості  цільових
груп про місто та його життя, збільшення % зацікавленості до території як
потенційних  мешканців  так  і  бізнесових  кіл,  зростання  %   транзитних
туристів, які бажають приїхати до Мелітополя для знайомства та відвідин,
збільшення  %  згадувань  у  засобах  масової  інформації  регіонального,
національного  та  міжнародного  масштабу,  подолання  стереотипу-асоціації
«Мелітополь-Маріуполь»,  зростання  кількості  інформаційних  повідомлень
позитивного  та  нейтрального  забарвлення  і,  як  результат,  формування,
просування  і  закріплення  позитивного  іміджу  Мелітополя  як  надійного
економічного партнера, осередку культури та здоров’я.

Реалізація  операційних  завдань  операційної  цілі  №  2.3.
«Муніципальний  маркетинг»  Стратегії  розвитку  міста  Мелітополя  до
2020 року (рішення 27 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області
VІ скликання від 28.09.2010 №6) :



2.1. Розробка сувенірної іміджевої / брендованої продукції.
2.2.  Актуалізація  та  постійне  оновлення  інформації  на  Інвестиційному
порталі міста Мелітополя.
2.3.  Створення  презентаційних матеріалів про місто Мелітополь,  каталогів
промисловості  та  туристичних  об’єктів,  розповсюдження  їх  під  час
виставкових заходів; конференцій та форумів серед потенційних інвесторів,
бізнесменів; офіційних делегацій, що відвідують місто.
  Фінансування  заходів,  спрямованих  на  підвищення  інвестиційного
потенціалу міста Мелітополя, передбачені міською програмою «Заходи щодо
інвестиційної  привабливості  міста  Мелітополя»,  виготовлення  матеріалів
щодо інвестиційної привабливості м. Мелітополя та розповсюдження їх на
виставках,  конференціях  та  форумах  серед  потенційних  інвесторів,
бізнесменів, офіційних делегацій.
2.4. Встановлення та періодичне оновлення зовнішніх носіїв на під’їздах до
міста, що презентують міський бренд та потенціал міста.
2.5.  Укріплення та розширення зав’язків з містами-побратимами (підписання
договорів про дружбу та співробітництво).
2.6.  Систематичний пошук потенційних інвесторів  через  участь  офіційних
представників м. Мелітополя у виїзних заходах інвестиційного характеру.
       Вже другий рік поспіль м.  Мелітополь бере участь у Міжнародному
форумі інтеграції та кооперації  "InCoForum-2017". Участь у Форумі беруть
представники  проектів  міжнародної  технічної  допомоги,  дипломатичного
корпусу, місцеві органи влади, міжнародні експерти, керівники підприємств
та  організацій,  тощо.  Участь  у  цьому  заході  дозволяє  представити
економічний потенціал міста та інвестиційні проекти, налагодити міжнародні
коопераційні  зв’язки  шляхом  залучення  іноземний  компаній,  обговорити
міжнародний  досвід  функціонування  та  розвитку  територій,  дізнатися  про
програми  та  проекти  міжнародної  технічної  допомоги,  сприяти
налагодженню коопераційних зав’язків бізнесу, тощо.
     Щороку керівництво та спеціалісти Мелітопольської міської ради та її
виконавчого  комітету  приймають  участь  в  щорічному  Українському
муніципальному форумі, що проходить наприкінці вересня в м. Одеса. Цей
традиційний  щорічний  захід  є  майданчиком  для  обговорення  питань  та
вироблення  спільної  позиції  органів  державної  влади  та  Асоціації  міст
України  щодо  розвитку  місцевого  самоврядування,  удосконалення
законодавчої  бази,  розв’язання  конкретних  проблем  забезпечення
життєдіяльності територіальних громад.
    Участь у  Форумі приймають голови громад-членів АМУ, представники
парламенту, уряду та профільних міністерств, а також проектів міжнародної
технічної допомоги – партнерів АМУ, експертного середовища, тощо.

Під  час  проведення  заходу  відбувається  День  діалогу  з  урядом,  де
громади  мають  можливість  обговорити  найактуальніші  проблеми  щодо
законодавства  на  рівні  Уряду  України.  Під  час  форуму  розглядаються
питання  реформи  місцевого  самоврядування,  бюджетного  забезпечення
територіальних  громад,  житлово-комунального  господарства,  земельних



відносин та містобудування, секторальних реформ у сфері освіти, охорони
здоров’я,  соціального  захисту, участь  міста  в  міжнародних  програмах
розвитку.

Крім  того,  представники  Мелітопольської  міської  ради  та  її
виконавчого комітету постійно приймають участь у різноманітних форумах,
конференціях,  виставках,  круглих  столах,  засіданнях  секцій,  практикумах,
семінарах, де гідно представляють місто Мелітополь та набувають досвіду.
  Інформаційно-консультаційна  допомога  потенціальним  інвесторам  та
місцевому бізнесу;

 Створення  КУ  «Агенції  розвитку  Мелітополя»  з  метою  об’єднання
зусиль  органів  влади,  громадськості,  бізнесу,  науковців  на  вирішення
проблем соціально-економічного розвитку міста та регіону та впровадження
сучасних  інноваційних  принципів  управління  міським  розвитком  з
врахуванням  інтересів  усіх  економічних  та  соціальних  партнерів. Агенція
розвитку міста -  це той тип інституції, який допоможе громаді Мелітополя
дивитись на проблеми як на можливості, перекладати їх на мову проектів  і
розуміти  бізнес-моделі  їх  вирішення.  Для  того  щоб  зробити  місто
максимально  комфортним  для  проживання,  Агенція  буде  створювати
соціальне,  економічне,  інвестиційне,  та  навіть  емоційне  середовище,  яке
сприятиме  розвитку  Мелітополя.  Мешканці  міста  почнуть  відчувати  себе
важливою  частиною  суспільства,  переконаються,  що  вони  можуть
самостійно змінювати своє життя і життя оточуючих містян на краще.

В  результаті  діяльності  «Агенції  розвитку  Мелітополя» планується
досягнення наступних результатів:
створення  баз  актуальних  ідей  та  проектів,  які  послужать  основою

Аналітичної - мапи інвестиційного та інноваційного клімату міста;
     - координація та виконання робіт з реалізації Стратегії  розвитку міста

Мелітополя, а також окремих програм та проектів;
    -  залучення  для  сталого  розвитку  Мелітополя коштів  із  обласного  та

державного  бюджету,  коштів  ЄС,  іноземних  та  міжнародних
фінансових інститутів, приватних інвесторів;

    -  управління залученими ресурсами розвитку, в тому числі здійснення
моніторингу їх використання;

        - розвиток  інноваційно-інвестиційного бізнесу в місті;
       - налагодження і підтримка міжрегіонального та транскордонного
співробітництва;
   -  розробка  проектів  розвитку  міста,  плану  заходів  або  пропозицій  з  їх

реалізації;
      -  розробка  програм  розвитку  різних  видів  туризму  та  посилення

туристичної
привабливості міста;
     - промоція міста, місцевих виробників, їх продуктів, організація виставок,
форумів, ярмарків).

Капітальні інвестиції по місту Мелітополю 



                                                                                              (млн. грн.)
2015 
рік

Темп прир.
(змен.)

2016
рік

Темп прир.
(змен.)

2017 
рік

(очік)

Темп прир.
(змен.)

2018
рік

(прогн
оз)

Темп прир.
(змен.)

% млн.
грн.

% млн.
грн.

% млн.
грн.

% млн.
грн.

199,2  49,8  66,2 374,0 87,8 174,8 468,9 25,4 94,9 560,0 19,4 91,1

2.3. Управління об'єктами комунальної власності
        Головна  мета:  підвищення  якості  й  ефективності  управління
комунальним  майном  міста,  дотримання  прозорості  процедури  передачі  в
оренду та приватизації об'єктів комунальної власності, земельних ділянок з
метою  підвищення  ефективності  їх  подальшого  функціонування,  а  також
збільшення бюджетних надходжень від приватизації та оренди комунального
майна для забезпечення соціально-економічного розвитку міста. 

Головні завдання:
- виготовлення та затвердження проекту землеустрою щодо встановлення

адміністративної межі міста у відповідності до генерального плану міста;
-  виготовлення  та  затвердження  технічної  документації  з  нормативної

грошової оцінки міста;
- організація та проведення земельних торгів;
-  виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок

(комерційного,  промислового  призначення  та  інш.)  для  подальшого  їх
продажу;

-  організація  та  проведення  самоврядного  контролю  за  додержанням
земельного  законодавства  (комісія  з  самоврядного  контролю)  з  метою
збільшення  бюджетних  надходжень  від  плати  за  землю  та  раціонального
використання земельних ресурсів громади;

-  запровадження  механізму  укладання  попередніх  договорів  на
користування землею з метою збільшення бюджетних надходжень;

-  сприяння  в  оформленні  правових  документів  на  землю під  об’єктами
технічної  інфраструктури  (трансформаторні  підстанції,  газорозподільні
пункти та інш.);

- створення та ведення єдиного міського реєстру земель (у тому числі в
складі  містобудівного  кадастру,  ГІС  «ІНГЄО»)  з  метою  формування
актуальної,  повної  та  динамічної  бази  власників  і  користувачів  земель  на
території міста для ефективного управління земельними ресурсами громади; 

-  ефективне  використання  комунального  майна,  регулювання
організаційних,  правових  та  майнових  відносин  між  орендодавцем  та
орендарем,  пов'язаних  з  передачею  у  користування  (оренду)  за  плату  на
певний строк об'єктів, що належать до комунальної власності територіальної
громади  м.  Мелітополя  з  метою  зміцнення  економічних  основ  місцевого
самоврядування  за  рахунок  надходжень  коштів  від  оренди  об'єктів



комунальної власності міста, збільшення обсягів та поліпшення умов надання
послуг населенню міста, ефективне та повноцінне використання земельного
фонду міста;

- ведення  обліку  комунального  майна  (субрахунки  101-109:  земельні
ділянки,  нерухоме  майно,  машини  та  обладнання,  транспортні  засоби,
інструменти,  прилади  та  інвентар,  багаторічні  насадження,  інші  основні
засоби), аналіз його руху та змін;

- обстеження приміщень комунальної власності, які можуть бути надані
в  оренду  суб'єктам  підприємницької  діяльності,  виявлення  комунального
майна,  яке  не  використовується  та  внесення  пропозицій  щодо  його
подальшого використання, укладання нових та продовження на новий термін
чинних  договорів  оренди  приміщень  комунальної  власності  з  метою
залучення додаткових коштів до місцевого бюджету;

- здійснення  попередніх  заходів  щодо  признання  комунальною
власністю рухомих і нерухомих безхазяйних речей;

- збільшення  надходжень  плати  за  землю  за  рахунок  організації
перегляду договорів оренди земель у частині приведення у відповідність до
прийнятих рішень ставок та збільшення рівня охоплення договорами оренди
земель комунальної власності;

- укладання нових та продовження договорів оренди земельних ділянок з
метою поповнення міського бюджету;

- формування у населення позитивного іміджу управління комунальною
власністю  Мелітопольської  міської  ради  (розробка  і  реалізація  заходів  з
підвищення відкритості та доступності у питаннях управління комунальною
власністю; надання інформації на сайті про конкурси, об'єкти, фото- та відео-
матеріали,  розширення  переліку  послуг,  вивчення  досвіду  інших  міст
України);

- збільшення  доходів  міського  бюджету  за  рахунок  оренди,  реклами,
продажу  об’єктів  комунальної  власності  (перегляд  ставок,  інвентаризації
майна, укладання нових договорів, робота з ринком реклами);

- системна перевірка порядку використання майна громади,  земельних
ділянок,  реклами (розробка  системи моніторингу,  прийняття  рішень  по  їх
використанню - приписи, припинення дії договорів оренди, розгляд питання
доцільності продажу або оренди).

Очікувані результати:
- ефективне управління комунальним майном міста;
- наповнення доходної частини міського бюджету.
2.4. Регуляторна політика та розвиток малого та середнього бізнесу

Головна  мета: впорядкування  нормативного  регулювання
підприємницької  діяльності,  покращення  ділового  клімату  в  місті,
забезпечення оптимальних умов для здійснення підприємницької діяльності,
підвищення ролі  бізнесу  в  вирішенні  стратегічних  завдань  економічного  і
соціального  розвитку  міста,  сприяння  підвищенню  ділової  активності



підприємців,  популяризація  місцевих  виробників,  працевлаштування
незайнятих осіб.

Головні завдання:
-   удосконалення нормативно-правової  бази за  рахунок забезпечення

організації  та  проведення  семінарів–практикумів  для  СПД  з  питань
застосування  положень  Податкового  кодексу  України та  положень Закону
України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування (протягом 2018 року);

- впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності шляхом проведення тематичних семінарів з питань формування і
реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
(двічі на рік протягом 2018 року);

-  удосконалення  системи  надання  адміністративних  послуг  за
допомогою  інформування  СПД  про  хід  впровадження  реформ  системи
надання адміністративних послуг (ЦНАП) (протягом 2018 року);

-  стимулювання  інвестиційної  та  інноваційної  активності  у  сфері
підприємництва за рахунок забезпечення організації участі суб’єктів малого і
середнього підприємництва у інвестиційних форумах, фокус-групах з метою
пропаганди  бізнес-клімату  міста  та  залучення  інвестицій  (протягом  2018
року);

- створення та підтримка інформаційно- ресурсної бази для розвитку
МСП  за  рахунок  постійної  актуалізації  бази  даних  площ,  обладнання  та
іншого комунального майна, що не використовується та може бути передане
в оренду або приватизоване, а також забезпечення оновлення реєстру вільних
земельних  ділянок  та  розміщення  інформації  на   інвестиційному  порталі
(http://invest-melitopol.gov.ua) (протягом 2018 року);

-  інформаційна  підтримка  суб’єктів  господарювання  шляхом
проведення семінарів, конференцій, брифінгів, нарад, тренінгів, засідань за
«круглим  столом»,  в  тому  числі  з  актуальних  питань  ведення
підприємницької діяльності (протягом 2018 року);

- удосконалення інфраструктури підтримки підприємництва за рахунок
проведення  моніторингу  та  обліку  об’єктів  інфраструктури  підтримки
підприємництва (протягом 2018 року);

-  популяризація  місцевих  товаровиробників  шляхом  проведення
щорічного міського конкурсу "Кращий підприємець року" (квітень-серпень
2018 року);

-  підвищення  освітнього  рівня  населення  за  рахунок  організації  та
проведення   безкоштовних навчально-методичних семінарів з орієнтації на
підприємницьку діяльність для незайнятих громадян (протягом 2018 року);

- сприяння скороченості чисельності безробітних шляхом проведення
«Ярмарки вакансій» (протягом 2018 року);

-  підготовка  кадрового  потенціалу  за  рахунок  формування  реєстру
навчальних  закладів,  що  здійснюють  навчання  незайнятого  населення  або
перепідготовку кадрів (раз на рік); проведення на базі ВУЗів безкоштовних
курсів   цільового  призначення  “Основи  підприємницької  діяльності”  для
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безробітних громадян; проведення семінарів для безробітних (протягом 2018
року);

- створення нових робочих місць шляхом компенсування роботодавцям
сплати  єдиного  внеску  за  працевлаштування  безробітних  на  нові  робочі
місця, а також надання одноразової матеріальної допомоги безробітним для
започаткування власної підприємницької діяльності (протягом 2018 року);

-  з  метою  підтримки  місцевих  виробників,   підвищення  їх
конкурентоспроможності забезпечення залучення місцевих товаровиробників
до участі у торгах (тендерах) по закупівлі товарів, робіт (послуг) за державні
кошти (протягом 2018 року), а також впровадження в дію заходів Програми
“Сприяння просуванню продукції міста Мелітополя на зовнішні ринки”, яка
затверджена   рішенням  33  сесії  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області від    21.08.2017 №  4/7.  Програма  спрямована  на  сприяння
органів  місцевого  самоврядування  збільшенню  обсягів  експорту  місцевих
товаровиробників.  Джерелами  фінансування  Програми  є  міський  бюджет.
Загальний обсяг  фінансування програми складає  2055,00 тис.  грн.,  у  тому
числі на 2018 рік - 885,0 тис. грн., у т.ч.:

*  “Презентація  експортного  потенціалу  міста”  (оплата  послуг  з
розробки та виготовлення каталогу - 100,0 тис. грн.);

*  «Суто бізнесовий візит» (оплата  послуг з  харчування,  проживання
транспортних  послуг  та  інше  на  період  проведення  заходу  (придбання
презентаційної продукції - 40,0 тис. грн.);

* «Доступність електронної торгівлі» (послуги з проведення семінару  -
30,0 тис. грн.);

* «Доступність електронної торгівлі» (послуги з проведення семінару -
30,0 тис. грн.);

*  «Міжнародні  тендери» (послуги з  проведення  семінару  -  30,0  тис.
грн.);

* «Дорожня карта для експортера-початківця" (оплата консультаційних
послуг - 30,0 тис. грн.);

*  «Створення довідкового он-лайн ресурсу  об’єднання експортерів»
(оплата послуг за створення Інтернет-ресурсу та його обслуговування - 50,0
тис .грн.);

* «Запровадження віртуальної фахової консультації з питань експорту
на онлайн ресурсі» (оплата консультаційних послуг - 25,0 тис. грн.);

*  «Тематичні семінари щодо започаткування МСП, митних процедур,
оподаткування,  сертифікації»  (послуги  з  проведення  семінарів  -  30,0  тис.
грн.);

*  «Створення  кластеру  виробників  плодів  та  ягід»  (оплата  послуг  з
проведення досліджень - 100,0 тис. грн.);

*  «Проведення  семінарів  щодо  комунікацій  з  потенційними
партнерами,  виходу  на  зовнішній  ринок,  квотування,  ліцензування,
відповідності стандартам при здійсненні ЗЕД" (оплата послуг з організації та
проведення семінарів - 40,0 тис. грн.);

* «Проведення дослідження цільового галузевого закордонного ринку» 



(оплата послуг з проведення досліджень цільового галузевого закордонного
ринку - 200,0 тис. грн.);

* «Покращення навичок  співробітників  підприємств-експортерів»
(послуги з організації та проведення тренінгів - 100,0 тис. грн.);

*  «Англійська  для розвитку експорту» (оплата послуг за  проведення
курсів для посадовців виконавчого комітету Мелітопольської міської ради -
10,0 тис. грн.);

*  «Історії  експортного успіху» (оплата  послуг з  організації  “круглих
столів”, конференцій, а також  послуг за розміщення інформації в ЗМІ - 10,0
тис. грн.);

* «Перші досягнення» (оплата послуг за розміщення інформації в ЗМІ
(10,0 тис. грн.);

*  «Зовнішньо-економічна діяльність для новачків» (оплата  послуг за
організацію та проведення тренінгу - 80,0 тис. грн.).

Очікувані результати: 
-  проведення  не  менше  100  тематичних  семінарів  на  рік,  залучення

близько 1000 учасників - СПД;
-  вільний  доступ  СПД  до  бази  регуляторних  актів  місцевого  рівня,

підвищення  рівня  обізнаності  20  посадових  осіб  органів  місцевого
самоврядування та 40 СПД;

- оптимізація, спрощення та скорочення термінів отримання документів
дозвільного  характеру,  збільшення  кількості  адміністративних  послуг,  які
надаються через ЦНАП;

- залучення в економіку міста інвестицій, популяризація бізнес-клімату
міста;

- участь місцевих товаровиробників у закупівлях за державні кошти,
розширення  ринків  збуту,  поглиблення  економічних зв'язків  з  іноземними
компаніями;

-  інформаційне  забезпечення  СПД  щодо  наявності  вільних   площ,
обладнання  та  іншого  державного  майна;  створення  оновленого  реєстру,
інформування  потенційних інвесторів;

- підвищення рівня правової освіти СПД;
- наявність реєстру діючих об'єктів інфраструктури, підвищення рівня

поінформованості СПД;
- визначення та нагородження переможців конкурсу
-  навчання  100  безробітних  на  курсах,  які  сприяють

працевлаштуванню;
-  створення  реєстру  навчальних  закладів,  орієнтація  незайнятих

громадян на організацію  власної справи. Формування кадрового потенціалу
для сфери підприємництва. Проведення 10 семінарів. Залучення 40 осіб;

- підтримка 20   робочих місць, надання допомоги 20 безробітним.

2.5. Розвиток споживчого ринку, сфера торгівлі та послуг,



захист прав споживачів 
Головна мета:  поліпшення торговельного обслуговування населення,

збільшення  товарообігу,  насичення  споживчого  ринку
сільськогосподарською  продукцією  та  продовольчими  товарами  масового
вжитку,  підвищення рівня освіти суб'єктів господарювання та населення в
сфері захисту прав споживачів. 

Головні завдання:
-  насичення  ринку  продовольчими  товарами  за  доступними  цінами,

сприяння  розвитку  фірмової  торговельної  мережі  підприємств-
товаровиробників (протягом 2018 року);

-  впорядкування  в  місті  Мелітополі  роботи  закладів  торгівлі,
ресторанного  господарства  та  сфери  послуг  шляхом  встановлення
зазначеним підприємствам зручного для населення режиму роботи (протягом
2018 року);

- організація  та  проведення  щотижневих  ярмарок  із  залученням
підприємств харчової та переробної галузі, торгових підприємств оптової та
роздрібної  торговельної  мережі  міста,  підприємств  Мелітопольського  та
прилеглих районів (щосуботи протягом 2018 року);

- організація та проведення святкових ярмарків (протягом 2018 року);
- популяризація місцевих товаровиробників за рахунок організації раз

на рік виставки товаровиробників  міста  (вересень 2018 року)  та  сприяння
участі місцевих товаровиробників у Покровському ярмарку у м. Запоріжжі
(жовтень 2018 року);

-  сприяння  виконанню  заходів  з  ліквідації  місць  несанкційованої
торгівлі шляхом організації  тимчасових місць  для сезонної торгівлі квітами,
сільськогосподарською  продукцією  та  ялинками,  а  також  здійснення
моніторингу вільних торгових місць на ринках міста (протягом 2018 року);

-  підвищення  рівня  освіти  суб'єктів  господарювання  та  населення  в
сфері  захисту  прав  споживачів  шляхом  проведення  консультацій,  аналіз
укладених  договорів  та  публікація  в  місцевих  ЗМІ  відповідних
інформаційних матеріалів (протягом 2018 року).

Очікувані результати:
-  стабілізація  цін  на  споживчому  ринку,  у  тому  числі  на  соціально

значущі продовольчі товари шляхом проведення щотижневих продовольчих
ярмарків  із  залученням  до  участі  в  них  місцевих  товаровиробників,
збільшення кількості об'єктів фірмової торгівлі;

-  підготовка  проектів  рішень  виконавчого  комітету  Мелітопольської
міської ради Запорізької області, оперативне реагування на заяви мешканців
міста стосовно порушень режиму роботи об’єктами торгівлі, сфери послуг та
закладами ресторанного господарства;

-  проведення  150  ярмарків,  задоволення  попиту  населення  у
сільгосппродукції та продуктах її переробки за цінами виробника;

- задоволення попиту населення у різноманітних товарах;
- проведення виставки на День міста, участь у Покровському ярмарку; 



- скорочення місць несанкціонованої торгівлі та приведення торгівлі до
вимог чинного законодавства за рахунок переведення торгуючих на ринки,
збільшення  надходжень  до  місцевого  бюджету,  посилення  контролю  за
якістю продуктів;

-  розгляд  звернень,  вирішення  питань  порушених  споживачами  у
заявах, підвищення рівня інформованості споживачів.

2.6. Адміністративні послуги

На виконання Закону України "Про адміністративні послуги" у місті
Мелітополі  створений  Центр  надання  адміністративних  послуг  міста
Мелітополь  (далі  -  Центр),  який  виконує  функцію  організації  надання
базових адміністративних послуг.

Після прийняття виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради
повноважень щодо реєстрації бізнесу, нерухомого майна та реєстрації/зняття
місця  проживання,  надання  адміністративних  послуг  у  цих  сферах  були
запроваджені в Центрі. 

Закуплені  робочі  станції  для  оформлення  та  видачі  паспортів
громадянина України у вигляді ID картки та паспортів громадянина України
для виїзду за кордон. 

Проведена  робота  щодо  підключення  до  Єдиного  демографічного
реєстру  та  з  25.07.2017  мешканці  міста  мають  можливість  отримувати
паспорти нового зразку.

З  підключенням  адміністраторів  Центру  до  Державного  земельного
кадастру  мешканці  міста  отримують  інформацію  стосовно  земельних
ділянок. 

Застосовано  заповнення  заяв  на  отримання  адміністративних  послуг
безпосередньо  адміністраторами  центру  в  електронному  вигляді,  а  також
надання найпростіших адміністративних послуг. 

На сьогодні через Центр надається 110 адміністративних послуг, у т.ч.
дозвільного  характеру.  За  9  місяців  2017  року  надано  більш  ніж  25000
консультацій та отримано заявникам майже 38 222 послуги, у т.ч.:

- реєстрації бізнесу - 7124 послуги;
- реєстрації майна - 2038 послуг;
- реєстрації/зняття місця проживання - 19868 послуг;
- паспортів у вигляді ID картки - 271 послуга;
- паспортів для виїзду за кордон - 861 послуга. 
Головна мета: удосконалення адміністративних послуг, доступність та

зручність  їх  отримання,  раціональна  мінімізація  кількості  документів  та
процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
забезпечення  належних  умов  для  доступу  осіб  з  обмеженими  фізичними
можливостями;  оптимізація  процедур  надання  адміністративних  послуг,
підвищення їх якості. 

Головні завдання:
- будівництво нової сучасної будівлі Центру;



- створення Міськрайонного Центру надання адміністративних послуг;
- впровадження надання адміністративних послуг у сфері архітектурно-

будівельного контролю.
Очікувані результати:
- створення зручних умов та зменшення витрат часу мешканцями міста

Мелітополя на отримання адміністративних послуг;
- усунення підґрунтя для корупційних проявів;
-  підвищення  якості  надання  адміністративних  послуг  відповідно  до

світової практики. 

3. Фінанси та бюджет
Головна мета: забезпечення умов для стабільної та ефективної роботи

бюджетних  установ  міста  з  урахуванням  оптимального  використання
бюджетних коштів.

Головні завдання:
- забезпечення реалізації політики органів місцевого самоврядування та

державної політики з питань бюджету та фінансів;
- складання розрахунків до проекту бюджету міста і подання проекту

бюджету на розгляд виконкому та міської ради;
-  виконання доходів та видатків міського бюджету;
- оприлюднення  відкритого формування та виконання бюджету міста

Мелітополя;
-  вивчення  досвіду  інших  міст,  міст-побратимів  щодо  формування

бюджету міста;
-  надання  пропозицій  з  удосконалення  методів  фінансового  та

бюджетного планування і фінансування;
- долучення населення міста до формування видатків міського бюджету

шляхом проведення громадських слухань, партисипативного бюджету;
-  проведення  перевірок  бюджетних  установ  та  комунальних

підприємств  з  метою  виявлення  не  економного  та  не  ефективного
використання бюджетних коштів;

-  координація  діяльності  учасників  бюджетного  процесу  з  питань
виконання бюджету;

-  розробка  спільно  з  головними  розпорядниками  бюджетних  коштів
заходів з оптимізації видатків;



-  оптимізація  використання  приміщень  бюджетними  установами  та
комунальними підприємствами міста;

- оптимізація штатної чисельності працівників бюджетних організацій;
-  повний  перехід  усіх  розпорядників  бюджетних  коштів  в  систему

державних закупівель  PROZORRO (відображення усіх закупівель на порталі 
Е-data);

-  підвищення  рейтингу  прозорості  м.  Мелітополя  по  критерію
«бюджетний процес»;

- аналіз сплати усіх видів податків міського бюджету;
-  забезпечення  повноти  сплати  єдиного  податку  на  ринках  міста

Мелітополя;
-  обслуговування  коштів  бюджету  розвитку  та  власних  надходжень

бюджетних установ в державних банках України;
- збільшення обсягу надання платних послуг в бюджетних установах

міста Мелітополя. 
Очікувані результати:

          - виконання плану надходжень до міського бюджету;
- забезпечення асигнуваннями першочергових видатків бюджету.

4. Участь міста у міжнародних програмах розвитку

Участь  міста  у  міжнародних  програмах  розвитку  є  операційним
завданням  №2.3.8.   операційної  цілі  №  2.3.  «Муніципальний  маркетинг»
Стратегії  розвитку  міста  Мелітополя  до  2020  року  (рішення  27  сесії
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  VІ  скликання  від
28.09.2010 №6).  У рамках виконання вищевказаного  завдання  у 2018 році
реалізовуватимуться наступні заходи:

1.  Продовження  участі  міста  Мелітополя   у  проекті  міжнародної
технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (проект ПРОМІС), який
впроваджується  Федерацією  канадських  муніципалітетів  за  фінансової
підтримки Уряду Канади. Проект спрямовано на зміцнення муніципального
сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та
прискорення  економічного  розвитку  шляхом  підвищення  спроможності
українських  міст  у  сфері  демократизації  врядування  та  місцевого
економічного розвитку.

На  сьогодні  експертами  Проекту,  в  результаті  виїзних  семінарів  і
аналітичних  досліджень,  підготовлено:  Експортний  профіль  підприємств
міста Мелітополя, підготовлено та прийнято Програму просування продукції
на зовнішні ринки та Маркетингову стратегію Мелітополя. 

У 2017 році оголошено програму підтримки муніципалітетів-партнерів
Проекту  через  Фонд  підтримки  ініціатив  демократичного  врядування  та
розвитку  з  фінансуванням –  400 тис.  грн..  для кожного міста-партнера.  У



2018 році планується реалізувати проект з реалізації заходів Маркетингової
стратегії міста Мелітополя.

В рамках подальшої співпраці з Проектом планується:
-  проведення  консультацій  в  забезпеченні  заходів  реалізації

Маркетингової  стратегії  Мелітополя  і  Програми  просування  продукції  на
зовнішні ринки;

-  спільна  розробка  інструментів  і  методик  підвищення  рівня
привабливості міста;

-  обмін  новими  знаннями  і  передовими  практиками  щодо
демократичного  врядування,  МЕР,  гендерної  рівності  та  екологічної
збалансованості;

-  консультації  щодо  майбутньої  розробки  (у  2019  році)  Стратегії
розвитку  міста  Мелітополя  до  2030  року,  яка  передбачає  проведення
стратегічної  екологічної оцінки (СЕО), гендерний аналіз,  міжмуніципальну
співпрацю та визначення системи моніторингу;
  -  залучення  1,5  млн.  грн.  на  реалізацію  проектів  підтримки  МСП  в
Мелітополі в рамках Конкурсу проектів для МСП щодо розвитку територій.

2. Участь у проекті Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна
кредитна програма для відновлення України».

3.  Участь  в  проекті  німецького  товариства  міжнародного
співробітництва (GIZ) «Зміцнення спроможності українських територіальних
громад  до  прийняття  внутрішньо  переміщених  осіб  в  Україні»
(концептуальна  та  експертна  підтримка  розвитку  сфери  надання
адміністративних  послуг;  підтримка  в  організації  та  наданні  соціальних
послуг;  поліпшення компетенцій та навичок в  секторі  сімейної  медицини;
подальша  підтримка  Мелітопольської  бібліотечної  системи;  експертна
підтримка реалізації енергоефективних проектів в бюджетній сфері міста).

Всього  за  минулий  період  в  результаті  співпраці  з  проектом  було
залучено  біля  1,8  млн.  грн.,  а  саме:  на  відкриття  Мережі  інформаційно-
контактних центрів для громади на базі публічних бібліотек м. Мелітополя;
на  облаштування  інклюзивного  майданчика  Центру  реабілітації  змішаного
типу  для  інвалідів  та  дітей-інвалідів  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області з метою створення якісних умов для спільного дозвілля;
на функціональне забезпечення діяльності Центру надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.



В рамках подальшої співпраці з Німецьким товариством міжнародного
співробітництва GIZ GmbH протягом 2018-2019 років планується співпраця в
наступних сферах:

-  підтримка  подальшого  розвитку  адміністративних  послуг,  а  саме
Центру надання адміністративних послуг;

- підтримка в організації та наданні соціальних послуг через подальшу
співпрацю з Центром комплексної реабілітації людей з інвалідністю;

- поліпшення компетенції та навичок в секторі сімейної медицини;
- подальша підтримка Мелітопольської бібліотечної системи.

4.  Впровадження  навичок,  отриманих  в  ході   участі  у  шведському
проекті  Академії  Фольке  Бернадотта  «Місцеве  самоврядування  та
верховенство права в Україні», який направлений на зміцнення та інтеграцію
принципів  верховенства  права  та   передбачає  співпрацю  уповноважених
представників  шведської  Академії  Фольке  Бернадотта  і  представників
українського місцевого самоврядування.

Планується:
- підготовити плани дій на основі здійснених досліджень в рамках участі у
Проекті щодо підвищення якості адміністративних послуг;
-  взяти  участь  у  підсумкових  заходах  підвищення  спроможності  місцевих
органів влади (тренінги, семінари).

5.  Залучення  коштів  на  соціально-економічні  проекти  у  рамках
«Програми  прямої  допомоги  (DAP)»  Посольства  Австралії  в  Україні.
Пріоритетні  напрямки:  освіта;  охорона  здоров’я;  розширення  прав  і
можливостей  жінок  та  гендерна  рівність;  підтримка  людей  з  обмеженими
можливостями;  допомога  людям,  що постраждали від  конфлікту  на  Сході
України (ВПО), економічні засоби існування; продовольча безпека та права
людини.

 У 2017 році було підготовлено та відправлено заявку щодо реалізації
проекту із забезпечення роздільного вивозу сміття та суму 1,3 млн. грн.



           

           6.  Залучення коштів у рамках участі у конкурсі «Проектів людської
безпеки «Кусаноне» Уряду Японії. У 2015 році, завдяки участі у конкурсі, в
КУ «Мелітопольська міська лікарня №2»   було  встановлено ультразвукове
обладнання  діагностичне  TY-X200(XARIO200)  вартістю  1,9  млн.  грн.,
підписано  акт  про  його  введення  в  експлуатацію.  У  2017  році  також
підготовлено заявки від медичних закладів на загальну суму 27 млн. грн. У
2018 році планується підготувати та відправити заявки на суму близько 40
млн. грн.

7.  Участь  у  проекті  ПРООН  щодо  покращення  енергоефективності
державних будівель та споруд в Україні.

Проект  надає  можливість  муніципалітетам  безпосередньо
впроваджувати  енергоефективні  заходи,  забезпечуючи  технічну  підтримку
компаніям з надання енергетичних послуг. Разом з тим, дані заходи сприяють
зменшенню  як  енергетичних  витрат,  так  і  викидів  парникових  газів.
Протягом п'ятирічного періоду, щонайменше десять пілотних проектів,  які
будуть впроваджені в десяти малих і середніх містах України. Очікується, що
дані проекти будуть сприяти збереженню енергії та призведуть до щорічного
скорочення викидів двоокису вуглецю приблизно на 510 т. Кожне пілотне
місто тримає до 2 млн.  грн.  На ці  кошти буде здійснена реконструкція  та
модернізація  систем  електро  -  і  водопостачання  в  державних  будівлях.
Матеріальна підтримка також буде надана місцевим інженерним компаніям
для  здійснення  будівництва,  монтажу,  експлуатації,  технічного
обслуговування і ремонту обладнання. 

8.  Залучення  коштів  інших  міжнародних  фінансових  установ  та
безповоротної фінансової допомоги від міжнародних донорів на реалізацію
соціально-економічних проектів розвитку території та управлінських навичок
представників місцевого самоврядування.

Очікувані результати:
- отримання додаткових фінансових ресурсів на розвиток міста;
- створення іміджу м. Мелітополя як надійного та активного партнера в

сфері співпраці з міжнародними фінансовими установами;



- формування простору діалогу та співробітництва між представниками
різних соціально-економічних груп міста й регіону;

- підвищення рівня інвестиційної привабливості міста й регіону;
- розвиток малого і середнього бізнесу в Мелітополі;
-  активізація  реального  сектора  економіки,  зростання  зайнятості

населення;
- збільшення надходжень до місцевого бюджету;
-  посилення  міжсекторної  співпраці  між  бізнесом,  владою,

громадськими організаціями, суспільством;
-  участь  у  державних  та  міжнародних  проектах,  спрямованих  на

інституційний та інфраструктурний розвиток міста;
- розвиток кадрового потенціалу міста;
- підвищення рівня соціальної активності містян;
-  підвищення  компетенцій  та  професійних  навичок  співробітників

структурних  підрозділів   Мелітопольської  міської  ради  та  її  виконавчого
комітету.

5. Житлово-комунальне господарство, розвиток комунальних
підприємств

Головна  мета:  підвищення  якості  житлово-комунальних  послуг,
залучення  коштів  для  проведення  реконструкції,  капітального  ремонту  та
модернізації і розвитку житлового фонду, систем водо-, теплопостачання та
водовідведення,  забезпечення  життєдіяльності  міста,  збереження  технічно
справного  стану,  підвищення  експлуатаційних  якостей  та  продовження
терміну служби всіх елементів благоустрою організація ефективної роботи
підприємств  комунальної  форми  власності  з  обов'язковим  отриманням
прибутку від здійснення господарських операцій. 

Головні завдання:
Відділ обліку, розподілу житла та по роботі з уповноваженими в

мікрорайонах міста:
- реалізація програми "Вуличні комітети";
-  розроблення  та  реалізація  програми  "Створення  об'єднань

співвласників  багатоквартирних  будинків"  на  2018  рік",  яка  має  бути
спрямована  на  розвиток  житлово-комунального  господарства,  а  саме:
забезпечення умов для створення нових ОСББ шляхом звільнення ОСББ від
витрат під час створення та державної реєстрації на суму 10 тис. грн.

Управління житлово-комунального господарства:
- сприяння розвитку конкурентного ринку в сфері надання послуг по

обслуговуванню житлового фонду;
- зимове утримання тротуарів, пішохідних зон (10869 тис. кв. м.);
-  прибирання  вулиць  дорожньої  мережі,  у  тому  числі  ручне  і

механізоване (71546 тис. кв. м.);
- полив доріг (62300 тис. кв. м.)
- грейдування (планування) (3132 тис. кв. м);
- вивіз несанкціонованих звалищ (534 куб. м.);



- дробіння гілок та пнів (1212 куб. м. та 117 год.);
- прибирання фонтанного комплексу на пл. Перемоги;
- горизонтальна та вертикальна розмітка поверхні вулично-дорожньої

мережі (18013 куб. м.);
- полив доріг;
- боротьба з карантинними та шкідливими рослинами (1105,3 куб. м.);
-  поточний  ремонт,  технічне  обслуговування  мереж  зовнішнього

освітлення;
- утримання та поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху

(світлофорних об'єктів);
- утримання та благоустрій міських кладовищ (прибирання обробляння

та  видалення сміття,  надання ландшафтних послуг та  послуг з  озеленіння
кладовища);

- евакуація небіжчиків;
- утримання та благоустрій території Мелітопольського міського парку

культури і відпочинку ім. Горького;
-  ліквідація  природних  земляних  насипів  на  території  вуличних

насаджень вздовж доріг;
-  поточний ремонт покриття вулиць, доріг,  площ, проїздів,  тротуарів

(65 тис. кв. м);
- поточний ремонт та розчищення зливової каналізації (приблизно 600

од. зливоприймальних та оглядових колодязів) та трубопроводів;
- послуги з садіння, догляду, охорони земельних насаджень загального

та  спеціального  призначення,  у  т.ч.  послуги  по  догляду  за  зеленими
насадженнями вулиць, парків, скверів, братських кладовищ;

-  монтаж,  заміна,  реставрація,  технічне  обслуговування  дорожніх
знаків;

-  придбання  пристроїв  примусового  зниження  швидкості  руху
транспортних засобів - штучних дорожніх нерівностей;

- поточний ремонт автомобільних та пішохідних мостів;
-  поточний  ремонт  підпірних  стін  (по  вул.  Михайла  Грушевського,

Гетьмана Сагайдачного, просп. Б. Хмельницького, Алея Слави, вул. Героїв
України);

- поточний ремонт залізобетонної огорожі (фарбування 0,7 тис. кв. м.
бетонної огорожі по просп. Б. Хмельницького - вул. Героїв України, просп. Б.
Хмельницького  -  вул.  Інтеркультурна,  просп.  50-річчя  Перемоги  -  вул.
Фрунзе, просп. 50-річчя Перемоги - вул. Пушкіна, вул. Пушкіна - ЗОШ № 4);

- поточний ремонт об'єктів культурної спадщини (братських цвинтарів,
монументів, пам'ятників) (поточний ремонт 2 споруд культурної спадщини);

- придбання, монтаж (демонтаж), утримання та поточний ремонт інших
споруд благоустрою, (архітектурних споруд, в'їздів у місто, інформаційних та
пам'ятних стендів дошок, огорож, лав, сміттєвих урн та ін.);

-  улаштування,  придбання,  поточний  ремонт,  утримання  автобусних
зупинок;



- улаштування, поточний ремонт, утримання приладів та обставин доріг
та  дорожніх  споруд,  у  тому  числі  зовнішніх  металоконструкцій,  огорож,
колесовідбійників  тощо  (мости  по  вул.  Молодіжній,  Будівельна,  Івана
Алексєєва, просп. Б. Хмельницького, вул. Павла Сивицького, О. Невського,
Олександра   Довженка,     Ломоносова,     Інтеркультурна,    огорожа по
просп. 
Б. Хмельницького, 50-річчя Перемоги, Героїв України);

- поточний ремонт та розчищення водопропускних споруд міста: русел
струмків,  балок,  дренажних  каналів,  канав,  ровів,  колекторів  та  інших
елементів  водопропускної  мережі,  косіння  водної  рослинності  (вул.  Івана
Алексєєва,  просп.  Б.Хмельницького,  вул.  Павла  Сивицького,  вул.  О.
Невського,  вул.  Будівельна,  вул.  Молодіжна,  канави:  перехрестя  вул.  О.
Невського з вул. Іллі Стамболі, вул. Берегова, вул. Костенка);

- дератизація територій (ставок накопичувач по вул. Костенка,  схили
балки Піщанської від вул. Дружби до вул. Берегової, звалища по вул. Павла
Сивицького,   пров.    Річковий,   вул. Островського,     вул. Брів-ла-Гайард, 
О. Невського);

-  делорвація  водоймищ (дренажний  канал  по  вул.  Марії  Батракової,
резервуар  -  накопичувач  по  вул.  Костенка,  частково  балка  Піщанська  в
районі  пров. Панаса Мирного);

-  повірка,  монтаж  (демонтаж)  приладів  обліку  водопостачання,
газопостачання, обслуговування мереж газопостачання (газовий лічильник на
братському кладовищі по вул. Героїв України та лічильник водопостачання
фонтанного комплексу на пл. Перемоги);

-  паспортизація,  інвентаризація  об'єктів  благоустрою,  експертиза
технічного  стану  дорожніх  споруд,  експертні  висновки  та  інші  супровідні
послуги з впорядкування об'єктів благоустрою (паспортизація доріг (вулиць))
міста;

-  поточний  ремонт,  техобслуговування  насосних  станцій
(техобслуговування       2-х      насосних     станцій     по     вул.
Університетська, 
О. Невського);

- поточний ремонт, технічне обслуговування фонтанного комплексу на
площі перемоги;

- відлов, стерилізація, вакцинація, утримання, лікування, ідентифікація,
повернення на місце вилову безпритульних тварин (собак);

-підвищення  продуктивності  та  стабільної  роботи  об’єктів
водовідведення  та  каналізаційних  мереж  (придбання  засувок  Д  100мм  –
400мм, водопідйомні труби для артезіанських шпар);

-підвищення  продуктивності  та  стабільної  роботи  об’єктів
водовідведення та каналізаційних мереж;

-  придбання  для  забезпечення  роботи  управління  житлово-
комунального  господарства  обладнання  та  предметів  довгострокового
користування (легковий автомобіль, системні блоки (8 од)); 

- капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг;



- дитячі та спортивні майданчики м. Мелітополя;
- капітальний ремонт ліфтів;
- капітальний ремонт житлового фонду;
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, у тому числі

проектні роботи та супровідні послуги;
-  капітальний ремонт споруд водовідведення  (русел струмків,  балок,

каналів, канав, ровів), у тому числі проектні роботи та супровідні послуги (по
вул:  Костенко,  Марії  Батракової,  Перекопській,  Сопіна,  Гетьманська,
провулок Балківський);

- капітальний ремонт зелених насаджень, у тому числі проектні роботи
та супровідні послуги;

- капітальний ремонт зливової каналізації, у тому числі проектні роботи
та супровідні послуги (4 об'єкта по вул. Садова, вул. Гагаріна, вул. Лютневій,
вул. Дмитра Донцова);

- капітальний ремонт підпірних стін, у тому числі проектні роботи та
супровідні послуги (на перехресті просп. Б. Хмельницького з вул. Гетьмана
Сагайдачного, по вул. Інтеркультурна);

- капітальний ремонт пам'ятників культурної та історичної спадщини
(братських,  військових  кладовищ),  у  тому  числі  проектні  роботи  та
супровідні послуги (по вул. Героїв України, пам'ятник Б. Хмельницькому);

- капітальний ремонт дорожніх споруд, у тому числі проектні роботи та
супровідні  послуги (шляхопровід по вул.  Інтеркультурна та мости по вул.
Будівельна, Івана Алексєєва);

- капітальний ремонт пристроїв світлофорної сигналізації, у тому числі
проектні роботи та супровідні послуги;

-  встановлення  нових,  заміна  та  капітальний  ремонт  автобусних
зупинок, у тому числі проектні роботи та супровідні послуги (вул. Бєлякова,
вул. Павла Сивицького);

-встановлення  нових,  заміна  та  капітальний  ремонт  малих
архітектурних форм, у тому числі проектні роботи та супровідні послуги;

- капітальний ремонт об'єктів водопостачання;
- капітальний ремонт мереж водовідведення;
- облаштування контейнерних майданчиків;
-  капітальний  ремонт  адмінприміщень  та  майстерень  КП

«Міськсвітло»;
- капітальний ремонт обладнання КП «Чистота»;
- капітальний ремонт обладнання КП «Мелітополькомунтранс»;
-  капітальний ремонт будівлі  КП «Мелітопольський парк культури і

відпочинку ім. Горького»;
-  капітальний  ремонт  будівлі  КП  «Мелітопольське  міжміське  бюро

технічної інвентаризації»;
-  капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  та  пішохідної  зони

(тротуарів).

5.1. КП “Водоканал”



Водопостачання м.  Мелітополя  здійснюється  двома  водозаборами
Мелітопольським та Новопилипівським. 

Мелітопольський водозабор:
-4   насосні  станції  водопостачання  (ВНС  №  1,  2,  3,  ВНС  по  вул.

Гвардійській).  На  території  насосних  станцій  знаходяться  11
накопичувальних резервуарів чистої питної води загальним обсягом 4300 м3;

-27 діючих артезіанських свердловин;

-25  підвищувальні  насосні  станції,  що  встановлені для  стабільного
водопостачання 9-ти поверхових  і вище житлових будинків.    

Ново-Пилипівський водозабор:

-2 насосні станції водопостачання  (ВНС № 4, 5). На території насосних
станцій  знаходяться  4  накопичувальних  резервуара  чистої  питної  води
загальним обсягом 14000 м3; 

 -9 діючих артезіанських свердловин. 

КП  «Водоканал»  відповідно  до  наявних  потужностей  може  подати
місту  близько  32  тис.  м3/доб  питної  води.  Якість  питної  води  відповідає
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні  вимоги до води питної,  призначеної  для
споживання людиною». Питна вода в м. Мелітополі не потребує додаткової
обробки. Водопостачання міста здійснюється цілодобово.

Загальна  довжина  водопровідних  мереж  складає  422,37  км,  у  тому
числі:

- водогонів - 82,3 км; 
- вуличних водопровідних мереж - 286,97 км;
- внутрішньо-квартальних і внутрішньо-дворових мереж - 53,1 км.
Запаси  води  Ново-Пилипівського  і  Мелітопольського  водозаборів

вивчалися  спеціалізованою  організацією.  Згідно  з  протоколами  засідання
колегії  Державної  комісії  України  про  запаси  корисних  копалин  при
Міністерстві екології природних ресурсів від 17 червня 2005 р. № 981 і 982
балансові  експлуатаційні  запаси  підземних  вод  Ново-Пилипівського
водозабору становлять 37,6 тис. м3/добу, по Мелітопольському водозабору -
21,4  тис.  м3/добу.  Таким  чином,  загальний  показник  використання  води
становить 59 тис. м3/добу терміном на 25 років (до 2030 року).

Загальноміська  система  каналізації м.  Мелітополя  існує  з  шістдесятих
років  минулого  століття.  Її  загальна  протяжність  на  сьогоднішній  день
становить 167,29 км. Система каналізації  об'єднує 19,6 км головних колекторів,
73,99  км  -  вуличних,  73,7  км  -  внутрішньо  квартальних  мереж,  10
каналізаційних насосних станцій, СБО та ЦОС. Стічні води від усіх споживачів
міста, що потрапляють в самопливні колектори, надходять на насосні станції
№1, що приймає стоки з північної частини міста,    №2 - з центральної частини
міста, №3 - з західної частини міста, №6 - з району Нового Мелітополя, №7 - з
Піщанського  району  міста,   №8  -  з  багатоквартирних  будинків  південній



частині просп. Богдана Хмельницького,  №9 - від житлової забудови по вул.
Павла Ловецького. Потім перекачуються в прийомні резервуари основних КНС
№4 та КНС №5, і далі по напірним колекторам на Центральні очисні споруди
каналізації міста.

Стічні води з вул. Гвардійської надходять на каналізаційну станцію №10.
Потім, по напірному колектору перекачуються на станцію біологічної очистки,
проектна потужність якої складає 2,1 тис. м3/добу. Повністю очищена вода по
скидних колекторах потрапляє в струмок Піщанський.

Центральні  очисні  споруди  каналізації  КП  «Водоканал»  введено  в
експлуатацію  у  1983  році  за  проектом  проектного  інституту
«Укргіпрокоммунстрой»  м.  Харків. Проектна  потужність  очисних  споруд
становить 22995 тис.м3/рік або 63,000 тис.м3/доб. Фактична кількість стічних
вод, що надходять на очистку, становить від 16000 до 28000 м3/добу. У 2013
році   розроблений проект на «Реконструкцію центральних очисних споруд
КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради  Запорізької області» (у 2016-
2017 роках із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку
проект реконструкції реалізовано). 

 Динаміка виконання робіт на об’єктах водопостачання 
КП «Водоканал»  за 2016 - 2017 рр.

2016 рік 2017 рік

№
з/п

Найменування заходу

Протяжність
та діаметр
мереж, що

перекладені 

Найменування заходу

Протяжність
та діаметр
мереж, що

перекладені
Обласний та міський бюджети

1.

Заміна  ділянки
водопровідної  мережі  по
просп.  Б.  Хмельницького
від  вул.  Івана  Богуна  до
вул. Абдалієва

ПЕ Ø 110 мм,
L= 450 м

2.

Заміна  ділянки
водопровідної  мережі  по
бульв. 30-річчя Перемоги
від  вул.  Казарцева  до
ПНС 26 кварталу

ПВХ Ø 315 мм,
 L= 136 м;
ПВХ Ø 225 мм,
 L= 83 м.

Всього 669 м
Власні кошти КП “Водоканал”

3. Реконструкція  двох
ділянок збірного водогону
Д  250  мм
Мелітопольського
водозабору (виконано І-ий
етап реконструкції:  заміна
ділянки  водогону  від
свердловини   №  9а  до

ПЕ Ø 90,
L=344 м

Заміна  водопровідної
лінії  (переключення  на
високий  тиск)  житлових
будинків № 14, 16, 18 по
вул. Івана Алексєєва

ПЕ Ø 50 мм,
L=200 м



свердловини № 31 по вул.
Олександра Невського)

4.

Заміна  водопровідного
вводу  (переключення  на
високий тиск) на житловий
будинок  №  18  по  вул.
Івана Алексєєва

ПЕ Ø 63,
L=100 м

Заміна  водопровідної
лінії  (переключення  на
високий  тиск)  житлових
будинків № 53, 73, 75, 77
по  просп.  Богдана
Хмельницького

ПЕ Ø 50 мм,
L=300 м

5.

Ремонт  та  заміна
внутрішньоквартальних  та
вуличних  мереж
водопостачання

L=1740 м

Заміна  водопровідної
лінії  по  вул.  Іллі
Стамболі  від  житлового
будинку № 5 по вул. Іллі
Стамболі  до  вул.
Петропавлівської

ПЕ Ø 50 мм,
L=345 м

6.

Ремонт  та  заміна
внутрішньоквартальних
та  вуличних  мереж
водопостачання

L=1630 м

Всього 2184 м 2475 м
РАЗОМ 2184 м 3144 м

   За період 2016-2017 р.р., на  водопровідних мережах міста замінено 5,3 км
трубопроводу. Ці заходи суттєво знизили кількість аварійних ситуацій, що в
свою  чергу дало можливість скоротити затрати на аварійно-відновлювальні
роботи,  забезпечити  стабільну  роботу  та  збільшити  строк  експлуатації
водопровідних мереж,  підвищилась  якість  оперативності  надання  послуг з
водопостачання, зокрема поліпшено ситуацію з недостатнім тиском холодної
води, що особливо актуально для мешканців будинків, які живуть на верхніх
поверхах.

Динаміка виконання робіт на об’єктах водовідведення 
КП «Водоканал» за 2016 - 2017 рр.

2016 рік 2017 рік

№
з/п

Найменування заходу
Протяжність
мереж, що

перекладені
Найменування заходу

Протяжність
мереж, що

перекладені
Обласний та міський бюджети

1.
Реконструкція
каналізаційного  колектору
по вул. Горького

СПІРО Ø400
мм,

КОРСИС
Ø300 мм,

СПІРО Ø300 
мм,
L=686 м

Реконструкція 
каналізаційного 
колектору по просп. 
Б.Хмельницького від вул.
Шмідта до житлового 
будинку № 73 по просп. 
Б.Хмельницького 

СПІРО Ø 250 
мм,
L=381 м

2. Реконструкція
каналізаційного  колектору
по  вул.  Гетьманській
(Леніна)

СПІРО Ø200 
мм,
СПІРО Ø300 
мм,
ІНКОР Ø 300
мм,

Реконструкція
каналізаційного
колектора  по  вул.
Генерала  Петрова  –
пров.  Дачному  від
просп.  Б.  Хмельницького

СПІРО Ø 400 
мм,
L=484 м



L=345 м
до вул. Дружби

3.

Реконструкція
каналізаційних  мереж  по
вул.  Осипенко  від
вул. Г.Сталінграду до вул.
Гоголя

ІНКОР Ø 300
мм,
L=293 м

Реконструкція
каналізаційного
колектору по вул.  Героїв
Сталінграду  від
житлового  будинку  №7
по  вул.  Героїв
Сталінграду  до  пр.  50-
річчя Перемоги

СПІРО Ø 250 
мм,
L=296 м

4.

Реконструкція
каналізаційних  мереж  по
вул.  О.Невського  від
вул.  Університетській  до
вул. Гетьманській

СПІРО Ø 400
мм,
L=221 м

Реконструкція
каналізаційного
колектору  по  вул.
Кізіярській від вул.  Брів-
ла-Гайард до вул. Гоголя 

СПІРО Ø 300 
мм,
L=545 м

5.

Першочергові заходи на 
аварійній ділянці по            
вул. Дружби, 124   
каналізаційного  колектору
Ø 500мм  по вул. Дружби  
від пров. Дачного – вул. 
Станіславського – пров. 
Сєдовцева – вул. 
Воровського – вул. 
Тельмана – пров. 
Річкового до КНС №4

КОРСИСØ 
400 мм,
L=108 м

Реконструкція
каналізаційного
колектора  від
багатоповерхової
забудови  26  та  26а
кварталу до центрального
каналізаційного
колектору по 
бульв. 30-річчя Перемоги

ІНКОР Ø 300 
мм,
L=50 м

6.

Першочергові  заходи  на
аварійних  ділянках
перехрестя вул. Дружби та
вул.  Станіславського,
перехрестя  вул.  Сухова та
пров.  Сєдовцева  та
перехрестя    вул.
Каспійської  та  пров.
Сєдовцева
каналізаційного  колектору
Ø 500 мм  по вул. Дружби
від  пров.  Дачного  –
вул.  Станіславського  –
пров.  Сєдовцева  –  вул.
Монастирській
(Воровського)  –  вул.
П.Сивицького  (Тельмана)
–  пров. Річкового до КНС
№4 

КОРСИСØ 
400 мм,
L=205 м

Реконструкція
каналізаційного
колектору по просп. 
50-річчя  Перемоги  від
вул.  Гоголя  до  вул.
Пушкіна 

СПІРО Ø 300 
мм,
L=79 м

7. Першочергові  заходи  на
аварійній ділянці переходу
напірного трубопроводу 
Ø 500 мм під залізничним
полотном  напірно-
самопливного 

ПВХ Ø 315 
мм,
L=96 

Реконструкція
каналізаційного
колектору  по  пров.
Гризодубової  від  вул.
Ломоносова  до     вул.
Осипенко

ІНКОР Ø 300 
мм,
L=271 м



каналізаційного  колектору
від КНС № 3 до КНС №5 

8.

Капітальний ремонт 
каналізаційних мереж від 
КНС № 7 по вул. Бєлякова 
до камери погашення по 
вул. Дружби

ПВХ Ø 160 
мм,
L=1021 м

Реконструкція
каналізаційного
колектору  по  вул.
Олександра  Невського
від                        вул.
Покровської  до  вул.
Університетської

СПІРО Ø 400 
мм,
L=209 м

Всього 2975 м 2315 м
Власні кошти КП “Водоканал”

9.

Ремонт та заміна 
внутрішньоквартальних та 
вуличних мереж 
каналізації

L=462 м

Ремонт  та  заміна
внутрішньоквартальних
та  вуличних  мереж
каналізації

L=433 м

Всього 462 м 433 м
РАЗОМ 3437 м 2748 м

        За період 2016-2017 рр. на каналізаційних мережах міста замінено 6,2 км
трубопроводів.  Реалізація зазначених  заходів  забезпечила  надійну  роботу
системи  водовідведення,  попередила  забруднення  навколишнього
природного середовища, внаслідок відсутності залпових скидів, забруднених
стічними  водами,  у  довкілля  при  аваріях  на  колекторах.  Крім  цього,
вирішується  проблема  поліпшення  санітарно-епідеміологічної  ситуації  та
попередження  підпорів  на  мережах каналізації  в  житлових районах  міста,
зменшено негативний вплив на навколишнє середовище.

Динаміка поповнення статутного фонду КП «Водоканал» за 2016 - 2017
рр.

2016 рік 2017 рік
№ 
з/п

Найменування заходу
Сума,

тис. грн. 
Найменування заходу

Сума,
 тис. грн.

1.
Насосні агрегати ЕЦВ – 10 
шт.

188,9
Екскаватор – навантажувач  
JSВ   3CХ SITAMASTER  

2952,0

2.
Лічильники холодної води  
для багатоповерхових 
будинків – 230 шт.

845,3 Труби, муфти, кільця 764,4

3. Труба каналізаційна двошарова 419,0

4.
Матеріали для встановлення 
водомірних вузлів

319,9

Всього 1034,2 4455,3
Напрямки розвитку на 2018 рік

Водопостачання

Для  покращення  та  стабільного  водопостачання  м.  Мелітополя,
особливо   в  літній  період,  планується  реалізації  проекту  «Реконструкція
Новопилипівського  водогону  м/  Мелітополь  запорізької  області»  із
залученням коштів  державного  фонду  регіонального  розвитку.  В  наслідок
впровадження даного проекту, що передбачає заміну ділянки водогону Д 450



мм, L - 2,7 км, місто матиме можливість отримувати воду тиском не менш 10
кг/см2.

Водовідведення

Залучення  коштів  обласного  екологічного  фонду  та  реалізація
наступних проектів:

1. «Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Героїв України від
«Братського кладовища» до просп. Богдана Хмельницького у м. Мелітополі
Запорізької області».

2.  «Реконструкція   каналізаційного  колектора  по  вул.  Казарцева  від
бульв. 30-річчя Перемоги до вул. Гризодубової у м. Мелітополі Запорізької
області».

3.  «Реконструкція  каналізаційного  колектору  по  просп.  Богдана
Хмельницького від вул. Івана Богуна до вул. Монастирській у м. Мелітополі
Запорізької області».

4. «Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Героїв України від
вул. Іллі Стамболі до вул. Олександра Невського у м. Мелітополі Запорізької
області».

5.  «Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Інтеркультурній
від   вул.  Будівельної  до  вул.  Академіка  Корольова  у  м.  Мелітополі
Запорізької області».

6.  «Реконструкція  каналізаційного  колектору  по  вул.  Олександра
Довженка  від  1-го  пров.  Олександра  Довженка  до  балки  Кізіярській  у
м. Мелітополі Запорізької області».

7. «Реконструкція напірно-самопливного каналізаційного колектора по
вул.  Чайковського від  вул.  Чкалова до вул.  Гризодубової  в  м.  Мелітополі
Запорізької області».

8. «Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Івана Алексєєва
від  житлового  будинку  №  18  по  вул.  Івана  Алексєєва  до  вул.  Ярослава
Мудрого у м. Мелітополі Запорізької області».

9. «Реконструкція каналізаційного напірного колектору від КНС № 2 до
камери гасіння по вул. Вакуленчука у м. Мелітополі Запорізької області».

10. «Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Олеся Гончара
від             вул. Пушкіна до вул. Олександра Довженка у м. Мелітополі
Запорізької області».

11.  «Реконструкція  каналізаційного  колектору  Мелітопольської
центральної  районної  лікарні  і  Мелітопольських  високовольтних
електричних  мереж  по  вул.  Жуковського  у  м.  Мелітополі  Запорізької
області».

Зазначені  заходи  надають  змогу  виключити  можливості  аварійних
ситуацій з  причин виходу з  ладу каналізаційних колекторів та попередять
забруднення   стічними  водами  вулиці  та  прибудинкові  території  міста,
внаслідок  чого,  скорочуються  витрати  на  ліквідацію  аварій,  на  виплату
штрафних  санкцій  за  забруднення  природного  середовища,  та  головне  -



вирішується  проблема  попередження  збитків,  завданих  навколишньому
середовищу, в результаті аварій на колекторах.

Для забезпечення безперебійного, надійного, якісного водопостачання
та  водовідведення  розроблена  «Інвестиційна  програма  КП  «Водоканал»
Мелітопольської міської ради Запорізької області на 2018 рік». Програмою
заплановані наступні заходи:
№ 
з/п

Заходи Витрати,
тис. грн

Економічн
ий ефект,
тис. грн

Водопостачання
1 Заходи зі  зниження питомих витрат,  а  також

втрат енергоресурсів

1.1 Технічне переоснащення насосного обладнання та
системи  електропостачання  артезіанської
свердловини № 15 Новопилипівського водозабору
(придбання обладнання і устаткування, труби)

387,78 94,61

1.2 Технічне переоснащення насосного обладнання та
системи  електропостачання  артезіанської
свердловини № 12 ВНС №2 міського водозабору
(придбання обладнання і устаткування, труби)

177,99 63,07

1.3 Технічне переоснащення насосного обладнання та
системи  електропостачання  артезіанської
свердловини № 5 міського водозабору (придбання
обладнання і устаткування, труби)

198,40 66,35

1.4 Технічне  переоснащення  електричного
розподільчого  пристрою  ВНС  №1  (придбання
обладнання)

27,35 15,77

1.5 Технічне  переоснащення  ввідного  пристрою
електропостачання  ВНС  №4  (придбання
устаткування, обладнання)

19,36 12,46

1.6 Технічне  переоснащення  ввідного  пристрою
електропостачання  ВНС  №5  (придбання
устаткування, обладнання)

13,86 12,78

Разом: 824,74 265,03

2.1 Заходи  щодо  підвищення  якості  послуг  з
централізованого водопостачання

Капітальний ремонт водопроводу по 
вул.  О.  Невського  від  пров.  Річного  до     вул.
Калініна у м. Мелітополь Запорізької області

490,49 38,52



2.2 Капітальний  ремонт  водопроводу  по  вул.
Кримській від пров. Фурманов (пров. Кримській)
до   пров.  Річного  у  м.  Мелітополь  Запорізької
області

338,19 35,64

Разом: 828,68 74,16
Всього по водопостачанню: 1653,42 339,19

Водовідведення
1 Модернізація та закупівля транспортних засобів 

спеціального та спеціалізованого призначення
1.1 Придбання самоскиду вантажопідйомністю 15т 1025,46/9

73,54

Разом по водовідведенню:
Місцевий бюджет
Власні кошти

1999,00
1025,46
973,54

Всього по програмі: 3652,42 339,19
        

5.2. ТОВ “Мелітопольські теплові мережі”
Підприємство  теплових  мереж в  жовтні  2011  року  було

перетворено в товариство з обмеженою відповідальністю, засновником
якого на 99,9% стала громада міста.

ТОВ “Мелітопольські теплові мережі” (далі - ТОВ «МТМ») має на
балансі  12  котелень, загальною  встановленою  потужністю  270,39
Гкал/годину, які  забезпечують  централізоване  теплопостачання  для
міських споживачів теплової енергії.  Паливом для всіх 12 котелень є
природний газ. 
    Загальна  протяжність  теплових мереж у  двотрубному обчисленні
складає  –  62,192  км.  Приєднане  теплове  навантаження  станом  на
01.01.2017  складає  144,1  Гкал/год  (з  них  на  потреби  опалення  та
вентиляції-  144,1  Гкал  /год).  Теплова  енергія,  що  вироблена  на
котельнях,  орендованих  товариством  у  громади  міста,  забезпечує
потреби в теплі 34515 абонентів, з яких 34029 є фізичними особами, а
486 – юридичними.

Існуюча структура ТОВ «МТМ» дозволяє кваліфіковано та якісно,
з  мінімальними  експлуатаційними витратами задовольняти  потреби
споживачів міста в тепловій енергії. 

Однак, у зв’язку з постійно зростаючою вартістю енергоносіїв, для
утримання тарифів на теплову енергію на рівні, що відповідає платіжній
спроможності споживачів, необхідне проведення заходів по зменшенню
споживання енергоносіїв та  мінімізації втрат.

Враховуючи вищевикладене, на 2018 рік:
Головна мета: забезпечення безперебійного та якісного надання 

послуг з теплопостачання усім споживачам послуг. Запобігання росту 



вартості теплової енергії. Зменшення споживання газу та електроенергії, 
скорочення втрат у теплових мережах при транспортуванні.
 Головні завдання:

ЕРТМ-1
-  зменшення споживання енергоносіїв  (газу,  електроенергії,  води)  за

рахунок помірної децентралізації та встановлення ефективного устаткування,
реконструкція  котельні  285  кварталу  із  улаштуванням  блочно-модульної
котельні (орієнтовна вартість будівництва 7000,000 тис. грн.;

-  реконструкція  котельні  по  вул.  Покровська,  61,  ЕРТМ-1,  розробка
проектної  документації  та  встановлення  трьох  котлів  типу  КВГМ-10-150
(орієнтовна  вартість  будівництва  –  12000,000  тис.  грн.  сукупний
економічний ефект по першим двом пунктам – 4,6 млн. грн.); 

-  зменшення  втрат  при  транспортуванні  теплоносіїв  за  рахунок
ремонту,  утеплення  мереж  та  моніторингу  ситуації  по  втратах  тепла  у
тепломережах,  реконструкція  теплових  мереж  від  ТК  котельні  по  вул.
Покровська, 61 до житлового будинку по вул. Покровській, 110 (зменшення
діаметру  трубопроводу  з  426  мм  до  89  мм)  з  використанням  попередньо
ізольованих труб (561,269 тис. грн. (інвестиційна програма));

-  проведення роботи по ремонту димової труби котельні ЕРТМ-1 по
вул. Покровська, 61/1 згідно зауважень по обстеженню;

ЕРТМ-2
-  заміна  2-х котлів  КВГ-5,2-115 СН «Грач»  на  котли КСВа-2,5 МВт

(виконання ВК-32) в котельні «Привокзальна» міста Мелітополь (орієнтовна
вартість заміни –924,000 тис. грн., економічний ефект – 216,3 тис. грн.);

ЕРТМ-3
-  розробка  проектної  документації  по  заміні  одного  (існуючого)

парового котла ДКВР-6,5/13 на водогрійний котел КВГ-4,65-150 у котельні
по вул. Гвардійська, 40/1 міста Мелітополь (орієнтовна вартість проектних
робіт – 375,000 тис. грн.);

-  проведення  будівельно  –  монтажних  робіт  по  заміні  одного
(існуючого) парового котла ДКВР-6,5/13 на водогрійний котел КВГ-4,65-150
у котельні по вул. Гвардійська, 40/1 міста Мелітополь (орієнтовна вартість
будівництва – 1500,000 тис. грн., економічний ефект – 791,7 тис. грн.);

- встановлення сучасних, економічних горілок на котельні по вул. П.
Ловецького,  142/2  (орієнтовна  вартість  заміни  –150,000  тис.  грн.,
економічний ефект – 58,3 тис. грн.);

АТЦ
-  придбання  спецтехніки  замість  фізично  зношеної:  автокран

орієнтовною  вартістю  -1200,000  тис.  грн.,  автогідропідіймач  орієнтовною
вартістю -1000,000 тис. грн.; 

Загальні заходи
- моніторинг питомих норм витрат газу, електроенергії та води;
- зростання доходів ТОВ “Мелітопольські теплові мережі”, за рахунок

укладення договорів з всіма суб'єктами, які отримують послуги;



-  складання  та  виконання  фінансового  плану  ТОВ  “Мелітопольські
теплові мережі”;

- щотижневий виїзд робочої групи, моніторинг споживачів на перших
поверхах,  які  не  уклали  договори  на  споживання  теплоенергії,  ведення
претензійної роботи;

- проведення паспортизації 2-х будівель та обстеження 1-й будівлі та 
1- споруди ТОВ “Мелітопольські теплові мережі”;

- проектування та встановлення теплових лічильників у 100% житлових
будинках міста Мелітополя;

-  проведення  коригування  схеми  теплопостачання  міста  Мелітополь
(орієнтовна вартість – 850,000 тис. грн.). 

Очікувані результати:
- забезпечення безперебійного надання послуг з теплопостачання усім 

споживачам послуг;
- забезпечення беззбиткової роботи підприємства.

5.3. КП “Мелітопольський міський парк культури
і відпочинку ім. Горького” 

Парк культури та відпочинку ім. Горького є одним з найважливіших та
найприємніших  громадських  місць  відпочинку  міста  Мелітополя.  Він
відіграє важливу роль у щоденному житті мешканців міста, виконує важливі
функції  культурного розвитку, естетичного задоволення та психологічного
розвантаження відвідувачів.  Міський парк носить почесне звання пам’ятки
садово-паркового мистецтва та являється частиною природно – заповідного
фонду  України,  тому  повинен  бути  джерелом  гордості  громади  міста  та
міської влади. 

Важко перебільшити історичне значення Парку - у вересні 2017 року
парку–пам’ятки  cадово–паркового  мистецтва  виповнилось  90  років  з  дня
заснування.  У зв’язку  з  цим,    розвиток Парку потребує значної  уваги та
вирішення питань соціального значення. Головною  метою  загальної  роботи
підприємства є створення на базі парку культури та відпочинку   сучасної
платформи  для  спілкування  та  організації  дозвілля  всіх  вікових   груп
населення  за  напрямами:  спортивного  розвитку,  соціального  розвитку,
культурного розвитку, природознавчого та екологічного розвитку мешканців
міста,  внутрішнього  психологічного  комфорту  та  гармонії   внутрішнього
стану людини і навколишнього середовища.

Парк культури сьогодні — це 31,87 га, 73% з яких відведено під зелені
насадження, що складає 21,5 га від загальної площі парку, на яких росте 66
видів дерев (з яких 7 — хвойні, 37 — листяні), більше 30 видів кущів. Вік
деяких дерев перевищує 90-ти річний вік. Догляд за зеленими насадженнями
потребує значних фінансових витрат, спеціалізованої техніки та постійного
штату  відповідного профілю для обслуговування зелених насаджень. 

 Для виконання вищезазначених завдань  в 2017 році було проведено
ряд заходів:



-  здійснено  ремонт  центрального  фонтану,  який  є
найпопулярнішим та найулюбленішим місцем серед мешканців міста. Новий
сучасний вигляд фонтану, як показало свято Дня міста, привабив ще більше
відвідувачів парку;

- здійснено благоустрій головних алей парку - алея  афганців та дві алеї
центральних входів в парк. Відновлені алеї підвищили не тільки естетичну
привабливість парку, але й дають змогу зробити прогулянки парком більш
комфортними; 

-  паркові  лавки  відреставровані  та  видержані  в  одному   стилі  для
створення єдиного гармонійного вигляду алей;

-  розпочаті  роботи  по  встановленню  та  монтажу  декоративної
дворівневої  водойми  з  плівки  ПВХ  з  біоплатом  в  комплекті  з  насосно-
фільтраційним  обладнанням.  Дана  водойма  урізноманітнить  естетико-
рекреаційну привабливість парку. Це сприятиме розширенню сфери надання
послуг з відпочинку населення, покращить мікроклімат прилеглих територій
для  відпочинку,  а  поєднання  водного  дзеркала  з  зеленими  насадженнями
парку  покращить  естетичну  привабливість  його  території  в  умовах
посушливого південного степу України;

-  на  Галявині  казок  розпочато  створення  зоокуточку.  Створено
«Бабусин подвір’я»,  на  якому живуть  в’єтнамські  поросята,  кози  та  вівці,
встановлені  клітки  з  папугами,  морськими свинками,  кролями,  голубами,
фазанами та улюбленцями  всіх дітей міста єнотами;

- розпочато роботи щодо здійснення  спеціальних заходів, спрямованих
на запобігання знищенню та пошкодженню природного комплексу території
парку-пам’ятки, а саме роботи по відновленню системи освітлення парку;

-  проведені  роботи  щодо  здійснення  заходів  по  утриманню  парку-
пам’ятки  садово-паркового  мистецтва,  а  саме,  послуги  по  догляду  за
зеленими  насадженнями  -  знесення  аварійних  дерев,  формувальна  та
санітарна обрізка, підрізання дерев та живих огорож, збирання, перевезення
та переробка сміття.

Головна  мета:  виконання  заходів,  які  направлені  на  поліпшення
матеріально-технічної  бази  та  фінансово-економічних  показників  роботи
підприємства,  забезпечення  його  прибутковості  у  2018  році,  а  також
створення найбільш сприятливих умов для організації дозвілля, відпочинку
широких мас населення, внутрішнього психологічного комфорту та гармонії
стану людини і  навколишнього середовища,  продовження діяльності  щодо
створення  на  території  Парку  сучасної  інфраструктури  відпочинку  та
дозвілля з метою надання відповідних послуг мешканцям міста та виконання
Проекту  утримання  та  реконструкції  парку-пам'ятки  садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. Горького" в м. Мелітополі
Запорізької області (2008-2018 р.р.). 

Головні завдання:
Для  завершення  розпочатих  заходів  та  для  подальшого  розвитку

інфраструктури  парку  залишається  ще  низка  проблемних  питань,  які
потребують вирішення:



- продовження  діяльності щодо створення на території Парку сучасної
інфраструктури відпочинку та дозвілля з метою надання відповідних послуг
мешканцям  міста  та  зумовлені  виконанням  Проекту  утримання  та
реконструкції  парку-пам'ятки  садово-паркового  мистецтва
загальнодержавного  значення  «Парк  ім.  Горького»  в  м.  Мелітополі
Запорізької області (2008 – 2018 р.р.).

-  проблема  високої зношеності основних фондів (будівель та споруд),
які мають непривабливий вигляд, що зменшує естетичний вид парку загалом.
У  2018  році  заплановано  капітальний  ремонт  будівлі  адміністрації  та
переобладнання  столярної  майстерні  під  службове  приміщення  для
підсобних працівників та працівників, які приймають участь у громадських
роботах  від центру зайнятості;

-  благоустрій  алей парку,  площі навколо центрального фонтану  та
майданчика  перед  Галявиною  казок.  У  зв’язку  з  тим,  що  покриття  цих
майданчиків  викликає  незадоволення  з  боку  відвідувачів  парку,  особливо
заважає пил під час  вітряної  погоди або при масовому скупченні   людей,
тому заходами передбачено укладання тротуарної плитки на  цій території.

-  збільшення  кількість  паркових  лавок  для  більш  комфортного
відпочинку відвідувачів парку;

-  завершення  робіт  щодо  запобігання  знищенню  та  пошкодженню
природного  комплексу,  а  саме:  відновлення  освітлення  та  встановлення
сигналізації та системи відеоспостереження;

-  здійснення заходів по утриманню парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва,  а  саме:  послуги  по  догляду  за  зеленими  насадженнями,
висадження  нових  зелених  насаджень.  Для  здійснення  цих  заходів
підприємству  необхідна  спеціалізована  техніка,  обладнання  та  спеціально
навчений персонал;

- для проведення міських святкових та спортивних заходів на території
парку   на  гідному  рівні  необхідно  придбання  музичного  обладнання  та  2
комплектів оргтехніки.

-  придбання  будматеріалів,  паливно–мастильних  матеріалів,
господарчих  товарів,  інструментів,  фарб,  лаків   та  інших  матеріалів  для
забезпечення  якісної  роботи  підприємства,  своєчасної  підготовки  до
весняно–літнього сезону 2018 року;

-  своєчасне   вивезення  твердих  та  рідких  побутових  відходів  для
підтримання  санітарного    стану  на  території  парку  необхідно  своєчасне
вивезення твердих та рідких побутових відходів;

-  придбанні  службового  транспорту  для  вирішення  комунікаційних
потреб працівників парку.

Враховуючи вищевикладене, на 2018 рік необхідно:
придбання
- матеріалів для підготовки до весняно-літнього сезону - 200,0 тис. грн.;
- тротуарної плитки - 250,0 тис. грн.;
- матеріалів для встановлення сигналізації - 20,5 тис. грн.;
- зелених насаджень - 155,0 тис. грн.;



- паливно-мастильних матеріалів - 50,0 тис. грн.;
- паркових лавок - 50,0 тис. грн.;
- мотокосу - 4,0 тис. грн.;
послуги з поточного ремонту об'єктів парку
- укладка тротуарної плитки - 326,0 тис. грн.;
- роботи по монтажу сигналізації - 14,5 тис. грн.;
- послуги з вивезення сміття - 60,0 тис. грн.;
послуги з придбання основних засобів
- автомобіль ZAZ Forza - 225,0  тис. грн.;
- музичне обладнання (мікшерний пульт, 2 акустичні системи) - 100,0

тис. грн.;
- комп'ютерна техніка (ноутбука 2 одиниці) - 35,0 тис. грн.;
- мінітрактор - 135,0 тис. грн.;
- вантажний моторолер - 48,0 тис. грн.;
- бензопила - 16,0 тис. грн.;
- сучкоріз - 15,0 тис. грн.;
- установка для подрібнення деревини - 24,0 тис. грн.;
- дровокіл -7,6 тис. грн.;
- придбання атракціону - 1500,0 тис. грн.;
капремонт об'єктів парку - 300,0 тис. грн.
Вищезазначені заходи є актуальними і необхідними так як на території

Парку розташовані 6 атракціонів, які знаходяться на балансі підприємства:
"Колесо  огляду",  "Веселі  гірки",  "Фігура  карусель",  "Берізка",  "Ромашка",
"Сонечко", але на теперішній час атракціони морально застарілі, вичерпали
свій ресурс та потребують капітального ремонту.

Догляд  за  зеленими  насадженнями  потребує  придбання  спеціальної
техніки та паливно-мастильними матеріалів. 

Покриття майданчика біля Галявини казок та площі навколо фонтану
викликає незадоволення з боку відвідувачів парку, особливо заважає пил під
час  вітряної  погоди  або  при  масовому  скупчені  людей,  тому  заходами
передбачено укладання тротуарної плитки на вказаній території. 

Встановлення  системи сигналізації покращить стан правопорядку на
території парку. 

Проведення  розважальних,  спортивних  заходів  завжди
супроводжується музичним або звуковим оформленням, тому є необхідність
придбання музичного обладнання. 

Адміністративна  будівля знаходиться в незадовільному стані, тому на
2018 рік планується її капітальний ремонт.

Очікувані результати: 
- забезпечення ефективної  роботи  підприємства,  якісний  догляд  за

зеленими насадженнями,  модернізація  та укріплення матеріально-технічної
бази підприємства, приваблення відвідувачів парку різних вікових категорій,
створення  сучасної,  привабливої,  рекреаційно-екологічну  зони  для
комфортного  відпочинку всіх вікових категорій громадян міста;



- створення місця для проведення міських розважальних та спортивних
заходів;

-  забезпечення  озеленення  території  парку,  що  має  підвищити
екологічну та естетичну цінність парку;

- відновлення освітлення та встановлення систем відеоспостереження,
що дозволить зробити його безпечним для відвідувачів;

-  завершення  комплексного  благоустрою  алей  та   майданчиків,  що
зробить  вид  парку  завершеним,  гармонійним  та  сприятиме  збільшенню
кількості відвідувачів.  

-  поліпшення  матеріально-технічної  бази  та  фінансово-економічних
показників роботи підприємства, забезпечення його прибуткової діяльності у
2018 році.

5.4. КП “Центральна міська аптека № 171”
Протягом  2017  року  на  комунальному  підприємстві  «Центральна

міська  аптека  №  171»  проводилась  робота  по  стабілізації  економічних
показників та визначення нових напрямків роботи підприємства на наступні
роки. 
Зростання  розміру  мінімальної  заробітної  плати  вплинуло  на  значне
зростання фонду оплати праці та економічні показники підприємства, так як
умови конкуренції на фармацевтичному ринку м. Мелітополь посилюються.

З метою стабілізації роботи підприємства у цілому, було проведено ряд
комплексних заходів :
- переглянута робота структурних підрозділів підприємства, проведено
аналіз  основних показників;

      - проведено обґрунтовану оптимізацію штатного розкладу працівників;

вивчено  питання  та  введено  у  дію  раціональне  використання  приміщень
комунального майна;

   -  проводяться роботи по модернізації  приміщень (аптек та структурних
підрозділів),  перебудовано та  запущено у дії  оновлений аптечний пункт у
ТМО  «Багатопрофільна  лікарня  інтенсивних  методів  лікування  та  ШМД»
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області;  проведено  поточні
ремонти в аптеках №171, 16 та 143;

        - проведено навчання спеціалістів (фармацевтів та провізорів);  

    - комунальне підприємство приймає  активну участь в урядовій програмі
“Доступні  ліки”  для   пацієнтів  з  серцево-судинними  захворюваннями,
діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою. Очікуваний результат до 1 млн.
грн.

     Ціль  проведених  заходів  у  2017  році   –  це  підготовка  до  більш
раціонального, сучасного оновлення аптек та структурних підрозділів у 2018
році,  введення   прогресивних  методів  фармацевтичного  забезпечення



лікарськими  засобами  та  виробами  медичного  призначення  жителів  м.
Мелітополь та Мелітопольського району.  

Головна  мета:  конкуренто–спроможне,  рентабельне,  стабільно
працююче комунальне підприємство,  яке  забезпечить   потребу  соціальних
верств  населення  міста  необхідними  лікарськими  засобами  та  виробами
медичного  призначення  засобами  високої  якості  за  прийнятними  цінами,
лікарськими препаратами власного виробництва.

Головні завдання:
-  проведення капітальних ремонтів структурних підрозділів (аптек та

аптечних пунктів) – 4 аптеки, термін виконання -  протягом 2018 року;
- оформлення структурних підрозділів у  одному стилі з використанням

логотипу підприємства та міста, термін виконання -  протягом 2018 року;
-  проведення  енергоефективних   заходів  –  заміна  вікон  та  дверей  у

структурних  підрозділах  на  металево-пластикові,  продовження  процесу
заміни ламп освітлення на світлодіодні, термін виконання -  протягом 2018
року;

-  робота  підприємства  в  напрямку  забезпечення  препаратами
медичного призначення підприємств і установ міста та району, у тому числі
лікувально-профілактичних  установ.  Плановий  обсяг  реалізації  в  даному
напрямку у 2018 році очікується на рівні 1,5 млн. грн., термін виконання -
протягом 2018 року;

-  організація  стабільної  роботи  підприємства  за  рахунок  створення
планового запасу товарів на рівні 35-40 днів, термін виконання -  протягом
2018 року;

-  підвищення  кваліфікаційного  рівня  працівників  (  проведення
семінарів та курсів підвищення кваліфікації провізори  - 3 , фармацевти 4);

-оновлення  та  модернізація  існуючого  програмного  забезпечення,
сучасної  системи  безпеки  з  урахуванням  вимог  діючого  законодавства,
заміна систем охорони структурних підрозділів на сучасне, термін виконання
-  протягом 2018 року.

На зазначені заходи у 2018 році підприємством планується направити
700 тис. грн. за рахунок коштів комунального підприємства.
Очікувані результати:
     - забезпечення стабільної роботу комунального підприємства в умовах
жорсткої конкуренції на фармацевтичному ринку;

-  забезпечення  населення  необхідними  лікарськими  засобами  та
виробами медичного призначення високої якості за прийнятними цінами та
високим рівнем обслуговування; 

- забезпечення беззбиткової роботи підприємства;

5.5. КП “Міськсвітло”
Головна  мета:   забезпечення  надання  якісного  рівня  освітлення  в

системі  зовнішнього  освітлення  міста,  здійснення  енергоефективної
модернізації мереж зовнішнього освітлення, підвищення рівня благоустрою,



формування  зовнішнього  вигляду  міста,  забезпечення  стовідсоткового
освітлення території міста, у тому числі дворових територій.

Система  вуличного  освітлення  м.  Мелітополя  складається  з  11625
світлоточок, 135 шаф управління. Загальна протяжність мереж зовнішнього
освітлення - 350 км. На обслуговуванні КП “Міськсвітло”, крім зазначеного,
знаходиться:  11  світлових  ілюмінації,  9  сіті-лайтів  та  світлова  панель
обслуговування  яких  фактично  здійснюється  4  автопідйомниками.  Штат
підприємства налічує 27 чоловік.

Результативні показники 2012-2017рр.
Найменування 2012 рік,

шт.
2017рік,

шт.
Відхилення,

шт.
Лампа розжарювання 500Вт 1451 - -1451
Лампа розжарювання 100Вт 1152 - -1152
Лампа енергозберегаюча 32Вт 4365 703 -3662
Лампа ДНаТ 250Вт 1373 1778 +405
Лампа ДНаТ 70Вт 890 2570 +1680
Лампа світлодіодна 12-15Вт - 4843 +4843
Світильник світлодіодний 120Вт - 633 +633
Світильник світлодіодний 100Вт - 302 +302
Світильник світлодіодний 108Вт - 250 +250
Світильник світлодіодний 30Вт - 225 +225
Світильник світлодіодний 35Вт - 115 +115
Світильник світлодіодний 60Вт - 112 +112
Світильник світлодіодний 40Вт - 68 +68
Світильник світлодіодний 50Вт - 15 +15
Світильник світлодіодний 10Вт - 11 +11
Разом 9231 11625 +2394

Внаслідок  енергоефективної  модернізації  мереж  зовнішнього
освітлення  в  період  з  2012  по  2017  роки  на  01.01.2018  року  із  загальної
кількості  світлоточок  -  56,6  %  обладнані  світлодіодними  лампами  та
світильниками, при цьому рівень освітлення міста зріс на 26 %. Замінено 51,1
км неізольованих дротів на сучасний самонесучій ізольований провід СІП,
що  складає  14,6%  від  загальної  довжини  мереж  зовнішнього  освітлення.
Виконані  початкові  заходи,  щодо  архітектурного  освітлення  будівель,
освітлення  мостів,  Південного  та  Північного  в'їздів  в  місто,  встановлення
інсталяцій та інше. 

З метою підвищення ефективності використання світильників, в місті
застосовуються  надсучасні  технології  -  у  2017  році  було  закуплено
459  інтелектуальних  світильників  з  функцією  зміни  потужності



(диміровання), які дозволяють регулювати  потужність світильника, що теж в
свою чергу зберігає бюджетні кошти на оплату за електричну енергію: 

Річна  економія  електроенергії  від  реалізації  зазначеного  заходу  -
53,5 тис. кВт. (22 % споживання).

Впродовж 2017 року, з метою зменшення видатків на оплату спожитої
електроенергії здійснено перепрограмовування систем обліку   електроенергії
на трьох-зонний, що дозволило в нічний час суттєво зекономити електричну
енергію. Очікувана економія після переходу 134 обліків електричної енергії
на 3-зонний тариф у 2018 році складе – 10-12% від загальної суми оплати.

Головні  завдання  на  2018 рік:   
1.Забезпечення  виконання  поточного  ремонту  та  поточного

обслуговування, збереження та покрашення естетичного стану, підвищення
експлуатаційних  якостей,  архітектурне  освітлення,  продовження  строків
служби, забезпечення надійної та безпечної експлуатації мереж зовнішнього
освітлення  міста,  підвищення  рівня  благоустрою,  покращення  умов
проживання мешканців  у  місті,  продовження здійснення  енергоефективної
модернізації  мереж  зовнішнього  освітлення,  формування  зовнішнього
вигляду. Для формування зовнішнього вигляду вулиць місцевого значення,
магістральних вулиць, парків скверів,  мостів в  місті  необхідне збільшення
енергоефективних світлоточок. Продовження заміни  неізольованих дротів на
сучасний  самонесучій  ізольований  провід  СІП,  та  інші  заходи  для
підвищення благоустрою міста.   

Для  досягнення  цілей   необхідне    збільшення    штатних    одиниць:
нормативна чисельність повинна складати 45 чоловік, планова на 2018 рік -
33 чол. 

2.  Утримання та  поточний ремонт  засобів  регулювання дорожнього
руху (об'єктів  світлофорних). Мета  -  підвищення ефективності  витрачання
бюджетних коштів на утримання та поточний ремонт засобів регулювання
дорожнього  руху  (об'єктів  світлофорних),  а  саме:  на  запобігання  випадків
дорожньо-транспортного  травматизму   у  денний ,  вечірній  та  нічний час,
досягнення оптимальних умов безпеки всіх категорій користувачів міської
дорожньої  мережі,  зокрема  водіїв,  велосипедистів,  пішоходів  серед  яких
люди похилого віку, інваліди, школярі, діти та інші, дотримання дисципліни
серед  водіїв  та  всіх  інших  учасників  дорожнього  руху,  забезпечення
належного  технічного  стану  засобів  регулювання  дорожнього  руху
(світлофорних об'єктів). Вдосконалення системи керованості дорожнім рухом
та  впровадження  сучасних  методів,  технологій  і  показників  забезпечать
нагляд за безпекою дорожнього руху на належному рівні. 

Завдання: утримання  та  поточний  ремонт  засобів  регулювання
дорожнього  руху  (об'єктів  світлофорних),  а  саме:  декадне  технічне
обслуговування  ОС,  місячне  технічне  обслуговування  ОС,  квартальне
технічне  обслуговування  ОС,  піврічне  технічне  обслуговування  ОС,  річне
технічне обслуговування ОС та інші види утримання та поточного ремонту ,
підвищення рівня експлуатаційних показників та безпеки дорожнього руху
на  автомобільних  дорогах  та  вулицях  міста,  впровадження  новітніх



технологій та технічних засобів, комплексів та систем    керування і нагляду
за дорожнім рухом та інше.

Для  досягнення  цілей  необхідне  збільшення  штатних  одиниць  КП
“Міськсвітло”.

Загальний обсяг коштів,  передбачених на виконання цієї  програми у
2018 році становить 2,8 млн. грн.

3.Оновлення матеріальної бази  КП «Міськсвітло». Мета - підвищення
ефективності витрачання бюджетних коштів на зовнішнє освітлення  міста
(запобігання випадків дорожньо-транспортного  травматизму у вечірній та
нічний час, приведення існуючих норм та умов праці водіїв та електриків у
відповідність   з  діючим законодавством,   дотримання   правил    техніки
безпеки   на   виробництві).

Протягом  2015р.-2017  року  для  виконання  робіт  з  «Обслуговування
мереж  зовнішнього  освітлення  міста» статутний  капітал  КП  «Міськсвітло»,
було  поповнено  на  920  тис.  грн.,  шляхом  придбання  спеціалізованого
автомобіля.

Необхідна потреба оновлення матеріально-технічного стану КП
“Міськсвітло” на 2018 рік

Найменування 
Кількість,

од
Автопідйомник спеціалізований 1
Автомобіль спеціалізований для  оперативно-виїзної бригади 1
Генератор бензиновий Sadko GPS-8000E (або еквівалент) 1
Шафа управління вуличного освітлення И 710 15
Термінали 34
Мнемосхема 1
Автомобіль легковий  1
Спліт – система 1
Персональний комп’ютер 1
Системний блоки 5
Блок безперебійного живлення 3

Придбання генератора необхідне для виконання робіт з  використанням
спеціалізованого  інструменту  в  мережах  зовнішнього  освітлення,  заміна
існуючих шаф И710 на сучасні аналоги, придбання автотранспорту дозволить у
майбутньому  накопичувати  їх  для  оновлення  парку  машин  дасть  змогу
підприємству  якісніше   виконувати   роботи  з  освітлення  міста,  витрачати
менше коштів  на  ремонт  наявного  транспорту.  Закупівля  мнемосхеми та  34
терміналів –мінімізує час від виникнення аварійної ситуації до подачі сигналу
диспетчеру. Придбання однієї спліт - системи для підтримання влітку та взимку
оптимального  температурного  режиму  в  приміщеннях.  Придбання
персонального комп’ютера, та комплектуючих   для ПК, а саме: системні блоки
п’ять штук, блоки безперебійного живлення в кількості три штуки. 

5.6. КП “Ритуальна служба “Ритуал”
Головна мета: 



- забезпечення організації та проведення поховань;
- підвищення рівня обслуговування кладовищ, утримання кладовищ у

належному стані;
- контроль та нагляд безпосередньо за місцем поховань;
-  забезпечення  поховання  невідомих  та  безрідних,  поховання

біологічних відходів. 
Головні завдання:
- благоустрій кладовища "Нове - 1", у т.ч.:
* вивезення сміття;
* дезінфекція та дератизація;
* догляд за Меморіалом воїнам-авіаторам;
* оновлення та догляд за інформаційними стендами;
* рекреаційні роботи для насаджень, дерев на кладовищах;
* ремонт асфальтного покриття на центральному вході;
* розмітка кладовища (грйдування ґрунтових доріг);
* ручне прибирання території кладовищ;
* скошування трави;
* фарбування бордюрів;
- благоустрій кладовища "Нове - 2", у т.ч.:
* вивезення сміття;
* дезінфекція та дератизація;
* догляд ландшафтного озеленення;
* облаштування місць для поховання почесних громадян;
* оновлення та догляд за інформаційними стендами;
* розмітка кладовищ (грейдування ґрунтових доріг);
* ручне прибирання території кладовищ;
* скошування трави;
* фарбування бордюрів;
* обладнання твердого покриття внутрішніх проїздів кладовища;
-  оплата  послуг водопостачання  на кладовищах,  догляд  за  хвойними

насадженнями;
- благоустрій кладовищ Н. Мелітополь, Семенівське, у т.ч.:
* дезінфекція та дератизація;
* навантаження сміття;
* перевезення сміття на полігон;
* рекреаційні роботи для насаджень, дерев на кладовищах;
* ручне прибирання території кладовищ;
* скошування трави;
- придбання та встановлення парканів на кладовищах, у т.ч.:
* встановлення паркану на кладовищі Новий Мелітополь;
* встановлення паркану на кладовищі Червоногірське;
-  придбання  транспортного  засобу  для  надання  послуги  "Евакуація

небіжчиків".
Очікувані результати:



- забезпечення належного стану кладовищ, підвищення рівня 
благоустрою та санітарного утримання кладовищ;

- благоустрій місць майбутніх поховань з дотриманням санітарно-
епідеміологічних норм;

- зменшення скарг споживачів на неохайний стан кладовищ;
- вдосконалення системи управління ритуальним господарством міста;
- забезпечення беззбиткової роботи підприємства.

5.7. КП “Мелітопольжитлосервіс”
Головна мета: забезпечення належних умов реалізації промислових та

продовольчих товарів на ринках міста, створення конкурентного середовища
на  ринку  з  надання  відповідних  послуг,  забезпечення  беззбиткового
функціонування підприємства.  

Основні напрямки господарської діяльності підприємства: 
-створення та експлуатація ринків для оптової  та  роздрібної  торгові

сільськогосподарськими,  продовольчими,  промисловими  товарами  та
автомобілями;

-надання  в  оренду  місць  торгівлі,  у  тому  числі  торгівлі  з  лотків,
прилавків, кіосків, павільйонів, автомобілів, мотоциклів, ручних візків;

-надання в  суборенду земельних ділянок для розташування на ринках
об’єктів роздрібної торгівлі;

-виконання послуг у галузі охорони майна підприємства, організацій і
громадян;

-діяльність з організації ярмарок.

КП  «Мелітопольжитлосервіс»  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області обслуговує 8 ринків:

-ринок по вул. Університетська, 4 (площа - 16803 м2);

-ринок по просп. 50-річчя Перемоги, 36а (площа - 17912 м2);

-ринок по вул. Чайковського, 44а (площа - 6219 м2);

-ринок по вул. Героїв України, 50/3 (площа - 1341 м2);

-ринок по вул. Івана Богуна, 1/1 (площа - 496 м2);

-ринок по вул. Акдеміка Корольова, 133/7 (площа - 2964 м2);

-ринок по просп. 50-річчя Перемоги, 49/2 (площа - 964 м2);

-ринок по вул. Інтеркультурна, 62 (площа - 4161 м2).



Загальна площа земельних ділянок зайнятих під ринками становить 5,1
га. 

Загальна кількість торгівельних місць становить- 7586.
Тип ринків – змішаний.
Торгівлю  на  ринках  здійснюють  ФОП,  юридичні  особи,  а  також

громадяни,  які  реалізують  сільськогосподарську  продукцію,  вирощену  на
земельній ділянці, наданої для ведення особистого селянського господарства,
ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

КП  «Мелітопольжитлосервіс»  обслуговує  і  організує   3  щосуботні
ярмарки  з  продажу  сільгоспродукції:  на  ринку  «Образцовий»,  по  вул.
Гагаріна,  по бульвар 30 років Перемоги.

Основні напрямки на 2018 рік:
1.  Введення  в  експлуатацію  ринку  по  вул.  Генерала  Петрова,117.

Рішенням  сесії  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  від
17.02.2017  КП  «Мелітопольжитлосервіс»  ММР  ЗО  надано  в  постійне
користування земельну ділянку по вул. Генерала Петрова,117 площею 0,0317
га для розміщення ринку.

Для  організації  і  експлуатації  ринку  територія  ринку  повинна
відповідати  вимогам  до  утримання  та  обладнання  ринку  вказаних  у
«Правилах торгівлі на ринках міста Мелітополя» затверджених рішенням 51
сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області від 30.09.2010 р. На
ринку  будуть  проведені  наступні  роботи  по  благоустрою  ринку:
встановлення  огорожі  ринку;  система  водопостачання,  водовідведення,
електропостачання,  система  освітлення   території  ринку;  обладнання
контейнерами майданчику для збирання відходів та сміття; встановлення урн
у зоні торгівлі; встановлення контрольних ваг;  укладка території тротуарною
плиткою;  встановлення  пандусів;  встановлення  відкритих  прилавків  для
торгівлі продукції сільгоспвиробників з метою зменшення стихійної торгівлі
за територією ринку.

2.  Вирішення  проблеми  недостатньої  потужності  електропостачання
ринку  по  вул.  Університетська,4.  Розробка  технічної  документації  для
збільшення потужності ринку.

Очікувані результати:
-   покращення  умов  для  реалізації  промислових  та  продовольчих

товарів на ринках міста;
-   підвищення  конкурентоспроможності  підприємства  на  ринку  з

надання відповідних послуг;
-  забезпечення  належних  умов  перебування  на  територіях  ринків

покупців; 
- зменшення стихійної  торгівля за територією ринків;
- покращення естетичного вигляду ринків;
-  забезпечення беззбиткового функціонування підприємства.

5.8. КП "Телерадіокомпанія "Мелітополь"



Комунальне  підприємство  «Телерадіокомпанія  «Мелітополь»
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  (далі  –  КП  «ТРК
«Мелітополь») засновано на комунальній власності Мелітопольської міської
ради Запорізької області. 

Підприємство створене з метою:
-оперативного інформування телеглядачів про суспільно-політичні події

в Україні, за кордоном, у Мелітопольському районі, місті Мелітополь;  
-поширення  офіційних  відомостей,  роз’яснення  рішень  органів

законодавчої,  виконавчої і судової влади; 
-створення  і  поширення  економічних,   культурно-просвітних,

навчальних, розважальних і культурних програм, а також програм для дітей і
юнацтва.

КП «ТРК «Мелітополь» здійснює регулярне та безперебійне мовлення
на 27 ТВК, який дивляться в м. Мелітополі, Мелітопольському, Якимівському,
Приазовському, Михайлівському, Веселовському та Токмакському районах, в
Запорізькій області, в м. Генічеськ та в інших районах Херсонської області.
Глядацька  аудиторія  каналу  мовлення  КП  «ТРК  «Мелітополь»  ММР  ЗО
складає більше 1 млн. осіб.   

Пріоритетним  для  комунального  підприємства  «Телерадіокомпанія
«Мелітополь» є робота на благо міста Мелітополя, Мелітопольського району
та  їх  мешканців,  а  саме:  всебічне  висвітлення  життя   міста  та  району,
патріотичне  виховання мешканців міста та району, популяризація історичної
спадщини, пропаганда інтернаціональної дружби,  формування у населення,
особливо у молоді, поважного ставлення до історії, традицій, рідного міста,
України,  та відчуття гордості за свою батьківщину,  відчуття поваги і шани
до її захисників. 
Данні  напрямки  підприємством  реалізуються  шляхом  виготовлення    та
трансляції  в ефірі телерадіокомпанії інформаційних, аналітичних, культурно-
просвітницьких,  спортивних,  патріотично-виховних,  пізнавально-
розважальних, тощо.

Основу  телепрограм,  що  виготовляються  та  транслюються  ТРК
«Мелітополь»,  складають  інформаційно-аналітичні  програми:  щотижнева
«Вісті»,  підсумкова щотижнева «Вісті.  Події  тижня», щотижневий діалог в
прямому ефірі «Вісті про головне», спортивний огляд «Вісті. Спорт».

Телекомпанія  впроваджує  цілий  ряд  проектів,  які  направлені  на
інформаційну  підтримку  ініціатив  міської  влади,  виконання  Стратегічного
плану соціально-економічного і культурного розвитку міста до 2020 року.  

На виконання плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополя на 2015-
2020 рр.  телекомпанією запроваджено спеціальний проект «Інтеркультурна
столиця», який успішно реалізовувався у 2017 році та буде продовжений у
2018  році.  Мета   проекту  –  популяризація  Мелітополя  як  інтеркультурної
столиці  України,  пропаганда  толерантності  та  дружби  між  людьми  різних
національностей, висвітлення діяльності національно-культурних товариств,
фестивалів та інших заходів даного напряму, планується створення іміджевих
відеороликів та циклу програм, присвячених містам-побратимам Мелітополя.



Велику роль телебачення відіграє у вихованні підростаючого покоління
в дусі поважного ставлення до історії, традицій, рідного міста, України  та
відчуття  гордості  за  свою  Батьківщину,   відчуття  поваги  і  шани  до  її
захисників.  Саме  з  цією  метою  ТРК  виготовляє  програми,  присвячені
історичним  місцям  та  пам’яткам  Мелітополя,  ветеранам,  воїнам-
визволителям. Програми «Мелітополь від А до Я»; «Вулиці нашого міста»;
«Слава  визволителям»;  «Нащадки  Перемоги»  в  2017  р.  були  розширені
новими випусками. Вперше в 2017 р. вийшов цикл програм «Місто, в якому
ми живемо». В 2018 році тематика даної групи проектів буде розширена.

Особливе значення за останні роки у зв’язку з подіями на Сході країни
набула необхідність більш широкого висвітлення теми патріотизму, любові до
своєї  Батьківщини,  готовності  громадян  без  роздумів  стати  на  захист  її
цілісності  та  суверенітету,  долі  сучасних  захисників  –  воїнів  АТО,
вшанування  пам’яті  загиблих.  В  2017  році  телекомпанією  започаткований
цикл документальних фільмів «Екіпаж. Загиблі на своїй землі», присвячений
льотчикам-героям мелітопольського екіпажу ІЛ-76, який загинув в небі під
Луганськом при виконанні бойового завдання. Цикл налічуватиме 9 фільмів
по кількості членів екіпажу. Робота над цим проектом продовжуватиметься
протягом 2018 році.

З  метою  популяризації  бренду  Мелітополя,  створення  позитивного
іміджу  нашого  міста,  його  культурного,  спортивного  та  науково-
промислового потенціалу ТРК «Мелітополь» за замовленням міської влади, а
також за особистою ініціативою постійно бере участь у створенні іміджевої
відеопродукції,  надаючи  інформаційну  підтримку  різноманітним  заходам
міського, регіонального, державного та міжнародного рівнів.  

В  2017  році  телепідтримку  з  боку  ТРК  отримали:  Всеукраїнський
фестиваль  «Таврійські  сурми»,  фестиваль  «Черешнево»,  міжнародні
спортивні турніри, Богатирські ігри, День міста, Покровський ярмарок у м.
Запоріжжя,  Міжнародний  промисловий  «ІНКОфорум»,  Всеукраїнський
форум міст, що навчаються та ін. Робота буде активно продовжена у 2018 р.

В 2017 році в рамках співпраці з комунальними підприємствами міста
телерадіокомпанією  було  виготовлено  та  розміщено  в  ефірі  спеціальний
проект  «Город.  Обратная  сторона»,  направлений  на  популяризацію   їх
діяльності  та  підвищення  престижу  праці  робітників  комунальної  сфери.
Подібні  спецпроекти за  наявності  фінансування ТРК планує виготовляти і
про  інші  професіональні  групи  фахівців  різних  галузей  життєдіяльності
міста.  

Значну долю контенту телерадіокомпанії  складає так звана соціальна
реклама.  У  тісній  співпраці  з  міською  владою,  соціальними  установами,
державними службами, благодійними фондами, громадськими організаціями
колектив  ТРК  працює  над  популяризацією  соціальних  ініціатив  за
актуальними напрямками. Так, у 2017 р. в ефірі телеканалу транслювалися
соціальні ролики за замовленням управління соціального захисту, служби у
справах  дітей,  пенітенціарної  служби,  міністерства  юстиції,  Нацгвардії,
Нацполіції, Мелітопольського виконкому щодо залучення городян до участі в



проекті  «Бюджет  громадських  ініціатив»,   БО «Сяйво  надії»,  «Соціальний
фонд»,  який  опікується  проблемами  людей  з  обмеженими  можливостями,
тощо.  Роботу  в  цьому  напрямку  КП  «ТРК  «Мелітополь»  планує
продовжувати й надалі.

Невід’ємною  частиною  контенту  також  є  пізнавально-розважальні
програми. В 2017 році вона представлена «Прогнозом погоди», програмою
для  дітей.  Новим  продуктом  2017  році  стало  нове  кулінарне  телешоу
«Рецептори смаку». Вже підготовлений пілотний випуск нової  молодіжної
програми «В  теме», яку планується впровадити в 2018 році.

Актуальним для забезпечення діяльності комунального телебачення в
напрямку підвищення інформованості населення про поточний перебіг подій,
що  відбуваються  в  місті,  створення  додаткових  умов  для  реалізації
конституційних  прав  громадян  на  інформацію,  розповсюдження  офіційних
повідомлень,  роз’яснень  рішень  та  розпоряджень  виконавчого  комітету
Мелітопольської  міської  ради,  рішень  Мелітопольської  міської  ради,
правоохоронних  та  інших  державних  органів  в  інтересах  територіальної
громади є впровадження КП «ТРК «Мелітополь»  програм  «Слово депутату»
та  «Актуальне інтерв’ю». Програми були започатковані в 2016 році, активно
впроваджуються в 2017 році, та плануються до впровадження в 2018 році.  

Програми  «Слово депутату» та  «Актуальне інтерв’ю» сприятимуть:
- підвищенню відкритості та прозорості роботи депутатського корпусу

Мелітопольської міської ради  та всіх рівнів;
         - забезпеченню інформаційної взаємодії з населенням та громадськістю 
міста;
       - формуванню за допомогою ЗМІ об’єктивної громадської думки про

роботу 
депутатського корпусу Мелітопольської міської ради;
         - залученню городян до розгляду соціально важливих проектів, що 
реалізуються Мелітопольською міською радою;
         - залученню городян до постійного діалогу з депутатським корпусом.

Враховуючи вищевикладене, на 2018 рік: 
Головна  мета:  створення умов  для  більш  оперативного  та  повного

висвітлення усіх сторін життя міста та району, підвищення інформованості
населення про поточний перебіг подій, що відбуваються в місті та районі, а
також  патріотичне  виховання  мешканців  міста  та  району,  популяризація
історичної  спадщини,  пропаганда  інтернаціональної  дружби.  Забезпечення
діяльності  комунального  телебачення  та  створення   умов  для  більш
оперативного  та  повного  висвітлення  усіх  сторін  життя  міста  та  району,
підвищення  інформованості  населення  про  поточний  перебіг  подій,  що
відбуваються  в  місті,  висвітлення  роботи  виконавчого  комітету
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  Мелітопольської  міської
ради  та  депутатського  корпусу  Мелітопольської  міської  ради,
Мелітопольського району та Запорізької області.



Головні завдання:
-  всебічне висвітлення життя міста  та району,  активне впливання на

громадську  позицію  шляхом  виготовлення  та  випуску  в  ефір  циклу
інформаційних програм:  "Вісті",  "Вісті.  Події  тижня",  "Вісті  про головне",
"Вісті. Спорт", програма "Прогноз погоди";

- формування у населення, особливо у молоді, поважного ставлення до
історії,  традицій,  рідного  міста,  України,  та  відчуття  гордості  за  свою
батьківщину, відчуття поваги і шани до її захисників (випуск в ефір програм:
"Мелітополь від А до Я", "Інтеркультурная столица", "Город, в котором мы
живем",  "Слава  освободителям",  "Нащадки  Перемоги",  цикл  телевізійних
фільмів "Экипаж. Погибшие на своей земле", "В теме", "Рецептори смаку",
дитяча програма;

- всебічне висвітлення життя міста та активне впливання на громадську
позицію шляхом виготовлення та випуску в ефір циклу телевізійних програм
"Слово депутату" та "Актуальне інтерв’ю";

-  для  забезпечення  більш якісного  та  оперативного  здійснення  своєї
статутної  діяльності  КП "ТРК "Мелітополь"  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області планує впровадити в 2018 році наступні міські програми:

*  "Поповнення  статутного  капіталу  КП  "Телерадіокомпаніія
"Мелітополь"  в рамках якої необхідно придбання: штатив (2 шт.), студійне
світло (4 шт.), комп'ютерна техніка (2 шт.), комплекс офісних меблів (3 шт.);

* "Соціальне замовлення місцевому телебаченню" (соціальний проект
"Слово депутату" -  38 000 секунд ефірного часу. Формат передачі являє
собою 20-хвилинний виступ депутата з метою висвітлення його роботи на
своєму окрузі. За бажанням депутата передбачається наявність сюжету. що
розповідатиме  про  робочі  здобутки  народного  обранця,  його  сприяння
вирішенню  проблем  на  території  свого  виборчого  округу,  та  його
депутатську діяльність зокрема. Будь-яка політична агітація в рамках даної
програми  категорично  забороняється;  соціальний  проект  "Актуальне
інтервʼю". Формат даної передачі являє собою 20-хвилинну бесіду ведучого
з  гостем  на  цікаві  та  актуальні  теми.  Запрошується  до  участі  у  програмі
відомі діячі міста Мелітополя з науки та культури, освіти та спорту, охорони
здоров'я, представники влади та депутатського корпусу, які розповідатимуть
про  свої  здобутки,  досягнення  та  плани на  майбутнє.  Крім  того,  ведучий
ставить  питання,  які  надходитимуть  до  редакції  від  глядачів  та  є
актуальними,  цікавими  для  жителів  нашого  міста,  що  має  сприяти
розв'язанню означених проблем).   

Очікувані результати:
-  забезпечення  діяльності  комунального  телебачення  в  напрямку

підвищення  інформованості  населення  про  поточний  перебіг  подій,  що
відбуваються  в  місті,  створення  додаткових  умов  для  реалізації
конституційних прав громадян на інформацію, розповсюдження офіційних
повідомлень,  роз'яснень  та  розпоряджень  виконавчого  комітету
Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольської міської



ради  Запорізької  області,  правоохоронних  та  інших  державних  органів  в
інтересах територіальної громади;

- підвищення відкритості та прозорості роботи депутатського корпусу
Мелітопольської міської ради Запорізької області та всіх рівнів;

- забезпечення інформаційної взаємодії з населенням та громадськістю
міста;

-  формування  за  допомогою  засобів  масової  інформації  об'єктивної
громадської  думки  про  роботу  депутатського  корпусу  Мелітопольської
міської ради Запорізької області;

-  залучення  городян  до  розгляду  соціально  важливих  проектів,  що
реалізуються Мелітопольською міської радою Запорізької області;

- залучення городян до постійного діалогу з депутатським корпусом. 

6. Соціальний та гуманітарний розвиток
6.1. Ринок праці та зайнятість населення, соціальний захист населення

Головна мета:
- реалізація державної політики у сфері соціального захисту  населення,

соціальна підтримка непрацездатних громадян,  надання адресних допомог,
житлових субсидій,  пільг  та  компенсацій  різним категоріям  громадян,  які
перебувають у складних життєвих обставинах;

-  забезпечення продуктивної зайнятості та ефективного використання
трудового потенціалу, недопущення зростання рівня безробіття, збільшення
обсягу зайнятого населення міста. Поліпшення рівня та якості життя шляхом
забезпечення  зростання  заробітної  плати,  як  основної  складової  грошових
доходів громадян.

Головні завдання:
- соціальна підтримка непрацездатних громадян та найбільш вразливих

верств населення, що потребують невідкладної допомоги;
    - надання адресних соціальних допомог;

- надання населенню житлових субсидій;
- фінансування витрат на проведення компенсаційних виплат та 

відшкодування витрат за надані пільги, передбачених законодавством 
України, окремим категоріям громадян міста.

- підвищення рівня зайнятості населення шляхом залучення до активних
програм сприяння зайнятості;

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття;
- забезпечення диференціації заробітної плати;
 - ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати;
 -  детінізація  відносин  у  сфері  зайнятості  населення  та  легалізація

доходів від трудової діяльності.
Очікувані результати:
-  поліпшення умов існування найменш захищених  верств населення

міста, підвищення рівня соціального захисту громадян;
- допомога малозабезпеченим родинам в оплаті житлово-комунальних

послуг;



- реалізація чинного законодавства щодо забезпечення надання пільг та
виплат  окремим  категоріям  громадян  міста  та  проведення  відшкодування
витрат  підприємствам  за  надані  послуги  громадянам,  передбачених
законодавством;

- збільшення чисельності зайнятого населення; 
-  підвищення  рівня  середньомісячної  заробітної  плати  штатних

працівників економічно активного сектору;
-  зменшення  кількості  підприємств  з  низьким  рівнем  середньої

заробітної плати;
-  недопущення  зростання  заборгованості  із  заробітної  плати  та

поступова повна її ліквідація. 
Заходи  з  питань  соціального   захисту  населення   по  управлінню

соціального  захисту  населення  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області:

-  соціальна  підтримка  непрацездатних  громадян  та  найбільш
вразливих верств населення, що потребують невідкладної допомоги (міська
програма  «Соціальний  захист  непрацездатних  громадян  та  найбільш
вразливих верств населення, що потребують невідкладної допомоги»);

-  реалізація  заходів  державної  соціальної  політики  з  питань  сім’ї,
жінок,  охорони  материнства  і  дитинства  з  метою  створення  сприятливих
умов для належного розвитку дітей та сімей особливо з числа багатодітних,
вимушених  переселенців,  учасників  антитерористичної  операції  на  Сході
України  та  таких,  що  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах,
удосконалення роботи щодо попередження насильства в сім'ї, утвердження в
суспільстві гендерного паритету, вжиття заходів з протидії торгівлі людьми,
забезпечення  послугами  з  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  пільгових
категорій  (комплекс  відповідних  заходів  для  досягнення  цієї  мети
передбачено:  міською  програмою  «Реалізація  заходів  соціальної  політики
щодо  сім’ї  та  дітей»;  міською  програмою  «Оздоровлення  дітей,  які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки»);

- соціальна підтримка деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення
або особі, яка зобов’язалася поховати померлого (міська програма «Надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або
особі, яка зобов’язалася поховати померлого»);
         -  реалізація чинного законодавства щодо достойного ставлення до тіла
померлого, створення рівних умов для поховання померлих незалежно від їх
раси,  кольору шкіри,  політичних та  інших переконань,  статі,  етнічного  та
соціального  походження,  майнового  стану,  місця  проживання  мовних  або
інших ознак, а також запобігання випадкам не поховання померлих (міська
програма «Поховання невідомих і безрідних»);
   -  організація  тимчасової  зайнятості  безробітних  та  інших  осіб,  які
перебувають  на  обліку  у  Мелітопольському  міському  центрі  зайнятості,
шляхом  залучення  їх  до  громадських  робіт  (міська  програма  «Громадські
роботи»);



-  реалізацію чинного законодавства щодо компенсаційних виплат та
відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян (міська
програма «Компенсаційні виплати та відшкодування витрат за надані пільги
окремим категоріям громадян»);

підтримка мешканців міста Мелітополя (в тому числі родин загиблих та
поранених  військовослужбовців  під  час  проведення  антитерористичної
операції),  які потребують матеріальної допомоги: на медичне забезпечення,
на адаптацію   у зв’язку з  поверненням з місць позбавлення волі,  у  інших
виняткових  випадках  за  рішенням  постійно  діючої  комісії  з  надання
матеріальної допомоги (далі-матеріальна допомога); на ліквідацію наслідків
екстремальної життєвої ситуації в конкретний період часу (далі-матеріальна
допомога  на  вирішення  екстремальних  ситуацій)  та  оплата  вартості
адміністративного  збору  за   обмін,  оформлення  (у  тому  числі  замість
втрачених  або  викрадених)  документів,  що  підтверджують  громадянство
України,  посвідчує  особу  для  осіб  без  визначеного  місця  проживання,
громадян які повернулись з місць позбавлення волі, одиноких громадян, які
не мають доходів (міська програма «Милосердя»);

надання  одноразової   матеріальної  (грошової)  допомоги  учасникам
бойових дій та інвалідів період 1941-1945 років, вдовам Героїв Радянського
Союзу (міська  програма «Шана ветерану»);

виплата   щомісячної  соціальної  підтримки почесним громадян  міста
(міська програма «Соціальна підтримка почесних громадян міста»);

фінансова підтримка громадської організації «Центр «Побратим»;
фінансова підтримка Мелітопольського міського товариства інвалідів

«Запорізького обласного об’єднання «Союзу організацій інвалідів України».
Удосконалення матеріально - технічної бази управління соціального

захисту  населення  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  для
своєчасного призначення субсидій на житлово-комунальні послуги у зв’язку
зі збільшенням заявників (придбання комп’ютерної техніки та іншої техніки,
придбання спліт-системи).

Поліпшення  матеріально  -  технічної  бази  територіального  центру
соціального  обслуговування  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області  потребує реалізації наступних заходів: 

- капітальний ремонт вікон;
- капітальний ремонт електропроводки корпус №1,2; 
-  капітальний  ремонт  підлоги  корпус  №2  (вул.  Павла  Дзяковича,

буд.50); 
- придбання кондиціонерів.
Необхідне здійснення поточного ремонту 4 відділів прийому громадян

управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради.
З  метою  покращення  послуг  з  реабілітації  необхідно  здійснення

наступних  заходів  по  Центру  комплексної  реабілітації  для  осіб  з
інвалідністю:

- капітальний ремонт відділення реабілітації дітей-інвалідів;
- утеплення фасаду будівлі, покрівлі, заміна вікон на енергозберігаючі; 



-  придбання  тренажерів,  обладнання  для  занять  ЛФК  відділення
інвалідів та дітей-інвалідів; 

- придбання автомобіля легкового (патронажне відділення).
Поліпшення матеріально-технічної бази Центру соціальних служб для

сім’ї дітей та молоді  з метою своєчасного надання соціальних послуг для
сім’ї  дітей  та  молоді  (придбання  багато  функціонального  пристрою,
придбання спліт системи, придбання службового автомобілю).

Чисельність зареєстрованих безробітних по м. Мелітополю 

на
01.01.16

Темп прир.
(змен.)

на
01.01.17

Темп прир.
(змен.)

на
01.01.18

Темп
прир.

(змен.)

на
01.01.19

Темп прир.
(змен.)

% осіб % осіб % осіб % осіб

1040 - 34,2 - 541 743 -28,6 -297 750 0,9 7 730 -2,7 -20

Середньомісячна заробітна плата 
штатних працівників по м. Мелітополю 

2015 
рік

Темп прир.
(змен.)

2016 
рік

Темп прир.
(змен.)

2017
рік

(очік.)

Темп прир.
(змен.)

2018
рік

(прогн
оз)

Темп прир.
(змен.)

% грн. % грн % грн % грн

3006,93 17,4 445,34 3727,73 23,9 720,8 5600,0 50,2 1872,27 6216,0 11,0 616,0

6.2. Охорона здоров'я
Головна  мета: забезпечення  доступної  кваліфікованої  медичної

допомоги  кожному  мешканцю  міста  Мелітополя на  первинному  та
вторинному рівнях, підвищення якості та доступності медичної допомоги  в
умовах  запровадження  нових  ефективних  механізмів  фінансування  та
управління у сфері охорони здоров’я.

2017 рік в охороні здоров’я міста, як і держави в цілому, став роком
прийняття  важливих  рішень  щодо  проведення  радикальних  змін,
продовження реформ.

Пріоритетним  напрямком  розвитку  галузі  є  підвищення  рівня  та
поліпшення якості  життя населення, що призведе до збільшення середньої
очікуваної тривалості життя.



Зменшення чисельності відбулося за рахунок природного скорочення
населення  та  міграційних  процесів.  Кількість  померлих  за  останній  рік
перевищила кількість народжених. 

За даними закладів охорони здоров’я на 1 жовтня 2017 року відмічено
зниження показників захворюваності населення міста та поширеності хвороб
серед  населення  (-1,6%  та  -5,4%  відповідно),  але  медико-демографічна
ситуація у місті залишається досить складною.

У структурі поширеності хвороб серед дорослого населення найбільшу
питому вагу мають хвороби системи кровообігу - 37,8%. 

На  тлі  несприятливих  демографічних  змін  відбувається  збереження
стабільно високих показників в усіх вікових групах рівнів захворюваності і
поширеності  хвороб,  зокрема  хвороб  системи  кровообігу,  злоякісних
новоутворень,  хронічних обструктивних хвороб легень,  цукрового діабету.
Зростає  рівень  первинної  інвалідності  дитячого  та  дорослого  населення
працездатного  віку  (за  9  місяців  2017  року  у  порівнянні  з  відповідним
періодом 2016 року для дитячого населення - з 15,7 осіб до 16,68 осіб, для
осіб працездатного віку - з 28,3 осіб до 30,72 осіб).

  Медична допомога мешканцям міста надається в восьмі комунальних
закладах  охорони  здоров’я  (двох  ЦПМСД,  територіальному  медичному
об’єднанні, трьох міських лікарнях, пологовому будинку та стоматологічній
поліклініці), в яких працює 2535 медичних працівника, у тому числі: лікарів



–  424,  середніх  медичних  працівників  –  1126,  молодших  медичних
працівників – 534.

За останні роки суттєво покращився рівень фінансування галузі: з 148
млн. грн. у 2016 році до 208 млн. грн. у 2017 році, що у розрахунку на одного
мешканця міста складає 950,25 грн. та 1346,13 грн. відповідно. У 2016 році
залучено 14,1 млн. грн власних надходжень закладів охорони здоров’я, за 9
місяців 2017 року - 10,0 млн. грн. 

Первинна медико-санітарна допомога
З  2013  року  в  місті  триває  реформа  первинної  медичної  допомоги.

Основною метою перетворень є поліпшення якості та доступності медичної
допомоги, покращення профілактичної роботи, наближення лікаря первинної
ланки до місця проживання пацієнтів. Для досягнення зазначених результатів
в  місті  збільшено  кількість  амбулаторій  до  16.  В  структурі  ЦПМСД№1
функціонує  7  амбулаторій,  в  ЦПМСД№2  -  9  амбулаторій.  Таким  чином
покращився  рівень  забезпеченості  амбулаторіями  та  зменшилося
навантаження  на  одну  амбулаторію в  ЦПМСД №2 з  13560  мешканців  до
10837. Проте з причини відсутності вільних приміщень до теперішнього часу
не вирішено питання відкриття амбулаторії у районі старого центру міста. 

Складною залишається ситуація з укомплектованістю штатних посад
лікарів  первинної  ланки  фізичними  особами.  Показник  укомплектованості
лікарями первинної ланки в 2017 році становив – 64,5%, з них пенсійного
віку - 44%. 

Протягом  2017  року  триває  здійснення  заходів  з  покращення
матеріально-технічного стану амбулаторій ЦПМСД. Завершений капітальний
ремонт  амбулаторії  загальної  практики-сімейної  медицини  №11  в  КУ
«ЦПМСД№2» по вул. О. Гончара, 79, відкрито амбулаторію №15 в районі
Юровка – (залізничний вокзал) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 69.

При  виконанні  ремонтних  робіт  забезпечено  доступність  медичної
допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями. Обсяг коштів на
ремонтні роботи склав 1560,4 тис. грн., на закупівлю обладнання – 358,9 тис.
грн. 

Незважаючи  на  проведену  в  попередні  роки  роботу  по  оснащенню
підрозділів  ЦПМСД  комп’ютерною  технікою,  розробкою  програмного
забезпечення  для  створення  електронних  реєстрів  пацієнтів,  амбулаторії
Центрів ПМСД до теперішнього часу не готові до переходу на електронний
документообіг. Проблема оснащення комп’ютерною технікою є надзвичайно
актуальною, оскільки  16 березня 2017 року Міністерство охорони здоров’я
підписало  Меморандум  щодо  організації  процесу  створення  в  Україні
системи e-Health  та  основних принципів  її  роботи. Крім цього,  очікується
протягом   тривалого  періоду  проведення  роз’яснювальної  роботи  серед
населення  щодо вибору лікаря,  організації  подання  та  реєстрації  лікарями
амбулаторій ЦПМСД декларацій своїх пацієнтів.

Проблемні питання:



низький  рівень  якості  профілактичних  медичних  оглядів  населення
міста, як наслідок – виявлення хвороб на пізніх стадіях;

недосконалість законодавчої бази;

відсутність затвердженого гарантованого переліку медичних послуг;

відсутність  розробленої  та  запровадженої  системи  обліку  обсягів
надання медичних послуг;

не  визначені  особливості  укладання  договору  на медичне
обслуговування  населення,  не  затверджені  МОЗ  типова  форма  такого
договору,  форма декларації пацієнта;

не визначений механізм фінансування;

незадовільне оснащення комп’ютерною технікою;

недостатня  кадрова забезпеченість  лікарями первинної  ланки,  значна
частка з яких пенсійного віку.

Пріоритетні напрямки роботи на 2018 рік: 
пріоритетність  заходів  з  медикаментозного  забезпечення  пільгових

категорій  населення  та  профілактичних  заходів  в  роботі  ЦПМСД  при
розробці міських бюджетних програм;

забезпечення надання паліативної допомоги;

створення  системи  комунікації  з  населенням  стосовно  профілактики
хвороб систем кровообігу;

покращення  кадрового  потенціалу  лікарів  ЦПМСД,  впровадження
системи  мотивації  медичного  персоналу:  покращення  умов  оплати  праці,
забезпечення  житлом  медичних  працівників  шляхом  реконструкції
вивільнених площ під житлові;

навчання лікарів ЦПМСД з використанням інтернет-ресурсів;

проведення  роз’яснювальної  роботи  із  населенням  щодо  укладання
декларацій з лікарями ЦПМСД;

забезпечення  лікарів  амбулаторій  ЦПМСД  комп'ютерною  технікою,
впровадження електронної системі охорони здоров’я (МІС) в ЦПМСД;

визначення площ для відкриття амбулаторії  у  районі  старого центру
міста та Нового Мелітополя;

вивільнення  площ  та  підвищення  рівня  фінансового  забезпечення
амбулаторій  шляхом  оптимізації  витрат  ЦПМСД,  враховуючи  зміни  до
законодавства.



Критерії ефективності:
-  забезпечення належного рівня якості безоплатної медичної допомоги;
-  підвищення рівня доступності первинної медичної допомоги;
-   підвищення  показника  охоплення  профілактичними  щепленнями

проти керованих інфекцій;
-  забезпеченість  обстеження  на  туберкульоз  методом  туберкуліно-

діагностики на рівні 100% дитячого населення та методом флюорографічного
обстеження на рівні 50% дорослого населення;

-  медикаментозна забезпеченість пільгових категорій населення;
-  рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях;
-  підвищення показнику укомплектованості лікарями первинної ланки

та якості кадрового забезпечення;
- рівень поінформованості населення щодо реформ первинної медичної

допомоги, належний рівень охоплення підписаного декларації населення.
Вторинна медико-санітарна допомога

Стаціонарна  допомога  населенню  м.  Мелітополя  надається  в  5
лікувально-профілактичних закладах з ліжковим фондом в 765 стаціонарних
ліжок.  

Забезпеченість  стаціонарними  ліжками  в  місті  на  10  тис.  населення
становить 49,4 ліжка. З метою підвищення рівня ефективності використання
ліжкового фонду, у 2016 році відбулося скорочення ліжкового фонду на 160
ліжок,  або  17,5%.  Так,  за  9  місяців  2017  року  показник  роботи  ліжка
покращилася  з 237,97 до 255,19, що перевищує середньо обласні значення. В
наслідок  оптимізації  ліжкового  фонду  було  скорочено  штатних  посад  на
89,75 одиниць. За 9 місяців 2017 року за планом оптимізації скорочено 12,25
штатних одиниць.

Серед  медичних  закладів,  що  в  першу чергу  потребують  подальшої
оптимізації ліжкового фонду є пологовий будинок та дитяча лікарня.

Реформа  системи  охорони  здоров’я  передбачає  кардинальні  якісні
зміни всіх функцій системи охорони здоров’я - управління цією системою,
забезпечення  її  відповідними  ресурсами,  фінансування  та  надання
вироблених цією системою послуг. 

Це  надасть  можливість  оптимізувати  ресурси  закладів  охорони
здоров’я  (централізація  окремих  служб  немедичного  профілю
(бухгалтерсько-економічні  служби,  кадрові  служби,  інженерно-технічні
служби),  оптимізація господарсько-обслуговуючого персоналу, раціональне
використання  транспорту,  технічних  потужностей,  централізована
організація  харчування  хворих,  прання  білизни),  підвищити  ефективність
використання  бюджетних  коштів,  а  також  сприяти  створенню  умов  для
підготовки до роботи в умовах управлінської та фінансової автономії. 

Другим етапом необхідна  реструктуризація  та  оснащення відділення
екстреної  (невідкладної)  медичної  допомоги  на  базі  приймально-
діагностичного  відділення,  реорганізація  реанімаційної  допомоги  шляхом
реорганізації  існуючих  відділень  та  збільшення  їх  потужності  та



відокремленням  консультативно-діагностичної  допомоги  та  лабораторної
діагностики. 

З метою покращення доступності вторинної амбулаторної допомоги у
тому  числі  консультування  вузькими  спеціалістами,  проведення
інструментальних діагностичних  досліджень,  в  місті  планується  створення
Консультативно-діагностичного  центру  із  структурним  підрозділом  –
централізована  клініко-діагностична  лабораторія.  Це  дозволить  створити
рівні  умови  доступу  до  консультативно-діагностичних  послуг  населення,
оптимізувати  витрати,  вивільнити  площі,  не  погіршуючи  якості  медичної
допомоги.

В  умовах  реформування  галузі  у  2018  році  запроваджується  нова
модель господарювання у стоматологічній галузі – комунальне некомерційне
підприємство, що дозволить зменшити фінансовий тиск на бюджет міста, при
цьому забезпечити гарантований обсяг стоматологічної допомоги населенню,
насамперед  дитячому  населенню  та  декретованим  групам  населення  та
отримати  додаткові  кошти  для  функціонування  стоматологічній  галузі  за
встановленими  економічно  обґрунтованими  тарифами.  Мелітопольською
міською радою 21.08.2017 прийнято відповідне рішення про реорганізацію
шляхом  перетворення  комунальної  установи  «Мелітопольська  міська
стоматологічна поліклініка» в комунальне некомерційне підприємство. 

Протягом  2017  року  здійснені  заходи  з  покращення  матеріально-
технічного  стану  медичних  закладів  міста.  Здійснено  капітальний  ремонт
пологових  залів  акушерського  корпусу  пологового  будинку,  капітальний
ремонт  покрівлі   стоматологічної  поліклініки,  капітальний  ремонт  гнійно-
септичного  відділення  хірургічного  корпусу  №  3,  капітальний  ремонт
відділення інтенсивної терапії інфекційного корпусу.

Проблемні питання:
недосконалість законодавчої бази;

відсутність затвердженого гарантованого переліку медичних послуг;

відсутність  розробленої  та  запровадженої  системи  обліку  обсягів
надання медичних послуг;

відсутність  затвердженої  на  законодавчому  рівні  єдиної  методики
розрахунку медичних послуг;

- недостатнє фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладів
охорони здоров’я, особливо лікувально-діагностичним обладнанням;

-  низький  рівень  забезпеченості  комп’ютерною  технікою,
сертифікованими програмними продуктами;

-   відсутність  диференціації  ліжкового  фонду  відповідно  до
інтенсивності надання медичної допомоги;



-   фінансова  незахищеність  пацієнтів  та  нераціональний  маршрут
пацієнта при наданні консультативно-діагностичної допомоги та проведенні
лабораторних досліджень.

Пріоритетні напрямки роботи на 2018 рік: 
- забезпечення якісного рівня безоплатної медичної допомоги;

-  поліпшення  матеріально-технічної  бази,  збільшення  потужності
закладів;

- удосконалення надання інтенсивної та реанімаційної допомоги;

подальша  оптимізація  та  реструктуризація  ліжкового  фонду
комунальних  закладів  охорони  здоров’я  шляхом  приведення  його  у
відповідність  із  потребами  населення,  не  погіршуючи  якості  медичної
допомоги та досягнення економічної ефективності;

запровадження нової моделі господарювання у стоматологічній галузі -
комунального некомерційного підприємства;

-  створення  Консультативно-діагностичного  центру  із  структурним
підрозділом  –  централізована  лабораторія,  забезпечення  центру
відремонтованими приміщеннями та оснащення обладнанням;

- відпрацювання питання організації на базі Мелітопольського міського
пологового будинку акушерсько-гінекологічної допомоги населенню міста та
прилеглих районів;

підвищення  рівня  фінансового  забезпечення  закладів  шляхом
оптимізації витрат, вивільнення площ та прийняття відповідних програм;

-   прийняття участі у створенні Госпітального округу.  

Критерії ефективності:
-    зменшення  показників  смертності   населення  та  малюкової

смертності;
-   уникнення випадків материнської смертності;
-  покращення показників якості та ефективності стаціонарної медичної

допомоги;
-   покращення показників роботи ліжкового фонду;
-  здійснення  першого  етапу  приведення  стану  закладу  інтенсивного

лікування до рамкових вимог;
-   підвищення  якості  консультативно-діагностичної  допомоги,

зменшення навантаження на міський бюджет на проведення лабораторних
досліджень та збільшення спектру лабораторних досліджень;

-  забезпечення  декретованого  населення  міста  стоматологічною
допомогою.

Госпітальний округ



Метою створення госпітальних округів є забезпечення гарантованого
своєчасного  доступу  населенню  до послуг  вторинної (спеціалізованої)
медичної  допомоги  належної  якості,  ефективне  використання  бюджетних
коштів  та  створення  умов  для  підготовки  закладів  охорони  здоров’я,  що
надають  вторинну  медичну  допомогу,  до функціонування  в умовах
управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах
договорів про медичне обслуговування населення.

Створення  госпітальних  округів  здійснюється  на основі  поєднання
принципів  безпеки  та  якості  медичної  допомоги,  своєчасності  доступу
до медичної допомоги та економічної ефективності. 

Відповідно до розпорядження КМУ від 22.03.2017 № 201-р  до складу
Мелітопольського  госпітального  округу  входить  8  територіально-
адміністративних одиниць:
місто Мелітополь;
Мелітопольський район;
Якимівський район;
Веселівський район;
Веселівська об’єднана територіальна громада;
Приазовський район;
Гірсівська об’єднана територіальна громада;
Ботіївська об’єднана територіальна громада.

Обрано  15  членів  Госпітальної  ради,  у  тому  числі  представників
м.  Мелітополя  –  5,  кандидатури  яких  були  затверджені  рішенням  сесії
Мелітопольської міської ради. 

Орієнтовна  численність  населення  майбутнього  Мелітопольського
госпітального округу становить біля 291 тис. осіб, тому планується створення
багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня. 

Проблемні питання:
відсутність  єдиного  бачення  рішення  по  створенню  госпітального

округу у представників територіальних громад – учасників округу;

відсутність аудиту мережі установ охорони здоров'я, розташованих на
території госпітального округу, з метою виявлення їх потенціалу;

не  впроваджено  національну  інформаційно-комп’ютерну  мережу
у сфері охорони здоров’я,  галузеву систему баз даних;

незадовільний стан міжрайонних доріг;

складність  визначення  маршрутів  пацієнтів  у межах  госпітального
округу;

низький рівень надання хоспісної та паліативної допомоги населенню
міста.

Пріоритетні напрямки роботи на 2018 рік: 



вивчення  питання  формування  оптимальної  мережі  лікувальних
закладів  на основі  існуючої,  яка  повинна  забезпечувати  доступність
до якісної послуги;

розробка пропозицій до 5-річного плану розвитку госпітального округу
з  визначенням  інвестиційної  потреби  для  приведення  медичної  та
інфраструктури лікарень до сучасного рівня, у тому числі:

оптимальний розподіл функцій щодо надання медичної  допомоги
між учасниками госпітального округу, визначення видів та обсягу медичної
допомоги, що має надаватися закладами охорони здоров’я на його території;

визначення  переліку  перспективних  закладів  охорони  здоров’я
округу,  чиї  потужності  пропонується  розширити  для  досягнення  цими
закладами  рівня,  визначеного  вимогами  МОЗ  України,  та  обґрунтування
пропонованого переліку.

6.3. Освіта
Дошкільна освіта
В місті функціонують 27 дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ)

комунальної  власності,  у  т.ч.:  санаторного  типу  –  1,  загального  типу  –  4,
комбінованого типу - 22. 

Охоплення дошкільною освітою:
-діти віком від 1 до 6 (7) років  - 74%;
-діти віком від 3-х до 6-ти років - 92%;
-діти 5- річного віку - 100%.
Спискова наповнюваність груп дітьми значно  перевищує нормативи:

на  100  місць  приходиться  137  осіб  (замість  15-20  дітей,  групи
комплектуються  чисельністю  понад  30  вихованців),  при  цьому  фактично
відвідують групи у середньому 15 дітей. 

Для забезпечення рівної можливості для батьків влаштування дітей у
садочки  на  порталі  ІСУО  здійснюється  електронна  реєстрація  до  ДНЗ.  

Станом  на  01.10.2017  у  2017  році,  для  зарахування  в  дошкільні
навчальні  заклади  зареєстровано  1429  заяв,  фактично  видано  1401
направлення,  28  дітей  перебувають  на  обліку  в  черзі.  На  наступні  роки
зареєстровано 1740 заяв, в тому числі на 2018 рік - 1066. 

Динаміка структури дошкільних навчальних закладів м. Мелітополя

Рік
Кількіс
ть ДНЗ

Загальна
кількість

груп

Чисельність дітей
Групи

компенсуючого
типу

Кількість
інклюзив-
них груп

Чисельніс
ть дітей
пільгових
категорій

за
списком

фактично
відвідують

кількість
груп

чисельніс
ть дітей

2015 26 248 5714 3021 33 568 - 510
2016 27 249 5775 3078 34 578 1 601
2017 27 250 5800 3540 36 607 3 679
2018

прогноз
27 251 5850 3600 37 610 4 700



Для  створення  рівних  можливостей  у  здобутті  дошкільної  освіти,
особливо для дітей з  вадами фізичного розвитку в місті  створено 36 груп
компенсуючого типу: 22 логопедичних групи; 6 груп для дітей з затримкою
психічного розвитку; 3 групи для дітей з вадами зору; 1 група для дітей з
вадами інтелекту;  2  групи для дітей з  вадами опорно-рухового апарату;  2
санаторні  групи  для  дітей  з  психоневрологічними  та  серцево-судинними
захворюваннями. Всього корекційним та реабілітаційним процесом охоплено
607  дітей.  В  2017  році  для  дітей  зазначеної  категорії   відкрито  2  групи
компенсуючого типу та дві інклюзивні групи.

Відкриття інклюзивної групи (в минулому навчальному році), введення
в штат ставки асистента вихователя у дошкільному навчальному закладі №
40  забезпечило  рівний  доступ  у  отриманні  дошкільної  освіти  дітям  з
особливими освітніми потребами. У 2017/2018 навчальному році розпочали
свою  роботу  дві  інклюзивні  групи  в  ДНЗ  №  46,  47.  У  2018  році  також
планується відкриття інклюзивної групи в ДНЗ № 49. 

З  метою  створення  умов  щодо  збереження  і  зміцнення  здоров’я,
розвитку  дітей  дошкільного  віку  та  для  зняття  соціальної  напруги  серед
батьків з питань зарахування дітей в дошкільні навчальні заклади  у 2018
році необхідно відкриття резервної групи в ДНЗ № 38. Крім того заплановане
оформлення проектної документації щодо  збільшення груп в ДНЗ № 24 та
відновлення роботи ДНЗ № 34.

У 2018 році дошкільні навчальні заклади  будуть відвідувати 679 дітей
пільгових  категорій  (діти  з  інвалідністю –  58,  з  числа  переселенців  –  89,
багатодітних  сімей  –  436,  під  опікою  -  28,  загиблих  МВД  –  6,  з
малозабезпечених сімей-44, з сімей учасників АТО- 88 ).

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів у
2017 році пральні 8-ми ДНЗ переведено на централізоване обслуговування,
економія бюджетних коштів склала 472,3 тис.грн.

Перехід  ДНЗ  №  46  на  самостійне  ведення  бухгалтерських  справ
істотних економічних переваг не надав.

Для поліпшення умов надання послуг дошкільного навчання та з метою
економії  енергоресурсів  в  2017  році  були  завершені  роботи  з  повного
утеплення фасадів із заміною вікон на металопластикові в ДНЗ № 9, 48, 49,
14,  39.  Дані  роботи  проводились  за  рахунок  грантових  коштів  Північної
екологічної  фінансової  корпорації  (НЕФКО)  та  Українського  фонду
соціальних інвестицій.  Аналогічні  роботи, із  залученням грантових коштів
Українського фонду соціальних інвестицій продовжуються в ДНЗ № 38.

За рахунок коштів міського бюджету виконані роботи з капітального
ремонту шиферної покрівлі ДНЗ № 5. 

В  рамках  програми  по  енергоефективності  та  для  поліпшення
матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів придбано нове
кухонне обладнання:

- електром’ясорубки - 10 од
-машини протирувально-різальні - 2 од;



-холодильники -7 од;
-холодильна шафа;
-промислова електрична сковорода;
-промислова електрична плита.

Також,  за  рахунок  міського  бюджету,  було  впроваджено  придбання  у
дошкільні  навчальні  заклади  миючих  засобів,  господарських  та
канцелярських товарів, виконання поточних ремонтів.

Загальна середня освіта 
У м. Мелітополі функціонують 22 ЗНЗ (у т.ч.  4 гімназії,  2  спеціалізовані
школи  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов,  1  навчально-виховний
комплекс, 3 початкові школи, 12 шкіл І-ІІІ ступеня).
Відповідно  до  освітніх  запитів  батьківської  громадськості  щодо  навчання
дітей державною та мовами національних меншин у місті функціонують 11
україномовних,  9  двомовних,  2  російськомовних  денних  загальноосвітніх
навчальних  заклади.  У  2017/2018  навчальному  році  українською  мовою
навчаються  11465  учнів,  російською  –  2576.  Як  предмет  російську  мову
вивчають  7379  учнів  навчальних  закладів,  де  викладання  здійснюється
українською мовою, факультативно – 28. Кримсько-татарську мову вивчають
факультативно 16 учнів у ЗОШ № 22. 

В  закладах  освіти  забезпечено  індивідуалізацію  та  диференціацію
навчально-виховного  процесу.  На  базі  ЗОШ  №№  1,  4  стабільно
функціонують спеціальні класи для дітей із затримкою психічного розвитку з
01.09.2017  аналогічний  клас  відкрито  у  ЗОШ  №  24  (в  трьох  класах
навчаються 33 учні). Класи з інклюзивним навчанням працюють у ЗОШ № 4
та з 01.09.2017 – у ЗОШ №№ 2, 4, 11. 

Шляхом  ліквідації  Мелітопольської  вечірньої  (змінної)  школи  №1
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  оптимізовано  мережу
загальноосвітніх  навчальних  закладів.  Продовження  навчання  всіх
неповнолітніх  учнів  В(З)Ш  №  1,  які  проживають  у  м.  Мелітополі,
забезпечено через навчання у ВНЗ І-ІІ (4 учні), ПТНЗ (22 учні), переведено
на екстернатну форму навчання до ЗНЗ м. Мелітополя (22 учні),  відкрито
клас з вечірньою формою навчання при ЗОШ № 4 для 10 учнів 9-х класів.
Результат даної оптимізації - економія 1,3 млн. грн. бюджетних коштів.

Динаміка структури загально освітніх навчальних 
закладів м. Мелітополя
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2015 23 484 1 - 13454 5944 6146 1364
2016 23 498 2 1 13851 6111 6344 1396
2017 22 506 3 4 14044 6205 6608 1231
2018 22 520 4 6 14670 6495 6875 1300



У 18 загальноосвітніх навчальних закладах функціонують 48 класів з
профільним навчанням, у яких здобувають освіту 1183 учні 10-11-х класів. З
метою допрофільної підготовки учнів у 18 навчальних закладах функціонує
133 класи з поглибленим вивченням окремих предметів, де навчаються 3842
школярі.

Аналіз  потреби подальшого  навчання/працевлаштування
випускників базової та старшої школи по м. Мелітополь



Загальна  кількість  педагогічних  працівників  в  закладах  дошкільної  ,
загальної,  позашкільної  освіти  складає  1839  осіб.  Щорічно  педпрацівники
підвищують  свою  педагогічну  майстерність  шляхом  проходження  курсів
підвищення кваліфікації (за минулий рік це 413 осіб, з них 146 підвищили
свою кваліфікацію), приймають участь у різноманітних фахових конкурсах:
Всеукраїнський конкурс «Учитель  року 2017» -  переможці  міського етапу
стали вчителі СШ №23, ЗОШ №8, Г №9. У обласному етапі конкурсу вчитель
інформатики СШ № 23 посіла почесне І місце.  Для професійного зростання
педагоги  міста  не  тільки  активно  долучаються  до  участі  в  інноваційній
моделі (не)конференцій EdCamp і вже самі проводять (не)конференції (НВК
№ 16, СШ № 23, ЗОШ № 8).

У  системі  початкової  освіти  міста  впродовж  року  здійснювалася
цілеспрямована підготовка до впровадження з  2018 року Концепції  «Нова
українська школа». За результатами педагогічної виставки «Творчі сходинки
педагогів  початкової  освіти»,  яка  пройшла  в  місті,  до  впровадження  в
освітній простір міста методичною радою управління освіти рекомендовані
10 досвідів роботи вчителів початкових класів ЗОШ № 3, 7, 24, Г № 19, НВК
№ 16, СШ №23. Педагоги ЗОШ № 3 долучилися до участі у Всеукраїнській
експериментальній роботі  «Дидактико-методичне і  навчальне забезпечення
реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти»
2016-2020  рр.,  укладено  Угоду  про  наукове  співробітництво  з  Інститутом
педагогіки Національної академії педагогічних наук України. 

Другий рік у НВК № 16 та Г № 19 реалізується науково-педагогічний
проект «Інтелект України».

До  початку  2018/2019  н.р.  всі  вчителі  міста,  які  працюватимуть  у
перших класах, повинні пройти відповідне навчання.

Тісна  співпраця  педагогів  з  ВНЗ,  зокрема  з  Мелітопольським
педагогічним  університетом,  набуває  якісно  нових  продуктивних  форм:
участь у сумісних методичних заходах, науково-педагогічних конференціях,
семінарах, форумах тощо.
У 2017 році значно покращилася матеріально-технічна база загальноосвітніх
навчальних  закладів  за  рахунок  придбання  комп'ютерів  (94  шт.)  та
мультимедійної техніки (24 комплектів - дошка, проектор, ноутбук).

Для  створення  комфортних  умов  перебування  учнів  в  закладах,  за
рахунок міського бюджету, були проведені капітальні ремонти шиферної в
гімназії № 19 та ЗОШ № 24. Крім того в ЗОШ №24 були виконані роботи з
капітального ремонту зовнішньої мережі водовідведення, спортивної зали та
заміна вікон. Виконуються роботи з капітальних ремонтів:
ЗОШ № 4 – м’яка покрівля спортивної зали;
ЗОШ № 11 та ЗОШ №13 – шиферна покрівля.

За  рахунок  обласної  субвенції  «Новий  освітній  простір»
профінансовано роботи з капітального ремонту спортивної  зали з  заміною
вікон на енергозберігаючі в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 23.

Перехід  ЗОШ  №  24  на  самостійне  ведення  бухгалтерських  справ
суттєвих економічних переваг не надав.



Позашкільна освіта
У 6 позашкільних навчальних закладах охоплено гуртковою роботою

5112  дітей  (2016  рік  -  3377  дітей),  на  базі  загальноосвітніх  навчальних
закладів – 4745 (2016 рік - 3618 дітей). Найбільшим попитом користуються
гуртки  та  творчі  об’єднання  художньо-естетичного  напряму  та  секції
науково-експериментального  напряму.  Залишається  стабільною  ситуація
щодо гуртків еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого технічного
напрямів. 

За  підсумками  загального  експрес-рейтингу  у  2016-2017  н.р.  м.
Мелітополь з основних напрямів позашкільної освіти посідає І місце серед
районів і міст Запорізької області:
еколого-натуралістичний напрям – І місце;
туристсько-краєзнавчий напрям – ІІ місце;
науково-технічний та художньо-естетичний напрями – ІІІ місце.

 У  ІІ  (обласному)  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких  робіт  учнів-членів  МАН  України  команда  міста  посіла  ІІІ
місце в області.  Призові ІІ  та ІІІ  місця посіли четверо вихованців МАН у
Всеукраїнському  біологічному  Форумі  учнівської  та  студентської  молоді
«Дотик природи».

Головні проблеми сфери освіти: 
-недостатнє  фінансування  для  функціонування  та  розвитку  освітньої

галузі;
-перевантаження груп за списками у ДНЗ;
-потребують  подальшого  оновлення:  технологічне  обладнання

харчоблоків,  обладнання  спортивних  залів  і  майданчиків  навчальних
закладів, комп’ютерна техніка в ДНЗ;

-не в повному обсязі водиться в дію новий штатний розпис для ДНЗ у
зв'язку з обмеженими фінансовими ресурсами місцевого бюджету.

Цілі і пріоритети на 2018 рік:
-забезпечення  якісної  освіти,  її  модернізація  відповідно  до  вимог

української  державності  та  наближення  її  до  європейських  вимірів  і
стандартів;

-інфраструктурні зміни в контексті реформи з децентралізації;
-задоволення потреб батьківської громадськості в дошкільній освіті;
-створення  комфортного  освітнього  простору  всім  учасникам

навчально-виховного процесу;
-створення  максимально  сприятливого  здоров’язбережувального

освітнього середовища в навчальних закладах;
-поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста;
-виховання дітей на загальнолюдських та національних цінностях.



Очікувані результати:
створення  оптимальних умов для  максимального  розвитку  фізичних,

інтелектуальних і  творчих здібностей  дітей,  забезпечення  охорони їхнього
життя, здоров’я і прав;

забезпечення  послідовності  змісту  дошкільної,  початкової,  загальної
середньої  освіти  й  упровадження  особистісно  орієнтованого  та
компетентнісного  підходів  із  метою  реалізації  концептуальних  засад
Державних стандартів освіти;

поетапна підготовка педагогів та створення освітнього середовища для
реалізації Концепції «Нова українська школа»;

створення рівних умов доступу до освіти;

забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на якісну
освіту,  усебічний  розвиток,  підготовку  до  активної  участі  в  житті
суспільства;

удосконалення  системи  методичних  і  педагогічних  заходів  на
виконання  Закону  України  «Про  освіту»,  спрямованих  на  розвиток
особистості шляхом формування та застосування її компетентностей;

збереження та розвиток системи позашкільних навчальних закладів для
забезпечення рівного доступу дітей з урахуванням їх особистісних потреб до
навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;

реалізація  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  та
молоді,  дієвих форм патріотичного  виховання учнів,  виховання любові  до
рідного краю із залученням учнів до практичних справ патріотичного змісту;

розвиток  і  підтримка  функціонування  єдиного  інформаційного
простору  міста,  надання  доступу  учням,  педагогічним  працівникам  та
управлінцям до освітніх інформаційних ресурсів.

6.4. Молодіжна політика та розвиток фізичної культури і спорту
6.4.1  Молодь
Головна  мета: втілення  на  місцевому  рівні  державної  молодіжної

політики, реалізація програм та заходів, націлених на соціальне становлення,
всебічний розвиток, поліпшення умов і гарантій для самореалізації  кожної
молодої  особистості,  організація  та  проведення  тематичних  заходів,
спрямованих  на  національно-патріотичне.  культурне,  екологічне,  правове
виховання, впровадження цінностей здорового та активного способу життя. 
Заходи та завдання:



- формування громадянської позиції і національно-патріотичне 
виховання молоді:

* міська програма "Реалізація заходів молодіжної політики";
* міська програма "Національно-патріотичне виховання молоді 

м. Мелітополя";
* військово-спортивний конкурс "Призовник";
* молодіжний захід "Науковий пікнік";
* молодіжний захід "Школа місцевого самоврядування";
*підтримка молодіжних ініціатив (проведення заходів, які ініційовані

молоддю поза планом управління молоді та спорту Мелітопольської міської
ради Запорізької області);

-  популяризація  та  утвердження  здорового  і  безпечного  способу
життя  та  культури  здоров'я  серед  молоді  (квітень-червень,  вересень-
жовтень);

* молодіжний захід "ВелоДень";
* екологічна акція "Зробимо Мелітополь чистим!";
* молодіжний захід з надання первинної медичної допомоги;
* регіональний захід - молодіжний вишкіл "Нащадки вільних";
-  сприяння  розвитку  неформальної  освіти  (набуття  молодими

людьми  знань,  навичок  та  інших  компетентностей  поза  системою
освіти):

* тренінг "Молодіжний працівник";
* семінар "Стратегія особистого успіху";
- підтримка  діяльності  молодіжних  громадських  організацій,

органів  учнівського  та  студентського  самоврядування,  підтримка
молодіжного лідерства, сприяння розвитку молодіжного руху в місті:

* серія молодіжних заходів з нагоди Дня студента;
* форум мелітопольської молоді;
* Мелітопольська ліга Клубу веселих та кмітливих;
* студентська ліга інтелектуальної гри "Інтелектуальне казино";
* виїзний табір для активістів молодіжного руху;
-  сприяння  створенню  умов  для  працевлаштування  молоді

(первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) (квітень)
- молодіжний профорієнтаційний захід Profiday;

- заохочення активних представників молоді за вагомий, особистий
внесок у розвиток молодіжного руху -  виплата стипендії Мелітопольського
міського голови.

Очікувані результат: 
-  збільшення мережі молодіжних громадських об'єднань, ініціативних

груп (створення 3 МГО), збільшення учасників екологічних акцій (до 1500
осіб молодого населення);

- збільшення чисельності молоді, яка пройшла тестування на ВІЛ; 
- збільшення учасників велоруху (до 250 осіб); 
- набуття навичок надання першої медичної допомоги (50 осіб); 



- збільшення чисельності молодих людей, які залучені до тренінгів та
інтерактивних  заходів  (до  300  осіб),  сертифікація  учасників  тренінгів,
збільшення чисельності молодіжних працівників (до 30 осіб);

 - збільшення кількості спільних студентських заходів
    - підвищення рівня активності

              - ініціативності участі молоді у міських заходах
        - збільшення залученої молоді до інтелектуальних ігор та ігор Клубу
веселих та кмітливих

-  збільшення  кількості  молоді,  яка   залучена  до  Profiday
(ознайомлення з міськими працедавцями);

-  мотиваційна  підтримка  активістів  молодіжного  руху  в  місті
Мелітополі.

6.4.2.Фізична культура і спорт
Головна мета:  втілення на місцевому рівні державної політики щодо

подальшого  розвитку  фізичної  культури та  спорту,  активна популяризація
спорту, збереження і розвиток дитячо-юнацького спорту (першої сходинки
резервного),  розвиток  масового  спорту,  формування  у  городян  сталих
традицій  і  культури  здорового,  активного  способу  життя,  подальший
розвиток матеріально-технічної спортивної  інфраструктури.

Головні завдання:  
1.  Організація  і  проведення протягом року 110 спортивно-

масових заходів за участю до 10 тис. спортсменів:
1.1.  Проведення  чемпіонатів  міста,  класифікаційних  турнірів  з

олімпійських та  неолімпійських видів спорту   у різних вікових категоріях; 
1.2.   Проведення  відкритих  турнірів  (у  т.ч.  з  залученням

представників  з  інших  регіонів,  країн)   присвячених  знаменним  датам,
державним,  спортивним  святам,   меморіалів  відомих  городян,   родинних
турнірів  з  ігрових  видів  спорту,  боротьби  вільної,  боксу,  різних   видів
спортивних    єдиноборств,    шахам,  шашкам,  спортивної  та  художньої
гімнастики та  інших пріоритетних та популярних  видів спорту;

2.  У  межах  реалізації   міської  програми   «Розвиток  та
популяризація фізичної культури і спорту» :

2.1.  Участь  спортсменів,  збірних  команд  міста  у  120   офіційних
змаганнях вищого рангу за єдиним всеукраїнським  календарем   

2.2. Заохочення  провідних спортсменів  міста - переможців та призерів
змагань вищого рангу  та їх тренерів   з нагоди святкування Дня фізичної
культури  і  спорту  в  Україні,  інших  знаменних  спортивних  подій  та   за
підсумками спортивного року  ( до 100 осіб);

3.  Будівництво,   модернізація,  збереження  та  ефективне
використання спортивних споруд:

3.1 Будівництво  водно-спортивного  комплексу  (плавального
басейну  по  вул.  Ярослава  Мудрого,  13  м.  Мелітополь  Запорізької
області” - внаслідок реалізації проекту буде вирішено  багаторічну проблему
відсутності плавального басейну, дозволить організувати уроки плавання для
школярів, учнівської та студентської молоді, надасть можливість проведення



спортивних  –  масових  та  оздоровчих  заходів,  сприятиме   відкриттю
профільного відділення з плавання-олімпійського виду спорту;

3.2. Продовження  комплексної  реконструкції  (облаштування
площинних об'єктів) КУ "Стадіон "Спартак" ім. О. Олексенка”, в т.ч.:

-  облаштування  сучасним   штучним  покриттям  тренувального
футбольного  поля  розміром  80х40м   (підвищить  якість   організації
тренувальних  занять    юнацьких  навчальних   груп  стадіону  «Спартак»,
підготовки  до  ігор  чемпіонату  міста  та  області,  проведення  турнірів  за
міським річним календарем змагань,  у  т.ч.  присвячених знаменним датам,
святам  –  «Дню  здоров’я»,  «Олімпійському  Дню»,  «Дню  Незалежності»,
«Дню фізичної культури та спорту», «Дню Міста  та інших, змагань на призи
клубу «Шкіряний м’яч», розвантажить  основне ігрове поле);

-  встановлення  на  комплексному  ігровому  майданчику
(баскетбол,  волейбол)  переносних  трибун  для  глядачів  на  100  місць
(сприятиме подальшій популяризації  зазначених видів  спорту,  забезпечить
глядацькою   підтримкою  учасників  змагань  протягом  ігрового  сезону,  а
самих  вболівальників більш  комфортними умовами. Зробить заходи більш
яскравими, масовими та видовищними);

-  поточний  ремонт  цоколю  паркану  стадіону  «Спартак»
ім.  О.  Олексенка   для  збереження  технічного  стану  та  естетичної
привабливості споруди;

3.3. Капітальний  ремонт  спортивних  майданчиків  КЗ  “ДЮСШ
№ 3” ММР ЗО за адресою: м Мелітополь,  вул.  Ломоносова,  199”,  що
розвантажить   основний  ігровий  зал  у  теплу  пору  року,  дозволить
забезпечити  безперервний  процес  тренування   у  літньому  денному
спортивному таборі, або проводити навчально-тренувальні збори, збільшить
привабливість  комплексно  удосконаленого  об’єкту,  сприятиме  залученню
більшої чисельності молоді до занять зазначеними видами спорту;  

3.4   Придбання  мобільних  баскетбольних  стойок  в  ігрову
спортивну залу ДЮСШ № 3  (оновлення   фізично та морально  зношене
обладнання   на  сучасне,   покращення  умов  тренувального  процесу  та
змагальної діяльності);

3.5  Капітальний ремонт 7-ми роздягальнь, систем комунікацій та
допоміжних  приміщень  ДЮСШ  №  3 (забезпечення   безпечних,
комфортних  умов для спортсменів – відвідувачів ( у т.ч. гостей міста); 

3.6. Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ № 1 по вул. Героїв
України, 53  (ремонт покрівлі,  комунікацій,  електрообладнання,  турнірної
зали, навчальних класів,);

3.7.  Капітальний  ремонт  залу  боксу  ДЮСШ  №  1,
вул. Чайковського,  61  (ремонт покрівлі,  комунікацій,  електрообладнання,
вентиляції, спортивного залу, допоміжних приміщень);

3.8.   Капітальний  ремонт  комплексного  спортивного
майданчика
 (футбол-баскетбол) зі штучним покриттям ДЮСШ № 1 по вул. Героїв
України,  42  (площа 360  м²)  -  сприятиме активній  популяризації   ігрових



видів спорту,  подальшому розвитку матеріально-технічної спортивної бази,
естетичної привабливості  комплексно удосконаленого  спортивного об’єкту;
          3.9.   Капітальний  ремонт  асфальтного  покриття  (заміна  на
плитку) території  ДЮСШ № 1 (біля центрального входу ДЮСШ № 1 за
адресою: вул. Героїв України, 42).

Очікувані результати:
- створення умов для задоволення потреб кожного мешканця міста у

зміцнені  здоров'я,  фізичному  розвитку,  активному  раціональному
використанню вільного часу; 

-  активна  популяризація  фізичної  культури  і  спорту  серед
городян різного віку та вподобань;

-  подальший  розвиток  пріоритетних  та  популярних  серед
населення видів спорту; 

- збереження та розвиток пріоритетних в регіоні та популярних
серед населення видів спорту;

-  збереження  та  розвиток  дитячо-юнацького  спорту,  як  першої
ланки резервного спорту в Україні;

- забезпечення якісної підготовки та участі спортсменів, збірних
команд у офіційних змаганнях вищого рангу для досягнення ними високих
спортивних результатів і підвищення спортивних майстерності;

-  підвищення  спортивного  іміджу  міста  на  обласній,
всеукраїнський,  міжнародній  спортивній  аренах,  налагодження  дружніх
спортивних зав’язків з іншими регіонами, країнами;

- підтримка спорту серед інвалідів;
- підтримка ветеранського спортивного руху;

-  розвиток   матеріально-технічної  спортивної  інфраструктури  міста,
згідно  з   сучасними  вимогами  та  потребами  городян  що  сприятиме
покращенню умов   для    організації  якісного  та   безпечного   навчально-
тренувального  процесу,  проведенню   змагань  різного  рівня,  підвищенню
рівня   майстерності    і  покращенню    спортивних  результатів
мелітопольських спортсменів, команд;

Комплексна  реконструкція стадіону «Спартак» ім. О. Олексенка,
вирішила питання збереження, осучаснення споруди, забезпечення  безпеки
життєдіяльності  усіх  відвідувачів, зокрема:

1. Встановлення нових  трибун для глядачів на 3000 посадочних
місць забезпечило комфортні, безпечні  умови  для  вболівальників, у т.ч.
гостей  міста,  тому  спортивно-масові  заходи  (змагання)  стануть  більш
масовими, а тому видовищними;

2.  Реконструкція   «Легкоатлетичного  ядра»  (бігових  доріжок,
секторів для стрибків у довжину, висоту, штовхання ядра, метання диску та
спису) дозволить:

- активізувати  розвиток   олімпійського виду  спорту - легкої атлетики,
в першу чергу  поліпшивши  роботу профільного відділення  ДЮСШ № 1
( наявність бази  відразу вдасться взнаки);

- організувати якісний тренувальний процес;



- проводити змагання, у т.ч. відкриті  (з запрошенням  спортсменів з
інших регіонів)  з  легкої  атлетики  з  нагоди святкування  «Дня здоров’я»,
«Олімпійського дня», «Дня фізичної культури та спорту», «Дня міста» «Дня
бігу» і т.д.;

-   проводити чемпіонати міста з легкої атлетики, у т.ч. відкриті;
-  ініціювати   проведення   в  Мелітополі  рангових    обласних  та

всеукраїнських календарних  змагань  з легкої атлетики. 
Чим  вище  рівень  (ранг)   змагань,    тим  більше   зацікавленість  а  тому
чисельність вболівальників;  

-  ініціювати   проведення    навчально-тренувальних  зборів  з  легкої
атлетики для підготовки до обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань. 

Заходи на основному футбольному  полі стадіону «Спартак»:
- тренувальна підготовка міської команди «Мелітопольська черешня»

до ігор  чемпіонату області;
-    ігри   чемпіонат  міста  з  футболу  серед  аматорських  команд

(проводяться  в  два кола протягом  спортивного сезону);
- традиційний відкритий турнір – меморіал  ім. О. Олексенка;
-  товариські  зустрічі,  у  т.ч.   з  запрошенням  провідних футболістів-

ветеранів;
-   ігри   в  межах  чемпіонату  Запорізької  області  з  футболу  серед

аматорських  команд.  Мелітополь  протягом  ігрового  сезону  за  календарем
змагань  «приймає»  (організовує проведення, готує базу) і  зустрічається з
іншими командами  Запорізького  регіону;

-  фінальні зустрічі    турнірів,  присвячених  знаменним датам, святам
( у т.ч. спортивним), інших змагань за річним календарним планом  серед
юнацьких  команд.   

 Створені футбольні майданчики на території ЗОШ №№ 4, 7, 8, 11
(42м  х  22м)  обладнанні  сучасним  штучним  покриттям   будуть
використані для:

-   забезпечення  якісного  навчального процесу з фізичного виховання
школярів;

-  проведення міських етапів  всеукраїнських змагань  на призи клубу
«Шкіряний  м’яч»,  турнірів,  матчевих  зустрічей   серед  організований
юнацьких,  молодіжних   команд  клубів  за  місцем  проживання,  що
розташовані  у зазначених районах міста,

- організації та проведення змагань в межах літньої спартакіади серед
команд клубів за місцем проживання,  турнірів    серед  дітей та підлітків що
проживають  у  прилеглих до споруди  жилих мікрорайонах у т.ч.  з нагоди
свят (Дня фізичної культури  і спорту, Олімпійського Дня,   Дня   міста   і
т.д.).

6.5. Культура
Головна мета: забезпечення інтересів особистості, установ культури

та суспільства в реалізації культурних прав кожного мешканця міста, вільний
доступ до участі в культурно – мистецькому житті та культурним цінностям,
забезпечення  культурних  прав  та  гарантій  свободи  творчості  та  творчого



самовираження, створення умов щодо збереження та розвитку матеріальної
та нематеріальної культурної спадщини, пам’яток історії і культури.

Головні  завдання  -  в  рамках  реалізації  Програми  “Розвиток  галузі
культури м. Мелітополя” та необхідності імплементації проекту “Стратегія
розвитку культурної політики міста Мелітополя до 2030 року” у 2018 році
заплановано:

створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов
для діяльності установ галузі культури;

модернізація мистецької освіти;

створення  рамкових  проектів,  які  поєднують  в  собі  різні  професійні
напрями мистецтва;

зміцнення кадрового потенціалу;

здійснення  регенерації  міського  середовища  задля  зміни  культурного
коду міста та впровадженню якісно нових принципів освоєння території;

формування  сталої  громади  шляхом  створення  умов  для  розвитку
єдиного  інформаційного,  мультикультурного  простору  регіону,
впровадженню партисипативних практик та розвитку громадських проектів;

проведення Всеукраїнських фестивалів на території м. Мелітополя.

Методи осягнення поставлених задач:
             -проведення функціонального аудиту управління культури і 
мистецтв;
    -здійснення моніторингу роботи закладів культури за наступними 
критеріями: години роботи закладу, відвідування (погодинний моніторинг);
       -розробка програми ефективного використання матеріальних активів в
закладах культури;
      -забезпечення публічності представлення інформації про використання
коштів  закладами  культури  та  іншими  установами,  що  діють  в  галузі
культури та отримують кошти з бюджету;
         -реалізація дитячих мистецьких проектів, зокрема: постановка музичних
вистав та концертних програм;
           -проведення аналізу ефективності використання приміщень галузі;

           -активна участь закладів культури у програмах з енергоефективності;

      -забезпечення участі у створенні умови для безбар’єрного доступу до
закладів культури;

           -проведення інтерактивних проектів із залученням глядача; 

    -проведення  відкритих  творчих  конкурсів  з  можливістю  відкритого
голосування мешканців міста щодо вибору.



Очікувані результати:
раціональне  використання  культурного  та  економічного  потенціалу

міста;

формування умов для культурно – економічного розвитку мікрорайонів
міста Мелітополя;

розвиток  сервісної  інфраструктури  шляхом  створення  мистецьких
проектів;

покращення  іміджу  Мелітопольщини  як  інвестиційно  –  привабливого
регіону;

формування конкуренто-спроможного культурно – мистецького ринку;

створення  рівних  умов  для  діяльності  закладів,  установ,  організації
галузі культури незалежно від форм власності;

Мелітополь – місто в якому забезпечено якісне життя, змінені принципи
освоєння  пострадянської  міської  території,  та  вирують  ексклюзивні
мистецькі  події,  що залучають туристів,  впливаючи на  розвиток  сервісної
інфраструктури та підвищують інвестиційну привабливість регіону.

План основних культурно-масових заходів на 2018 рік
Найменування заходу Строки виконання

Різдвяні заходи Січень
День Соборності України Січень 
День вшанування учасників бойових дій на території 
інших країн

Лютий 

Свято Масляної Березень
Заходи до Міжнародного жіночого дня Березень
Фестиваль хореографічного мистецтва «Терпсихора-
2018»

Квітень

Фестиваль «Театральна весна» Квітень
Заходи до Великодня Травень  
Першотравневі свята Травень
День пам’яті та примирення, 73 річниця Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні

Травень

Заходи до Дня матері Травень
Заходи до Міжнародного дня сім’ї Травень
День Європи Травень
День Вишиванки Травень
Міжнародний день музеїв Травень
Всеукраїнський фестиваль духової та естрадної музики
«Таврійські сурми»

Травень

Міське свято випускників Червень
Заходи до Міжнародного дня захисту дітей Червень



Міський ярмарковий фестиваль «ЧерешнЁво!» Червень
День Конституції України Червень
День Молоді Червень
Свято «Медовий Спас в Медовому місті» Серпень
День незалежності України Серпень
Заходи до Дня підприємця Вересень
Фестиваль  міжнаціональної  єдності  «Віра.  Надія.
Любов.»

Вересень

Міський конкурс «Таланти мого району» Вересень
Міські заходи з нагоди 234-ї річниці з Дня заснування
міста та Дня машинобудівника

Вересень

Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек Вересень
День захисника України Жовтень
Заходи  з  нагоди  відзначення  Дня  визволення
Мелітополя від фашистських загарбників

Жовтень

Фестиваль «Пісні народжені в АТО» Жовтень
Заходи до Всеукраїнського Дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва

Листопад 

Заходи до Міжнародного дня толерантності Листопад 
Заходи до Дня Гідності та Свободи України Листопад
День пам'яті жертв голодоморів Листопад 
Міський конкурс «Вчитель року» Листопад-грудень 
Заходи до Дня інвалідів Грудень
Заходи до Міжнародного Дня волонтера Грудень
Заходи до Дня Збройних Сил України Грудень
Святкові Новорічні заходи Грудень
Підтримка  участі творчих колективів Палаців культури
у фестивалях та конкурсах різного рівня

Протягом року

Підтримка   участі  шкіл  естетичного  виховання  у
фестивалях та конкурсах різного рівня

Протягом року

Підтримка   проведення  заходів  в  Мелітопольському
міському  краєзнавчому  музеї,  Централізованій
бібліотечній  системі,  Палаці  культури  ім.  Т.Г.
Шевченка,  Палаці  культури  залізничників,  Дитячій
музичній  школі,  Дитячій  школі  мистецтв,  Дитячій
художній школі, Будинку офіцерів

Протягом року

Щотижневі  виступи  духового  оркестру  в  Парку
культури і відпочинку ім. Горького

Протягом року

7. Підвищення екологічної безпеки
Головна  мета:  забезпечення  екологічно  безпечного  навколишнього

середовища  та  стійкого  стану  екосистем  шляхом  виконання  на  території
міста Мелітополя міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих



програм, вирішення першочергових екологічних задач, використання коштів
місцевих екофондів. 

Головні завдання:
-  упорядкування  споруд  водовідведення  на  об'єктах  житлово-

комунального  господарства,  господарських  об'єктах  та  урбанізованих
територіях, у т.ч.:

 реконструкція каналізаційних колекторів у місті Мелітополі:
*  по  просп.  Богдана  Хмельницького  від  вул.  Івана  Богуна  до  вул.

Монастирській;
* по вул. Героїв України від "Братського кладовища" до просп. Богдана

Хмельницького;
* по вул. Казарцева від бульв. 30-річчя Перемоги до вул. Гризодубової;
*  по вул.  Героїв  України від  вул.  Іллі  Стамболі  до вул.  Олександра

Невського;
* по вул. Івана Алексєєва від житлового будинку № 18 по вул. Івана

Алексєєва до вул. Ярослава Мудрого;
*  по  вул.  Інтеркультурній  від  вул.  Будівельної  до  вул.  Академіка

Корольова;
*  по  вул.  Олеся  Гончара  від  вул.  Пушкіна  до  вул.  Олександра

Довженка;
* по вул. Чайковського від вул. Чкалова до вул. Гризодубової;
* від КНС - 2 до камери гасіння по вул. Вакуленчука;
* по вул. Олександра Довженка від 1-го пров. Олександра Довженка до

балки Кізіярській;
*  Мелітопольської  центральної  районної  лікарні  і   Мелітопольських

високовольтних електричних мереж по вул. Жуковського;
* від 53,63,65 кварталів по балці Кізіярській;
придбання  приладів  для  здійснення  контролю  за  кількістю  та

якістю  стічних  вод  і  скидів  шкідливих  речовин  у  водні  об'єкти  для
оснащення  виробничої  хіміко-бактеріологічної  лабораторії
водовідведення  КП  "Водоканал"  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області:

* аналізатора рідини;
* спектрофотометра;
* стерилізатора парового  (автоклава);
* дистилятора; 
-  створення  розвинутої  інфраструктури  зберігання,  переробки  та

утилізації відходів, у т.ч.:
будівництво:
*  розширення  та  реконструкція  споруд  для  складування  побутових

відходів (улаштування контейнерних майданчиків);
придбання:
*  машини  для  збору,  транспортування  та  складування  відходів

(придбання екскаватора колісного);



*  машин  для  збору,  транспортування  та  складування  твердих
побутових  відходів  (придбання  сміттєвозу  для  збору  та  транспортування
твердих побутових відходів);

*  машин  для  збору,  транспортування  та  складування  твердих
побутових  відходів  (придбання  бульдозеру  для  облаштування  полігону
твердих побутових відходів);

*  установок,  обладнання  та  машин  для  збору,  транспортування,
переобладнання,  знешкодження  та  складування  твердих  побутових
відходів  (придбання  сортувального  комплексу  для  облаштування
полігону твердих побутових відходів);

* контейнерів для збору твердих побутових відходів;
-  формування  регіональної  екологічної  мережі.  Природно-заповідний

фонд. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, у т.ч.:
*  утримання  парку-пам'ятки  садово-паркового  мистецтва  місцевого

значення  "Парк  біля  залізничної  станції",  а  саме:  послуги  по  догляду  за
зеленими насадженнями;

*  проведення  спеціальних  заходів,  спрямованих  на  запобігання
знищенню та пошкодженню природного комплексу території парку-пам'ятки
садово-паркового  мистецтва  місцевого  значення  "Парк  біля  залізничної
станції";

*  реконструкція  водогону  і  системи  поливу  парку-пам'ятки  садово-
паркового  мистецтва  місцевого  значення  "Парк  біля  залізничної  станції"
(розробка проектно-кошторисної документації);

*  утримання  парку-пам'ятки  садово-паркового  мистецтва  місцевого
значення  "Алея  Слави",  а  саме:  послуги  по  догляду  за  зеленими
насадженнями;

- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення міста
Мелітополя, інформування населення, у т.ч.:

*  організація  проведення  історико-краєзнавчого  табору   "Простір  -
2018";

* проведення науково-технічних конференцій і семінарів, фестивалів та
інших  заходів  щодо  пропаганди  охорони  навколишнього  природного
середовища;

*  видання  поліграфічної  продукції  з  екологічної  тематики  щодо
пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Очікувані результати:
  В результаті реконструкції каналізаційних мереж:
- забезпечення надійної роботи системи водовідведення, попередження

забруднення  навколишнього  природного  середовища  через  відсутність
залпових скидів, забруднення стічними водами довкілля при аваріях на цих
колекторах;  вирішується  проблема  поліпшення  санітарно-епідеміологічної
ситуації та попередження підпорів каналізації в житлових районах міста;

- зняття екологічної напруженості та обмеження та шкідливого впливу
на  навколишнє  середовище  та  здоров'я  мешканців  міста  Мелітополя,
виключення можливості виникнення аварійних ситуацій з причин виходу із



ладу  каналізаційних  колекторів  та  попередження  забруднення  стічними
водами вулиць і прибудинкових територій;

-  економічний ефект складається  із  скорочення витрат  на ліквідацію
аварій,  відсутності  штрафних  санкцій  за  забруднення  природного
середовища, попередження збитків, завданих навколишньому середовищу, в
результаті аварій на колекторах.

В  результаті  придбання  приладів  для  КП  "Водоканал"
Мелітопольської міської ради Запорізької ради:

-  удосконалення  контролю  якості  технологічного  процесу  очищення
господарчо-фекальних і промислових стічних вод; 

- дотримання норм якості води в контрольних створах водного об'єкта;
-  модернізація  діючої  виробничої  хіміко-бактеріологічної  лабораторії

водовідведення  з  проведення  вимірювань  у  сфері  поширення  державного
метрологічного нагляду, висока чутливість та селективність визначень;

-  економія  електроенергії  на  2-5%,  зменшення  витрат  на  ремонт
обладнання.

В результаті придбання машин та обладнання:
- забезпечення більш повного збирання побутових відходів;
- покращення санітарного стану міста;
-  забезпечення  необхідного  рівня  якості  послуг  з  збирання  та

перевезення твердих побутових відходів;
- удосконалення технологічного процесу захоронення відходів;
- утримання  полігону  і  мулових  ставків  в  належному  санітарно-

технічному стані;
- виконання вимог щодо утримання місць видалення відходів;
- модернізація діючих потужностей із поводження відходів;
- зменшення негативного впливу відходів на довкілля;
- економія пального на 20,0%;
- зменшення витрат на утримання місць видалення відходів;
-  надходження  додаткових  прибутків  за  рахунок  більш  повного

використання матеріальних ресурсів, що містяться в твердих побутових
відходів.

В результаті  виконання  заходів  по  формування  регіональної
екологічної  мережі,  збереження  природно-заповідного  фонду,
біологічного та ландшафтного різноманіття:

-  забезпечення  ефективного  функціонування  об'єктів  масового
відпочинку  населення,  відновлення  трав'янистої  рослинності,  збереження
зелених насаджень;

-  збереження  та  відтворення  природної  екологічної  системи  парків,
підвищення пейзажної  привабливості  даних територій,  дотримання правил
безпеки відвідувачів;

-  поліпшення  догляду  за  зеленими  насадженнями,  створення  нових
експозицій та збільшення екскурсій по території парку;

- покращення тану повітряного басейну.



В результаті  підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
населення міста Мелітополя та інформування населення:

-  підвищення  рівня  екологічної  культури  та  виховання  молоді,
бережного відношення до природи;

- забезпечення пропаганди охорони  довкілля. 

Начальник управління соціально-
економічного розвитку міста                          Ю.В. Захарчук 

Мелітопольський міський голова                                                 С. А. Мінько
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