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Вступ  

 Проєкт Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста 

Мелітополя на 2022 рік (далі – Програма) розроблений управлінням соціально-

економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської 

ради Запорізької області відповідно до Закону України від 21.05.1997                         

№ 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України 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 50 сесії Мелітопольської міської ради 

Запорізької області VІI скликання від 26.06.2019 № 7 «Про затвердження 

Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2030 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 2022 рік.  
 Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету міста 

Мелітополя, субвенцій з державного та обласного бюджетів, коштів 

міжнародних фінансових організацій, банківських кредитів, внутрішніх та 

зовнішніх інвесторів.  
 

І. Розвиток  підприємництва, малого та середнього бізнесу, 

споживчого ринку, сфери торгівлі та послуг 

 

 Динаміка функціонування малих та середніх підприємств міста 

Мелітополя по роках 

Показники/роки 2017 2018 2019 2020 

Кількість  % до 2016 Кількість  % до 2017 Кількість  % до 2018 Кількість  % до 2019 

Загальна 

кількість 

підприємств, од. 

835 111,5 

 

879 105,3 949 108,0   

Середні 

підприємства, од. 
41 102,5 43 104,9 49 114,0   

Малі 

підприємства, з 

них 

мікропідприємст

ва, од. 

794 

 

105,6 836 105,3 900 107,7   

660 111,7 702 106,4 764 108,8   



 

Кількість  

підприємств на 

10 тис. населення 

54 112,5 57 105,6 63 110,5   

 

Розглядаючи динаміку функціонування підприємств за попередні чотири 

роки, варто відзначити, що з 2017 до 2019 роки відмічається стабільне 

зростання кількості малих та середніх підприємств у м. Мелітополі. 

За 2019 рік загальна кількість підприємств міста зросла у порівнянні з 

2018 роком на 70 одиниць або на 8,0%, у тому числі кількість середніх 

підприємств зросла на 6 одиниць або на 14,0 %, кількість малих - на 64 одиниці 

або на 7,7 %. 

У 2019 році на 10 тисяч осіб наявного населення міста м. Мелітополя 

припадало 63 малих та середніх підприємств. 

Галузева структура кількості малих та середніх підприємств у 2020 році 

зазнала незначних змін. Як і в 2019 році, у галузевій структурі превалювала 

сфера оптової та роздрібної торгівлі - 24,7 %, промислове виробництво - 21,9%,  

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування - 12,9%, 

операції з нерухомим майном - 6,7%, професійна, наукова та технічна діяльність 

- 4,4%, будівництво - 4,1%, у сфері транспорту - 4,0%, надання інших видів 

послуг  - 3,9%. Тимчасове розміщування та організація харчування - 2,6%. 

Динаміка основних структурних показників діяльності малих та 

середніх підприємств по роках  
Показник 2017 2018 2019 2020 

Кількість зайнятих працівників, осіб  12557 12174 13942  

Кількість найманих працівників, осіб 12336 11992 13535  

Витрати на оплату праці, тис грн. 616992,6 727591,2 857462,9  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, 

послуг), тис. грн.  

7006446,0 7559919,4 8105151,0  

 

Кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах у 

2019 році складала 13942 особи, у тому числі на середніх підприємствах цей 

показник склав 9006 осіб  (64,6 %), на малих  та мікропідприємствах - 4936 осіб 

(35,4%).  

Кількість найманих працівників на малих та середніх підприємствах у 

2019 році склала 13535 осіб, у тому числі на середніх підприємствах - 9004 

особи (66,5%), на малих та мікропідприємствах - 4531 особа (33,5%). 

 Середньорічна кількість зайнятих працівників малих та середніх 

підприємств у 2019 році збільшилась порівняно з 2018 роком на 1768 одиниць 

або на 14,5 %. 



 

Середньорічна кількість найманих працівників малих та середніх 

підприємств у 2019 році збільшилась у порівнянні з 2018 роком на 1543 одиниці 

або на 12,9%. 

Позитивним чинником економічного розвитку міста є щорічне збільшення 

обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами міста. 

Починаючи з 2017 року, цей показник стабільно підвищується. За  2019 рік 

обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) збільшився у порівнянні з 2018 

роком на 7,2% або на 545231,6 тис. грн і становить 8105151,0 тис. грн. У  

загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) 60 % (486471,0 тис. 

грн) належить середнім підприємствам, 40% (3240432,0 тис. грн) - малим, у т. ч. 

мікропідприємствам.  Отже, малі та середні підприємства створюють 100% 

робочих місць у приватному секторі економіки міста Мелітополя та реалізують 

основну частину продукції (робіт, послуг). 

Фінансовий результат до оподаткування малих та середніх підприємств 

загалом у 2019 році збільшився на 81,3 млн. грн та становив 319,3 млн грн (у 

2018 році цей показник становив 238,1 млрд грн). Питома вага підприємств, що 

одержали прибуток, склала 76,2 %. 

За даними департаменту реєстраційних послуг виконавчого комітету 

Мелітопольської міської ради Запорізької області, станом на 01.10.2021 у місті 

зареєстровано 10391 суб’єкт підприємницької діяльності, з них 7559 – фізичних 

осіб, 2832 – юридичні особи. З початку поточного року кількість 

зареєстрованих юридичних осіб збільшилась на 141 одиницю, а кількість 

зареєстрованих фізичних осіб-підприємців зменшилась на 65 осіб, що 

пояснюється сезонним характером роботи у літній період.  

Динаміка кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання у  

м. Мелітополі по роках 

 
 

Показник/ рік 
2018 2019 2020 01.10.2021 

кількість + 
_ 

% кількіст

ь 
+ 
_ 

% кількіс

ть 
+ 
_ 

% кількіст

ь 
+ 
_ 

% 

Юридичні 

особи, од.  

2620 +83 3,3 2682 +62 2,4 2691 +9 +0,3 2832 +141 5,2 

Фізичні особи- 

підприємці, од. 

7990 -1570 -16,4 7834 -156 -2,0 7624 -210 -2,7 7559 -65 -0,9 

Разом, од 10610 -1487 -12,3 10516 -94 - 0,1 10315 -201 -2,0 10391 +76 +0,7 

 

З таблиці видно, що кількість зареєстрованих юридичних осіб постійно 

зростала і збільшилась з 01.01.2018 до 01.10.2021 на 212 одиниць, а кількість 

зареєстрованих фізичних осіб-підприємців зменшилась на 431 особу.  

Така негативна статистика виникла у зв’язку з набуттям чинності з 

08.07.2014 Закону України від 13.05.2014 №1258-ІІІ «Про внесення змін до 



 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців 

за заявницьким принципом», згідно з яким відбулись певні зміни в порядку 

припинення підприємницької діяльності. Кількість фізичних осіб-підприємців, 

що припинили діяльність збільшилась у рази. В основному це СПД, які 

протягом багатьох років не здійснювали підприємницьку діяльність. Також, за 

інформацією департаменту реєстраційних послуг виконавчого комітету 

Мелітопольської міської ради Запорізької області, з 17.05.2021 через портал 

“Дія” проводиться реєстрація без втручання реєстратора, без обрання 

адміністративної-територіальної одиниці, а Єдиний державний реєстр звітність 

не формує, тому інформація не є повною. 

Питома вага надходжень до місцевого бюджету за результатами діяльності 

малого та середнього бізнесу 

 
Показник/роки 2017 2018 2019 2020  9 міс. 2021 

Всього власних надходжень, 

тис. грн. 

527079,4 556175,8 703553,1 509037,4 597209,9 

Всього надходжень від МСБ, 

тис. грн. 

202457,7 227612,8 389359,3 314542,9 310091,8 

Питома вага надходжень від 

МСБ, % 

38,4 40,9 55,3 61,8 51,9 

 

Питома вага надходжень до місцевого бюджету  за результатами 

діяльності малого та середнього бізнесу у 2020 році склала 61,8 %, що на 6,5 % 

більше ніж у 2019 році. За 9 місяців 2021 року у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року цей показник зменшився на 12,9 %. 

Фактори і проблеми, які стримують розвиток МСП 

Складність/невизначеність законодавства; обмеженість доступу до 

кредитних та інших фінансових ресурсів; брак кваліфікованих кадрів; відтік 

робітничих кадрів за кордон; застаріла матеріально-технічна база; потреба в 

автоматизації виробничих процесів;  відсутність податкових пільг для 

новостворених підприємств; відсутність безповоротної разової фінансової 

допомоги на започаткування бізнесу для всіх бажаючих; складність конкуренції 

з тіньовим бізнесом; невідповідність системи освіти вимогам ринку; 

недосконала система підготовки та перепідготовки кадрів для суб’єктів малого і 

середнього підприємництва; низький рівень заробітних плат найманих 

працівників; висока вартість сировини та комплектуючих для виробничих 

підприємств; низька купівельна спроможність населення.  

 Мета 

Створення сприятливого бізнес-середовища в місті, підвищення рівня 

інноваційного потенціалу малого та середнього підприємництва задля виходу його 



 

на міжнародні ринки, налагодження дієвої системи комунікацій між владою та 

МСП для оперативного виявлення та усунення проблем і перешкод, які 

гальмують розвиток бізнесу, удосконалення інфраструктури для розвитку і 

підтримки МСП з урахуванням специфічних потреб різних категорій 

підприємців, активізація участі суб’єктів МСП та їх об’єднань у програмах 

міжнародної технічної допомоги, залучення широких верств населення до 

підприємницької діяльності та підвищення його ролі у вирішенні стратегічних 

завдань економічного і соціального розвитку міста, збільшення кількості осіб, 

які працюють у малому підприємництві, сприяння підвищенню рівня ділової 

активності жінок-підприємців, розвиток соціального підприємництва, 

забезпечення гендерної рівності, популяризація місцевих виробників,  

задоволення потреб споживачів у різноманітних товарах і послугах на 

європейському рівні. 

Основні пріоритети розвитку підприємництва  

Створення сприятливого бізнес-середовища з чіткими і прозорими 

правилами ведення бізнесу. Створення додаткових можливостей отримання 

бізнес-освіти. Залучення інвестицій, у т.ч. кошти грантових проєктів.  Розвиток 

асоціацій та кластерних об’єднань. 

 Основні напрямки реалізації Комплексної програми розвитку 

підприємництва в місті Мелітополі на 2022 рік 

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності. 

Ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва. 

Підвищення конкурентоспроможності МСП міста Мелітополя, 

популяризація місцевих товаровиробників. 

Підготовка та розвиток кадрового потенціалу малого підприємництва, 

створення нових робочих місць. 

Розвиток соціального підприємництва. 

 Очікувані результати виконання Програми 

 Забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики, 

вільний доступ до бази регуляторних актів місцевого рівня (створення та 

постійне оновлення реєстру чинних регуляторних актів); 

 залучення СПД до реалізації інвестиційних програм та грантових 

проєктів (сума залучених коштів 1,5 млн грн); 

 збільшення загальної кількості працюючих в економіці міста, створення 

додаткових робочих місць (створено нових робочих місць 100 одиниць);  

 підвищення рівня правової та економічної грамотності СПД шляхом 

покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів малого 

підприємництва (кількість проведених в рамках Програми навчальних 

семінарів, тренінгів та інших заходів - 40); 

 популяризація Мелітопольських товаровиробників та створення умов для 

підвищення їх конкурентоспроможності, формування позитивного іміджу  



 

місцевих товаровиробників, розширення ринків збуту (кількість проведених 

виставково-ярмаркових заходів - 60). 

Перелік галузевих програм, які передбачається фінансувати у 2022 році 
№ з/п Назва місцевої програми  

(яким документом затверджена 
Розробник/ розпорядник 

коштів програми 
Заплановані 

програмою обсяги 

фінансування на 

2022 рік, тис. грн 

1 Комплексна міська програма “Сприяння 

розвитку підприємництва  в м. Мелітополі 

Запорізької області на 2021- 2025 роки” 

(рішення 1 сесії Мелітопольської міської 

ради Запорізької області VIII скликання 

від 17.12.2020 №7/1) 

Управління з розвитку 

підприємництва та 

промисловості / 

виконавчий комітет 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області-

розпорядник коштів 

 1700,00 

    

 

ІІ. Транспорт і зв’язок 

Головна мета: реалізація основних напрямків розвитку галузі 

автомобільного транспорту та надання транспортних послуг населенню, 

вдосконалення транспортної мережі автобусних маршрутів загального 

користування міста, покращення якості обслуговування населення міським 

автомобільним транспортом та підвищення рівня безпеки при перевезенні 

пасажирів, створення конкурентного середовища та рівних умов для роботи 

всіх суб’єктів господарювання у сфері автомобільного транспорту. 

Головні завдання: 

вдосконалення існуючої транспортної мережі автобусних маршрутів 

загального користування міста Мелітополя з урахуванням потреб населення та 

розміщення об’єктів соціальної інфраструктури міста (до травня 2022 року); 

відновлення роботи автобусних маршрутів загального користування та 

відкриття нових з урахуванням потреб населення та розміщення об’єктів 

соціальної інфраструктури міста (за необхідністю протягом 2022 року); 

встановлення в транспортних засобах GPS-системам з двосторонніми 

відеокамерами для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків руху 

пасажирського транспорту (до березня 2022 року); 

організація роботи комунального транспорту (до травня 2022 року); 

оновлення рухомого складу на міських автобусних маршрутах загального 

користування зі зменшеним строком експлуатації транспортних засобів та 

покращенням показників категорії, класу комфортності та екологічності 

(протягом 2022 року); 

сприяння розвитку залізничного транспорту та доступності станційної 

мережі WI-FI з метою створення гостям міста транспортної доступності до 

туристичних об’єктів Мелітополя, підвищення їх туристичної привабливості та 

реалізації «Концепції розвитку туризму в м. Мелітополі» (протягом 2022 року); 



 

облаштування міського автотранспорту загального користування засобами 

звукового інформування про найменування зупинок (протягом 2022 року). 

Очікувані результати: 

забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного 

транспорту в місті; 

зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище; 

оптимізація існуючої транспортної інфраструктури міста; 

задоволення потреб населення, у тому числі й пільгових категорій 

громадян, у перевезеннях в межах міста Мелітополя; 

підвищення рівня культури та якості обслуговування населення у 

міському автомобільному транспорті; 

створення безпечних та комфортних умов під час транспортного 

обслуговування пасажирів; 

організація роботи комунального транспорту. 

                                    ІІІ.  Архітектура  

         Аналіз розвитку галузі: 

Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - Управління) здійснено 

аналіз:  

стану розвитку у сфері містобудування та архітектури; 
використання можливостей міської міжвідомчої геоінформаційної 

системи міста Мелітополя; 

міської міжвідомчої геоінформаційної системи міста Мелітополя «МГІС - 

Мелітополь»;  

існуючих геоінформаційних систем;  

проведено наради з  агенцією розвитку м. Мелітополя, відділом 

інформаційних технологій та захисту інформації; надано інформацію щодо 

існуючого    стану   МГІС   та    перспективного    розвитку    агенції   розвитку  

м. Мелітополя для пошуку грантодавців; 

для отримання матеріалів містобудівної документації у цифровому 

вигляді проводилися перемовини з розробником ДП "Діпромісто" та 

потенційним підрядником ТОВ "Кадастр-М", про що надіслано офіційного 

листа на ДП "Діпромісто" та отримано відповідь; 

проведено тендер щодо визначення потенційного постачальника 

програмного забезпечення та послуг з його інсталяції;  

укладено договори з виконавцями робіт (ТОВ Агенція геопросторових 

рішень «АГЕОРА») щодо впровадження геоінформаційної системи “Кадастр-

М”, на платформі ArcGis якою сформується єдина інформаційна інфраструктура 

міста;           

з метою впорядкування розміщення вивісок (табличок) на території міста 

Мелітополя та забезпечення комплексного підходу до їх розміщення, 



 

Управління взяло участь у розробці загальних правил розміщення вивісок 

(табличок), які затверджені рішенням виконавчого комітету Мелітопольської 

міської ради Запорізької області від 24.06.2021 № 142/1; 

       підготовлено проєкт рішення про впровадження мораторію на встановлення 

тимчасових споруд, який знаходиться на розгляді у керівництва. 

 Головні завдання: 

     впровадження модернізованої міської міжвідомчої геоінформаційної системи 

м. Мелітополя «МГІС-Мелітополь» на 2022 рік; 

    систематизація інформаційних ресурсів різних структур та організацій на 

території, створення системи формування інформації за загальними 

стандартами, обмін інформації в рамках координації діяльності суб’єктів 

містобудування щодо забудови міста, моніторингу  земельного фонду території 

міста та механізмів одержання достовірної інформації для економічного 

планування та комплексного розвитку території міста в режимі  реального часу;   

      забезпечення створення, внесення, накопичення, обробки, використання 

єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а саме реєстру 

будівельної діяльності. 

            Обґрунтування:  
         формування єдиної інформаційної інфраструктури міста та упорядкування 

джерел основних видів інформації з визначенням їхнього юридичного статусу, 

створення загальноміського телекомунікаційного середовища для обміну 

інформацією між суб’єктами цієї системи; 

формування єдиної інформаційної інфраструктури країни, створення 

загальноміського телекомунікаційного середовища для обміну інформацією між 

суб’єктами цієї системи. 

            Шляхи вирішення проблеми:  

створення системи формування інформації, безперервності внесення до 

містобудівного кадастру інформації про об’єкти містобудування, обміну 

інформацією в рамках координації діяльності суб’єктів містобудування щодо 

забудови міста; 

здійснення моніторингу земельного фонду території міста; 

отримання достовірної інформації для економічного планування та 

комплексного розвитку території міста в режимі реального часу; 

забезпечення прозорості, відкритості та доступності інформації, тобто 

забезпечення дотримання верховенства права в сфері містобудування та 

архітектури; 

            створення сприятливих умов для залучення інвестицій та розвитку малого 

та середнього підприємництва; 

        створення єдиної державної системи формування інформації, безперервні 

внесення до неї інформації про об’єкти містобудування, обміну інформацією в 

рамках всієї країни щодо забудови території; 



 

 продовження занесення в базу даних містобудівного кадастру 

інформаційних ресурсів стосовно інженерних мереж та їх охоронних зон, 

будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень, присвоєння адрес, 

паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності та споруд некомерційного призначення (гаражів); 

      занесення в базу даних інформації про оформлення земельних ділянок у 

власність/користування (геодезичні площі геопросторових об’єктів 

документації із землеустрою IN - 4, XML – файлів та об’єктів); стосовно 

інженерних мереж та їх охоронних зон; стосовно об’єктів, які проєктуються 

(будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень). 

              Головна мета: 

     забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та 

архітектури на території міста; аналізу стану містобудування,  організація 

розроблення, затвердження в установленому порядку містобудівної 

документації; 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.  

           Очікувані результати:  

        забудовник отримає документ на проєктування та будівництво об’єкта, в 

якому забудова земельної ділянки планується відповідно до вимог містобудівної 

документації на місцевому рівні. Це сприяє упорядкуванню об’єктів 

будівництва; 

    забудовник отримає документ, який визначає комплекс містобудівних та 

архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) 

житлового будинку, господарських будівель, гаражів, елементів благоустрою та 

озеленення земельної ділянки та сприяє розвитку підприємництва.  

 

          IV. Підвищення конкурентоспроможності та інноваційний розвиток  

                          1. Енергоспоживання та енергозбереження 

          Головна мета: 

 підвищення ефективності енергоспоживання, реалізація Переліку заходів 

із зменшення споживання енергоносіїв по м. Мелітополю на 2020-2025 роки 

 Головні завдання: 

 реалізація енергозберігаючих проєктів та заходів із зменшення 

споживання енергоносіїв в бюджетних закладах міста, підприємствах 

комунальної форми власності та житловому фонді міста; 



 

 встановлення енергозберігаючого обладнання в бюджетних закладах 

міста; 

 встановлення індивідуальних теплових пунктів та терморегуляторів в  

бюджетних установах міста; 

 встановлення автоматичних балансувальних клапанів в централізованій 

системі опалення бюджетних установ; 

 перерахунок теплового навантаження термомодернізованих обʼєктів; 

 реалізація проєкту з термомодернізації житлового будинку через програму 

Фонду енергоефективності “Підтримка енергомодернізації багатоквартирних 

будинків “Енергодім””; 

 реалізація Програми відшкодування відсотків банкам за кредитами 

отриманими ОСББ та ЖБК  на впровадження заходів з енергозбереження у 

багатоквартирних будинках у місті Мелітополі на 2021-2026 роки; 

 залучення інвестицій на будівництво нових котелень на альтернативних 

видах палива; 

 залучення грантових та кредитних коштів на реалізацію 

енергозберігаючих проєктів та заходів із зменшення споживання енергоносіїв в 

бюджетних закладах міста. 

Очікувані результати: 

  створення іміджу м. Мелітополя, як сучасного енергоефективного міста; 

  зменшення видатків міського бюджету на оплату енергоносіїв в 

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 Переліку заходів із зменшення споживання енергоносіїв по 

місту Мелітополю на 2020-2025 роки. 

 

                       2. Інвестиційна політика та інноваційний розвиток 

Аналіз стану розвитку сфери муніципального маркетингу та розвитку 

туризму. 

           Для забезпечення сталості впровадження заходів маркетингової стратегії 

створено профільну робочу групу та неформальну інституцію «Амбасадорів 

Мелітополя» (відзнака Ради Європи за кращу практику місцевого 

самоврядування в 2019 році); 

Подальшу сталість маркетингової стратегії закріплено у «Плані дій з 

реалізації Стратегії розвитку  м. Мелітополя до 2030 року». 



 

          Створено та наповнюються контентом цифрові платформи комунікації для 

промоції ресурсного потенціалу міста (Туристичний сайт міста Мелітополя та 

його англомовна версія, сторінки в соцмережах, канал “YouTube”). 

          У співпраці з Проєктом міжнародної технічної допомоги ПРОМІС (2016-

2920) створено Гід інвестора (українською та англійською мовами), електронна 

версія якого розміщена на туристичному сайті. 

Розроблено бренд міста та бренд-бук його візуальної ідентифікації. 

Закріплено іміджу міста як надійного ділового партнера та гостинного 

господаря для відповідних цільових груп через створення прозорого, 

сприятливого інвестиційного та гостинного середовища за допомогою 
впровадження заходів маркетингової комунікації завдяки реалізації проєкту 

«Мелітополь – надійний партнер і гостинний господар» (у 2018 - 2019 роках 

відкрито «Школу Амбасадорів Мелітополя», надруковано та розповсюджено 

«Інвестиційний паспорт міста» українською та англійською  мовами, 

виготовлено та розміщено відеоролик «Мелітополь – надійний партнер і 
гостинний господар», буклет «Мелітополь туристичний» українською та 

англійською  мовами, буклет «Мелітополь – надійний партнер і гостинний 

господар» українською та англійською  мовами).                                                                         

           Головні проблеми: 

невідповідність туристичного сайту Мелітополя технічним вимогам 

сучасності; 

недостатня кількість готелів хорошої якості для розміщення туристів та 

готелю, здатного розмістити багато осіб одночасно; 

нерозвинуті об’єкти туризму в центральній частині міста; 

відсутність в місті туристичного ознакування; 

необлаштовані туристичні об’єкти; 

відсутність туристично-інформаційного центру; 

відсутність сформованих тематичних туристичних маршрутів; 

освіта в туризмі мало адаптована до реалій та потреб туристичної сфери 

міста; 

          невисока якість послуг в туризмі; 

          відсутні локації для проведення масштабних ділових подій; 

          відсутні тематичні інтерактивні туристичні об’єкти. 

   Головна мета:  

 реалізація  заходів, спрямованих на промоцію ресурсного потенціалу 

міста та розвиток його туристичної привабливості із здійсненням відповідної 

інформаційно-рекламної діяльності.  

 Пріоритети: 

 створення нових та покращення існуючих платформ цифрової комунікації 

для промоції інвестиційної привабливості та туристичних можливостей 

Мелітополя; 



 

 створення нової та покращення існуючої туристичної інфраструктури, 

покращення рівня сервісу у сфері HORECA. 

        Очікувані результати:                                                                      
№ 

з/п 
Заходи Очікувані результати Індикатори ефективності виконання 

кількісні якісні 
1 Оновлення  

існуючої 

платформи 

цифрової 

комунікації 

«Туристичний 

сайт Мелітополя», 

розробка  та 

впровадження 

мобільного 

додатка 

«Мелітополь 

туристичний 

Зробити місто відомим в 

Україні та поза її межами 

як туристичний та діловий 

центр на півдні Запорізької 

області 

Підтримати бізнес 

туристичної сфери  через 

активну промоцію 
Спільними зусиллями 

створювати насичене 

яскраве культурне життя 

для залучення туристів та 

нових мешканців 

1 сайт «Туристичний 

сайт Мелітополя» 
1 мобільний додаток 

«Мелітополь 

туристичний»  

(афіша заходів, 

об’єкти, маршрути 

тощо) 

Оновлений сайт 

відповідає технічним 

вимогам сучасності 
Покращений контент 

сприяє якісній 

промоції бізнесу 
Збільшено 

поінформованість про 

події та заходи серед 

користувачів сайту та 

мобільного додатка 

2 Впровадження 

проектів «Плану 

дій з реалізації 

Стратегії  
розвитку   
м. Мелітополя до 

2030  
року» за 

Стратегічною 

ціллю А.4 

«Муніципальний 

маркетинг  
та розвиток 

туризму» 

Реалізація заходів з 

розвитку туристичного 

сектору Мелітополя, у т.ч. 

спільних заходів із 

сусідніми територіями в 

рамках співробітництва 

громад;  
Відкриття інформаційно-

туристичного центру у 

місті Мелітополі;  
Встановлення системи 

туристичного ознакування; 
Сприяння створенню 

якісних, 

конкурентоспроможних 
туристичних об’єктів та 

продуктів для підвищення 

туристичної привабливості 

території шляхом 

залучення місцевих 
підприємців та реалізації 

спільних ініціатив 

5 заходів з громадами 

Мелітопольського 

району 
1 туристично-

інформаційний центр 
1 система 

туристичного 

ознакування; 
1 Музей черешні 
5 тематичних 

туристичних 

маршрутів 
2 промоційні 

відеоролика 
1 проєкт «Черешневе 

меню» 
Технічна допомога 

USAID 

Покращено 

обізнаність туристів 

щодо розмаїття 

туристичних об’єктів 

та продуктів  
Підвищено якість 

промоції міста 

Мелітополя та  

географічного 

зазначення 

«Мелітопольська 

черешня» 
 

 

3 Фінансування 

відповідних  
заходів, 

передбачених 

міською  
програмою 

«Муніципальний   
маркетинг та 

розвиток  
туризму» на 2022 

рік 

Створення макетів та 

виготовлення сувенірної та 

брендованої продукції для 

промоції території та 

розповсюдження серед 
цільових груп. 
Реалізація проєкту 

«Мелітопольський 

стандарт гостинності». 
Реалізація проєкту «Школа 

мелітопольського гіда»   

20 макетів сувенірної 

та брендованої 

продукції 
1 відзнака 

«Мелітопольський 

стандарт 

гостинності» 
7 випускників 

«Школи 

мелітопольського 

гіда» 

Збільшено 

привабливість та 

впізнаваність території  
Покращено навички 

представників/предста

вниць бізнесу сфери 

гостинності та гідів 



 

 

 Залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету 

(бюджет участі) - напрям  Стратегії розвитку Мелітополя на період до 2030 

року (місто ефективного відкритого врядування та сучасних публічних послуг): 
№  
з/п 

Заходи Очікувані результати Індикатори ефективності виконання 
кількісні якісні 

1 Виконання заходів 

міської програми 

«Громадський 

бюджет (Бюджет 

участі, 
партисипаторний 

бюджет міста 

Мелітополя)  на 

2022 рік» 
 

 

Впровадження інноваційних 

механізмів комунікації для  

залучення громадськості до 

розподілу коштів міського 
бюджету,  спрямованих  на 

покращення інфраструктури 

та інших важливих сфер 

життєдіяльності міста через 

проведення якісної 

інформаційної кампанії 

2 тренінги з 

написання 

проєктів 

Бюджету участі 
Подано 70 

проєктів 
Залучено 10 тис. 

осіб до 

голосування 
 

 

Покращено 

комунікацію органів 

місцевого 

самоврядування з  

представниками/пред

ставницями громади 

у питаннях Бюджету 

участі  
Подано якісні 

проєкти  
 

 

Формування ефективної політики партнерства в муніципальному 

управлінні 
№ 

з/п 
Заходи Очікувані результати Індикатори ефективності виконання 

кількісні якісні 
1 Співробітництв

о з Асоціацією 

міст України  

Розробка та підтримка 

законодавчих ініціатив  

з місцевого 

економічного розвитку 

та соціального 

забезпечення територій 
Підвищення 

компетенцій  

працівників ОМС у 

сфері державного 

управління та виконання 

делегованих 

повноважень 

50 ініціатив 

підтримано на 

законодавчому рівні 
30 навчальних 

заходів  
35 осіб пройшли 

навчання 
10 навчальних візитів 

з обміну досвідом 
 

Покращено комунікацію 

ОМС та державної влади 
 

Підвищено якість 

законодавчих ініціатив з 

боку ОМС 
 

Покращено професійні 

навички 

співробітників/співробітни

ць ОМС 

 

                Програми: 

№ 

з/п 

Назва програми Розпорядник 

коштів 

1 «Муніципальний   

маркетинг та розвиток  

туризму» на 2022 рік 

Виконавчий комітет 

Мелітопольської 

міської ради 

Запорізької області 2 «Громадський бюджет (Бюджет участі, 

 партисипаторний бюджет міста Мелітополя)  на 2022 рік» 

3 «Членські внески» на 2022 рік 
                            

 
                      



 

                   3. Управління об’єктами комунальної власності 

     Аналіз стану розвитку галузі управління правами на земельні ділянки 

та майно комунальної власності 
  

 Проводилась робота із збільшення надходжень до міського бюджету за 

рахунок оренди, реклами, продажу об’єктів комунальної власності (перегляд 

ставок, інвентаризації майна, укладання нових договорів, робота з ринком 

реклами). 

З продажу комунального майна та надходжень від орендної плати за 

січень - липень 2021: 

перераховано до місцевого бюджету від продажу комунального майна у 

1 0242) Планові нарахування орендної плати до місцевого бюджету –              

186 8 тис. грн; 

перераховано до місцевого бюджету за оренду майна комунальної 

власності – 1998 тис. грн.  

 Мета проєкту Програми: 

підвищення якості й ефективності управління комунальним майном міста, 

дотримання прозорості в процедурі передачі в оренду та приватизації об'єктів 

комунальної власності, земельних ділянок з метою розвитку конкуренції та 

ефективного управління майном та земельними ділянками, що  забезпечить 

соціально-економічний розвиток міста.  

       Основні завдання: 

підготовка документів з метою продажу земельних ділянок та прав на них 

(оформлення правовстановлюючих документів для здійснення державної 

реєстрації речових прав на земельні ділянки, виготовлення експертної грошової 

оцінки на земельні ділянки (комерційного, промислового призначення та ін.); 

підготовка документів для продажу об’єктів комунальної власності 

(оформлення правовстановлюючих документів для здійснення державної 

реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна, проведення незалежної 

оцінки); 

організація та проведення самоврядного контролю за додержанням 

земельного законодавства (комісія з самоврядного контролю) з метою 

проведення контролю за належним використанням земельних ділянок що 

забезпечить  раціональне використання землі;  

проведення заходів щодо ефективного використання комунального майна та 

землі,  здійснення контролю за належним і своєчасним виконанням орендарями 

покладених на них обов’язків, надання в оренду та відчуження майна 

комунальної власності на конкурентних засадах з метою зміцнення економічних 

основ місцевого самоврядування за рахунок надходжень коштів від оренди та 

приватизації; 

 ведення обліку комунального майна (нерухоме майно, машини та 



 

обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, багаторічні 

насадження, інші основні засоби); 

  проведення інвентаризації земель на території м. Мелітополя; 

  проведення інвентаризації комунального майна з метою виявлення майна, 

яке не використовується для подальшого  вирішення питання щодо його 

продажу або передачі в оренду на конкурентних засадах. Продовження на новий 

термін раніше укладених договорів оренди майна комунальної власності з 

метою залучення додаткових коштів до місцевого бюджету; 

  проведення робіт із встановлення меж м. Мелітополя; 

  розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

м. Мелітополя; 

 внесення змін до чинних договорів оренди земельних ділянок в частинні 

приведення розміру оплати за договорам до діючих ставок. Спонукання 

землекористувачів до оформлення прав на земельні ділянки, які 

використовуються без достатніх правових підстав; 

 організація та проведення на конкурентних засадах земельних торгів на 

право оренди земельних ділянок у формі аукціонів (укладання нових та 

продовження раніше укладених договорів оренди); 

 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, аукціони, 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 щодо їх 

використання - приписи, припинення дії договорів оренди, розгляд питання 

доцільності продажу або оренди). 

 Очікувані результати: 

ефективне управління комунальним майном міста; 

наповнення доходної частини міського бюджету. 

Перелік галузевих програм, які передбачається фінансувати у 2022 році: 
№ Назва регіональної програми (яким 

документом затверджена) 

Розробник (розпорядник коштів) 

програми 

1 Фінансова підтримка  

КП "Комунальна власність" Мелітопольської 

міської ради Запорізької області (рішення 

сесії Мелітопольської міської ради 

Запорізької області від 30.07.2021  

Управління комунальною власністю 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 



 

№ 4/7) 

2 Проведення експертної грошової оцінки землі 

на території м. Мелітополя 

Управління комунальною власністю 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

3 Оформлення правовстановлюючих 

документів для здійснення державної 

реєстрації речових прав на земельні ділянки 

та об’єкти нерухомого майна, їх обтяжень та 

проведення незалежної оцінки об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності на 

території м. Мелітополя 

Управління комунальною власністю 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

4 Проведення нормативної грошової оцінки 

земель м. Мелітополя Запорізької області та 

надання дозволу на розроблення технічної 

документації грошової оцінки земель 

Управління комунальною власністю 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

 

 

                                        4. Адміністративні послуги 

          Головна мета:  
     зміна на краще відношення громадян до влади; 

      удосконалення структури Центру надання адміністративних послуг  

м. Мелітополя (далі - ЦНАП) та оптимізація процесів; 

      покращення якості надання адміністративних послуг; 

     посилення потенціалу громад для майбутнього їх розвитку; 

      впровадження новітніх технологій; 

     підвищення рівня обізнаності громадян щодо адміністративних послуг, 

вимог щодо їх отримання. 

 Головні завдання: 

запровадити моніторинг завантаженості адміністраторів;  

мінімізувати паперовий документообіг і популяризувати електронне 

отримання послуг; 

         виконання функцій надання адміністративних послуг, яка має відповідати 

усім стандартним вимогам у сфері чинного законодавства; 

 впровадження нових адміністративних послуг; 

 придбання автомобіля в користування ЦНАП для покращення якості та 

швидкості у наданні адміністративних послуг, а саме: взаємодії з  суб’єктами 

адміністративних послуг та інших органів державної влади (передачі 

документів та прийняття результатів), а також для виїзного обслуговування 

населення; 

 придбання та доукомплектування робочих станцій для видачі паспортів 

громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон; 

          модернізація комп'ютерної та оргтехніки; 

 удосконалення електронної черги для запровадження попереднього 

запису та впорядкування часу прийому громадян. 



 

 Очікувані результати: 

 усунення підґрунтя для корупційних проявів; 

 запровадження нових адміністративних послуг; 

 підвищення інтегрованих послуг; 

 збільшення територіальної доступності для отримання адміністративних 

послуг; 

 забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання 

адміністративних послуг усіма мешканцями міста; 

 підвищення якості надання адміністративних послуг; 

 створення зручних умов та зменшення витрат часу на отримання 

адміністративних послуг; 

 впровадження нової програми електронного документообігу.  

 

    V. 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 проєкту бюджету міста і подання проєкту 

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 неекономного та неефективного 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 за критерієм «бюджетний 

процес»; 

 аналіз сплати усіх видів податків міського бюджету; 

 обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень 

бюджетних установ в державних банках України; 
 впровадження показників гендерно-орієнтованого бюджетування; 

 здійснення місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень шляхом 

отримання кредитів (позик) від банківських установ та міжнародних 

фінансових організацій 

 Очікувані результати: 

          виконання плану надходжень до міського бюджету; 

забезпечення асигнуваннями першочергових видатків бюджету. 

            Виконання бюджету Мелітопольської міської територіальної громади за 

9 місяців 2021 року.  

ДОХОДИ 

 За січень-вересень 2021 року затверджений план з власних надходжень 

загального фонду місцевого бюджету виконано на 102,3%. Фактичні 

надходження до місцевого бюджету склали 562,4 млн грн. План перевиконано 

на 12,7 млн грн.  

 Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження      

збільшились    на 79,3 млн грн. або на 16,4%.      

 Виконання плану в розрізі основних джерел надходжень:  

  податок та збір на доходи фізичних осіб (питома  вага у власних доходах 

загального фонду – 60,6%)   –  надійшло 341 млн грн.  План виконано на 

100,9%. Порівняно з відповідним періодом минулого року  надходження 

збільшились на  19,5%, що становить 55,6 млн грн; 

 єдиний податок (питома  вага – 16,6%) - надходження склали                                

93,4 млн грн. План виконано на 102,1%. Порівняно з відповідним періодом 

минулого року надходження збільшились на 23,9 %, що становить 18,0 млн грн;  

  акцизний податок (питома  вага – 8,8%)  – надходження склали                              

49,2 млн грн, план виконано на 108,4%;  

 плата за землю (питома  вага – 7,6%) – надходження склали 42,5 млн грн.  

План виконано на 101,7%. Порівняно з  минулим роком  надходження      

збільшились на 6,3%  або на 2,5 млн грн; 

      податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - надійшло 24,0 

млн грн. План виконано на 118,8%. Порівняно з відповідним періодом минулого 

року  надходження      збільшились    на 6,6 млн грн. або на 37,9%. 

  плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів –   



 

0,4 млн грн. 

 Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету 

України в сумі 43,2 млн грн. 

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 263,1 млн грн, 

що становить 100,0 % від плану, в тому числі: 

  освітня субвенція – 181,3 млн грн; 

          інші освітні субвенції – 7,5 млн грн; 

      субвенція на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я (придбання препаратів інсуліну) – 6,0 млн грн; 

          субвенція на соціально-економічний розвиток міста – 10,1 млн грн; 

          субвенція на розвиток спортивної інфраструктури – 52 млн грн; 

   субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» - 2,5 млн грн; 

           інші субвенції – 3,7 млн грн. 

У цілому доходи загального фонду міського бюджету  за січень-вересень 2021 

року склали  868,7 млн грн.  

За  січень-вересень 2021 року до спеціального фонду місцевого бюджету 

надійшло   89,4 млн грн, у т. ч.:  

          екологічний податок – 181,3 тис. грн; 

 надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту – 1,7 млн грн; 

 власні надходження бюджетних установ – 27,1 млн грн; 

          цільовий фонд – 975,0 тис. грн; 

          кошти від відчуження комунального майна –  3,2 млн грн; 

          кошти від продажу землі – 1,7 млн грн. 

 Крім власних доходів, до спеціального фонду місцевого бюджету 

надійшли: 

          субвенція з державного бюджету України на  реалізацію проєктів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України -  30,9 млн грн.;  

          субвенції з обласного бюджету:  

          на здійснення природоохоронних заходів у сумі 20,4 млн грн; 

          інші субвенції -  3,3 млн грн. 

          Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за січень-вересень 

2021 року склав 958,1 млн грн.                                                                                                                                 

                                             

ВИДАТКИ 

                Загальний обсяг видатків місцевого бюджету за січень-вересень 2021 

року склав 941,0 млн грн, у тому числі: видатки загального фонду місцевого 

бюджету склали 720,0 млн грн, що складає 71,3% від річного обсягу видатків.   

 Між галузями видатки розподілені таким чином:  

освіта – 390,0 млн грн, aбо 54,2% від загальної суми видатків;  



 

          охорона здоров’я – 33,7 млн грн, або 4,7%;    

          соціальний захист населення – 10,7 млн грн, або 1,5%;   

 культура – 34,4 млн грн, або 4,8%;   

фізична культура – 19,0 млн грн, або 2,6%;    

житлово-комунальне господарство – 111,4 млн грн, або 15,5%. 

            Із загальної суми видатків місцевого бюджету видатки на оплату праці 

працівників бюджетної сфери склали  501,4 млн грн, що складає 69,6% від 

загальної  суми видатків, на оплату енергоносіїв – 52,3 млн грн, або   7,3% від 

загальної суми видатків.  

       Видатки на медикаменти – 0,7 млн грн, або 0,1% від загальної суми 

видатків (за відповідний період 2020 року -  4,8 млн грн). Видатки на 

харчування – 7,7 млн грн, у тому числі: по дошкільних закладах – 5,5 млн грн, 

або 1,1% від загальної суми видатків (за  відповідний період 2020 рік –                      

5,2 млн грн).  

Видатки, пов’язані з благоустроєм, склали  112,4 млн грн., з них: 

поточний ремонт дорожнього покриття  - 58,6 млн грн; 

поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та 

внутрішньо квартальних проїздів – 9,7 млн грн; 

утримання вулично-дорожньої мережі – 16,9 млн грн; 

обслуговування мережі вуличного освітлення – 7,8 млн грн; 

постачання електроенергії на об’єкти благоустрою – 7,6 млн грн; 

послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями –                                

4,1 млн грн.; 

утримання та благоустрій території Мелітопольського міського парку 

культури та відпочинку ім. Горького – 2,3 млн грн. 

 Видатки спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2021 року 

склали 221,0 млн грн, а саме: 

          цільовий фонд – 748,7 тис. грн; 

 видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ –                           

26,6 млн грн; 

          бюджет розвитку – 193,7 млн грн, з них: 

По галузі «Освіта»  - 25,2 млн грн, з них: 

    придбання обладнання – 3,0 млн грн (придбання обладнання для надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами); 

    капітальний ремонт  - 22,2 млн грн  (капітальний ремонт приміщень 

(заміна вікон), капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України) з них: 

       заміна вікон  по ДНЗ та ЗОШ – 1,6 млн грн; 

       капітальний ремонт ДНЗ № 24 – 2,65 млн грн; 

       капітальний ремонт ЗОШ № 8 – 1,4 млн грн; 

       капітальний ремонт ЗОШ № 15 – 9,8 млн грн; 



 

       капітальний ремонт ДНЗ № 8 – 1,5 млн грн; 

       реконструкція Ліцею № 10 – 3,0 млн грн; 

       проєкти з капітальних ремонтамїїів ЗОШ та ДНЗ – 1,7 млн грн. 

По галузі «Охорона здоров’я» - 16,2 млн грн, з них: 

придбання обладнання – 2,8 млн грн (придбання медичного обладнання); 

капітальний ремонт – 13,4 млн грн (капітальний ремонт будівель та 

об’єктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України) з 

них: 

відокремлений підрозділ «Інфекційна лікарня» КУ «ТМО «БЛІМЛтШМД» 

(капітальний ремонт) – 4,3 млн грн; 

 КНП «Мелітопольський міський пологовий будинок», – капітальний 

ремонт – 7,5 млн грн; 

капітальний ремонт КУ «ЦПМСД №1» - 1,0 млн грн.        

По галузі «Органи місцевого самоврядування»  - 1,7 млн грн, з них: 

придбання обладнання – 1,7 млн грн; 

По галузі «Соціальний захист» - 3,3 млн грн, з них: 

придбання обладнання – 3,2 тис. грн (придбання житла для учасників АТО 

– 2,8 млн грн); 

        капітальний ремонт  - 111,0 тис. грн. 

По галузі «Культура» - 4,1 млн грн, з них: 

придбання обладнання – 4,0 млн грн (комп’ютерна техніка, звукове 

обладнання, поповнення бібліотечних фондів); 

капітальний ремонт Палацу культури залізничників – 140,0 тис. грн (у 

рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)               

         По галузі «Фізкультура» - 83,1 млн грн, з них: 

придбання обладнання – 952,0 тис. грн;  

капітальний ремонт – 82,1 млн грн (капітальний ремонт об’єктів у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, будівництво 

оздоровчого центру з льодовою ареною) з них: 

будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною – 63,0 млн. грн.; 

капітальний ремонт КЗ «ДЮСШ №3» - 13,1 

будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну) – 6,0 млн 

грн. 

    На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів у сумі                     

59,4  млн грн, з них: 

реконструкція каналізаційних колекторів та зливової каналізації –                   

34,4 млн грн; 

реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню –                    

10,6 млн грн; 

капітальний ремонт дорожнього покриття 5,5 млн грн.; 



 

капітальний ремонт вуличного освітлення – 3,4 млн грн. (у рамках 

програми «НЕФКО»; 

   поповнення статутного капіталу комунальних підприємств – 3,5 млн грн; 

   придбання малих архітектурних форм, лічильників – 2,0 млн грн. 

      Крім того, протягом січня-липня поточного року відповідно до кредитного 

договору  з ПАТ Акціонерний Банк «УКРГАЗБАНК» було здійснено повернення 

кредитних коштів у сумі 28,1 млн грн, та сплачено відсотки за користування 

кредитними коштами в сумі 6,9 млнгрн.      

                                             ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ 

Для реалізації  громадських проєктів у місцевому бюджеті на 2021 рік 

передбачені  бюджетні кошти в сумі 3,1 млн грн, у тому числі: на 5 освітніх 

проєктів -  0,5 млн грн, 7 локальних – 1,6 млн грн та на 2 загальноміські –                   

1,0 млн грн.   

На звітну дату виконано 6 громадських проєктів (3 освітніх та 3 

локальних громадських проєкти) на загальну суму  1004,5 тис. грн.  

        Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, 

освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проєктів розміщено 

на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».    
              

   VI. Агенція розвитку міста Мелітополя 

Агенція створена з метою сприяння сталому розвитку території міста 

Мелітополя, використовуючи внутрішні та залучені ресурси, активно 

співпрацюючи з органами місцевого самоврядування, державної влади, 

господарюючими суб’єктами, організаціями громадянського суспільства, 

міжнародними фінансовими організаціями, програмами технічної допомоги 

тощо, беручи участь як у формуванні, так і у реалізації стратегій та планів 

розвитку території міста Мелітополя. 

Головна мета: 

сприяння сталому розвитку міста Мелітополя та Мелітопольської громади; 

підвищення інвестиційної привабливості, поліпшення бізнес-клімату міста 

та громади; 

представництво, налагодження комунікацій та налагодження співпраці з 

міжнародними організаціями та фондами, сприяння залученню та реалізації у 

місті та громаді міжнародних проєктів матеріальної та технічної допомоги; 

промоції території та муніципальний маркетинг; 

моніторинг можливостей для сільських територій для їх розвитку (проєкти, 

гранти, навчання, перспективи співпраці з фондами й організаціями); 

створення сприятливого середовища для розвитку і ведення бізнесу та 

умови для сталого зростання експортного потенціалу малого та середнього 

підприємництва Мелітополя шляхом розширення зовнішньоекономічних 

зв’язків; 



 

формування активної суспільно-відповідальної позиції молоді та 

представництва інтересів молоді, реалізація їх ініціатив; 

сприяння забезпечення інтегрованого розвитку міста та громади; 

розроблення у місті та громаді інноваційних та безпечних для клімату 

рішення концепції Smart City в галузі інфраструктури, мобільності та 

енергоефективності; 

сприяння розвитку велоінфраструктури у м. Мелітополі та Мелітопольській 

громаді через навчання, промоцію велосипеду як транспорту та воркшопи і 

публічні консультації з мешканцями про ключові рішення; 

забезпечення підтримки малого та середнього підприємництва міста та 

громади в їх розвитку, започаткуванні та розширенні експортної діяльності; 

 створення стимулів для розвитку підприємництва на місцевому рівні та 

покращення соціально-економічного стану населення; 

      підвищення спроможності органу місцевого самоврядування до реалізації 

політики розвитку підприємництва. 

Головні завдання: 

пошук та залучення для проєктів розвитку міста та громади позабюджетних 

фінансових ресурсів та міжнародної технічної допомоги; 

стимулювання впровадження у місті та громаді сучасних, інноваційних, 

екологічних, ресурсозберігаючих технологій; 

здійснення досліджень потенційних об’єктів інвестиційної привабливості 

міста; 

інформаційне обслуговування учасників інвестиційних проєктів і програм; 

надання послуг суб’єктам господарської діяльності з розробки 

інвестиційних проєктів, написанню грантів, консультаційний супровід; 

підтримка розвитку інститутів громадянського суспільства та 

самоорганізації населення міста; 

підтримка розвитку міжмуніципального, внутрішньорегіонального, 

міжрегіонального та міжнародного співробітництва; 

участь у впровадженні Стратегії розвитку Мелітополя та маркетингової 

стратегії розвитку міста; 

поширення інформації та популяризація перспективних напрямків розвитку 

міста. Презентація інвестиційного потенціалу міста та регіону на 

національному та міжнародному рівнях; 

участь в організації та проведенні виставок, семінарів, конференцій, 

форумів; 

пошук ідей для розвитку сільських територій; 

захист на певних рівнях інтересів сільських територій; 

створення платформи для сталого зміцнення конкурентоспроможності  

малих та середніх підприємств міста Мелітополя, через популяризацію 

продукції виробників на світовому ринку, ефективну всеохоплюючу 



 

інформаційно-сервісну підтримку експортно-торгової діяльності та 

територіальний маркетинг на базі постійно діючого "Офісу розвитку та 

координації експорту"; 

створення інфраструктури для розвитку виставкової діяльності малого та 

середнього підприємництва Мелітополя та громади;  

сприяння участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів місцевої 

ради щодо вирішення питань місцевого значення у сферах, які впливають на 

життя молоді та контролю за їх виконанням; 

залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного 

та культурного життя територіальної громади шляхом участі у розробленні та 

виконанні міських програм у молодіжній сфері; 

сприяння консолідації молодіжного руху на території міста Мелітополя та 

Мелітопольської громади; 

сприяння співпраці місцевої ради з громадськими об’єднаннями та їх 

відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського 

самоврядування, релігійними, благодійними організаціями, творчими спілками, 

професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями 

роботодавців та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, 

недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими 

товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства 

(інститути громадянського суспільства) щодо вирішення питань місцевого 

значення у молодіжній сфері; 

залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого 

значення у молодіжній сфері; 

започаткування в місті управлінської структури для впровадження концепції 

інтегрованого розвитку міста; 

об'єднання зацікавлених осіб з місцевої політики, місцевого бізнесу та 

громадянського суспільства з метою забезпечення сталого розвитку міста та 

громади; 

промоція велосипеду як транспорту;  

залучення мешканців та зацікавлених сторін і стейкхолдерів до прийняття 

рішень, пов'язаних з розвитком велоінфраструктури; 

розвиток велосипедної інфраструктури Мелітопольської громади, 

створюючи можливості комфортного переміщення велосипедним транспортом 

уздовж Азовського узбережжя; 

підтримка місцевої економіки, поліпшення життя ВПО та місцевих громад 

відновлення критично-важливої інфраструктури; 

поліпшення громадської безпеки та доступу до правосуддя. 

Очікувані результати: 

розробка та участь у реалізації проєктів розвитку міста та громади, 

підтримка їх впровадження, консультаційний супровід проєктів розвитку; 



 

проведення маркетингових та соціологічних досліджень, досліджень 

потенціалу території (ресурсного, людського тощо), для визначення перспектив 

розвитку міста. Розробка методичних рекомендацій розвитку; 

сприяння створенню, консультаційна підтримка індустріальних парків, 

технопарків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів з метою розвитку 

території та появи додаткових робочих місць; 

формування та надання первинної аналітичної інформації, необхідної для 

прийняття рішення про інвестування потенційним інвесторам та фондам; 

поширення інформації про товаровиробників міста, регіону та 

популяризація власної діяльності; 

підготовка та написання проєктів, допомога в підготовці документації для 

подачі проєктів; 

підтримка становлення Молодіжного парламенту Мелітополя та сприяння 

організації та реалізації заходів, спрямованих на виконання завдань 

Молодіжного парламенту Мелітополя; 

організовано проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, 

спрямованих на виконання завдань Молодіжного парламенту; 

забезпечено залучення цільового фінансування на виконання молодіжних 

програм, спрямованих на виконання завдань Молодіжного парламенту 

Мелітополя; 

       розробка Концепції інтегрованого розвитку Мелітополя; 

       розробка проєктів концепції SMART CITY, які готові до реалізації;  

проаналізовано стан реалізації Концепції розвитку велоінфраструктури  

м. Мелітополя;  

Заплановані проєкти до реалізації на 2022 рік: 

проєкт «Розвиток бізнесу і експорту продукції МСП міста Мелітополя та 

Мелітопольського району» - створення Офісу підтримки бізнесу та експорту; 

проєкт «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» (GIZ);  

«Впровадження інноваційних та безпечних для клімату рішень концепції 

SMART CITY спільно з представництвом Фонду «Фридриха Наумана за 

Свободу»; 

проєкт «Виставково-інноваційний центр» (USAID); 

проєкт «Розширення можливостей працевлаштування молоді та жінок в 

Азовському регіоні» (спільно з ГО «Маріупольська спілка молоді»);  

проєкт «Покращення медичних та соціальних послуг для уразливих верств 

населення» (GIZ);  

проєкт «Туристичний інформаційний центр»;  

проєкт «Степ bike Step» (USAID) (спільно з ГО «Спільно Hub»); 

проєкт «Взаємодія поліції та громади задля підвищення безпеки 

велосипедистів на дорогах Мелітополя та Бердянська» (ПРООН) (спільно з ГО 

«Спільно Hub»). 



 

 

 

 

   VII. 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. 

Управління житлово-комунального господарства 

 Головні завдання: 

сприяння розвитку конкурентного ринку в сфері надання послуг з 

обслуговування житлового фонду; 

зимове утримання тротуарів, пішохідних зон (15140,00 тис. кв. м); 

прибирання вулиць дорожньої мережі, у тому числі ручне і механізоване 

(75850,00 тис. кв. м); 

полив доріг (35250,00 тис. кв. м); 

вивіз несанкціонованих звалищ (1950 куб. м); 

дробіння гілок та пнів (980 куб.м); 

боротьба з карантинними та шкідливими рослинами (1820 кв. м); 

ліквідація природних земляних насипів на території вуличних насаджень 

вздовж доріг;  

планування площ; 

монтаж, заміна, реставрація, технічне обслуговування дорожніх знаків; 

горизонтальна та вертикальна розмітка поверхні вулично-дорожньої 

мережі (21245,00 кв. 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 та вивіз сміття); 

утримання та благоустрій території Мелітопольського міського парку 

культури і відпочинку ім. Горького; 

заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у 

місті; 

заходи, спрямовані на організацію пасажирських перевезень комунальним 

транспортом в місті; 



 

поточний ремонт та утримання дорожнього одягу та покриття вулиць, 

доріг, площ, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій, 

тротуарів біля багатоповерхових будинків, пішохідних зон та систем 

водовідведення; 

поточний ремонт та розчищення зливової каналізації (приблизно 600 од. 

зливоприймальних та оглядових колодязів); 

послуги з садіння, догляду, охорони земельних насаджень загального та 

спеціального призначення, у т.ч. послуги з догляду за зеленими насадженнями 

вулиць, парків, скверів, братських кладовищ; 

поточний ремонт автомобільних мостів (вул. Івана Алексєєва (біля АЗС); 

просп.    Богдана    Хмельницького    (мотокрос);     вул. Павла Сивицького;  

вул. Олександра Довженка (АЗС “Укрнафта”); вул. Ломоносова, 372;  

вул. Молодіжна, 29; вул. Інтеркультурна (шляхопровід); вул. Олександра 

Невського, 371; вул. Будівельна, 214) та пішохідних мостів (вул. Вишнева, 40; 

вул. Маяковського, 19; вул. Перекопська, 31; вул. Академіка Корольова, 218;  

вул.  Серафимовича,  33; вул. Виноградна, 24; вул. Івана Франка, 91; 

вул. Островського, 15; вул. Станіславського (біля вул. Берегової, 187; 

вул. Покровська, 74); 

поточний ремонт підпірних стін (вул. Михайла Грушевського,                     

вул. Гетьмана Сагайдачного, просп. Богдана Хмельницького, Алея Слави,                                 

вул. Інтеркультурна, площа Перемоги); 

поточний ремонт залізобетонної огорожі (просп. Богдана Хмельницького 

– вул. Інтеркультурна, просп. 50-річчя Перемоги – вул. Гетьмана Сагайдачного, 

просп. 50-річчя Перемоги, вул. Пушкіна - ЗОШ № 4); 

улаштування, поточний ремонт, утримання приладів та обставин доріг та 

дорожніх споруд, у тому числі зовнішніх металоконструкцій, огорож, 

колесовідбійників тощо (мости на вул. Молодіжній, вул. Будівельній, вул. Івана 

Алексєєва,      просп.    Богдана    Хмельницького,    вул. Павла    Сивицького,  

вул. Олександра   Невського,   вул.   Олександра   Довженка,    вул. Ломоносова,  

вул. Інтеркультурна, огорожа по просп. Богдана Хмельницького, просп. 50-річчя 

Перемоги, вул. Героїв України); 

поточний ремонт, техобслуговування насосних станцій 

(техобслуговування 2-х насосних станцій по вул. Університетська,  

вул. Олександра Невського); 

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); 

канав (вул. Костенко, вул. Довженко, вул. Покровська, вул. Сопіна, 

вул. Таврічна, вул. 23 Жовтня, вул. Пушкіна, вул. Марії Браткової, 



 

вул. Петропавлівська, вул. Михайла Грушевського, вул. Павла Сивицького, 

вул. Михайла Оратовського, пров. Річковий); 

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, дощок, огорож, лав, сміттєвих урн та ін.); 

улаштування, придбання, поточний ремонт, утримання автобусних 

зупинок; 

дератизація територій (ставок-накопичувач по вул. Костенка, схили балки 

Піщанської від вул. Дружби до вул. Берегової, схили балки Кізіярської 

(вул. Сопіна, вул. Пішкіна, вул. Толстого, вул. Селянська, вул. Олександра 

Довженка), вул. Молочна, р. Молочна в межі міста (вул. Пушкіна, вул. Марії 

Батракової), вул. Лермонтова (лісопосадка), вул. Тельмана (р-н гаражного 

кооперативу), пров. Річковий, вул. Островського, вул. Брів-ла-Гайард від № 25 

до вул. Лермонтова, вул. Чкалова (р-н Мелітопольського протитуберкульозного 

диспансера), просп. Богдана Хмельницького (вул. Берегова (водовідвідний 

канал), пров. Балківський до вул. Героїв Сталінграда, вул. Сагайдачного, 2); 

делорвація водоймищ (дренажний канал по вул. Марії Батракової, балка 

Піщанська    (від    просп. Богдана Хмельницького до автомобільного мосту по  

вул. ІванаАлексєєва), вул. Гетьманська); 

повірка, монтаж (демонтаж) приладів обліку водопостачання; 

поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанного комплексу на 

площі Перемоги, систем поливу та бювету;  

підвищення продуктивності та стабільної роботи об’єктів водовідведення 

та каналізаційних мереж; 

підвищення продуктивності та стабільної роботи об’єктів водопостачання 

та водопровідних мереж; 

дитячі та спортивні майданчики м. Мелітополя; 

капітальні ремонти: 

вулиць, доріг, провулків, проїздів, площ, внутрішньоквартальних проїздів 

та прибудинкових територій, тротуарів біля багатоповерхових будинків, 

пішохідних доріжок та зон, велосипедних доріжок, майданчиків для паркування 

транспортних засобів та їх покриття; 

пам’ятників культурної та історичної спадщини (у т.ч. братських, 

військових кладовищ); 

мереж зовнішнього освітлення міста; 

пристроїв світлофорної сигналізації; 

споруд водовідведення (русел струмків, балок, каналів, канав, ровів); 

зелених насаджень; 

зливової каналізації; 



 

підпірних стін; 

встановлення нових, заміна та капітальний ремонт автобусних зупинок; 

встановлення нових, заміна та капітальний ремонт малих архітектурних 

форм;  

ліфтів; 

житлового фонду; 

капітальний ремонт контейнерних майданчиків. 

Очікувані результати: підвищення комфортності життя та інвестиційної 

привабливості м. Мелітополя. 

        1. КП “Водоканал” 

     Головна мета: забезпечити безперебійне надання послуг з 

водопостачання та водовідведення усім споживачам послуг, підвищення якості 

обслуговування населення і підприємств міста.  

 Головні завдання: 

 розробка та направлення на затвердження до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг нових тарифів на 

послуги з централізованого постачання холодної води відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”. 

1. Водопостачання 

1 Найменування заходу Завдання Вартість  

тис. грн, 

1  Реконструкція ділянки 

Новопилипівського водогону 

Мирненська нитка від дюкера до 

Заповідника «Кам’яна могила» 

відкритим способом 

(включно з дюкером) 

Заміна ділянки водогону   

 Д 530мм сталь на трубу  

ПЕ 100SDR 17 

Д 450мм  L≈200,0м 

 

1 734,80 

2 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Покровській від        

вул. Олександра Невського до  

вул. Дмитра Донцова 

Заміна сталевих труб  

Д 150мм на трубу   

ПЕ 100SDR 17  Д 63 мм 

комбінованим способом  

L - 435,0м 

83,976 

 

3 

Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Університетській    

від вул. Олександра Невського до 

вул. Михайла Грушевського  

Заміна чавунних труб  

Д 125мм на трубу  ПЕ 100SDR 

17 Д 63 мм комбінованим 

способом L - 262,0м 

50,58 

4 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Університетській 

від вул. Михайла Грушевського до 

вул. Чернишевського  

Заміна чавунних труб  

Д 100мм на трубу ПЕ 100SDR 

17  Д 63 мм комбінованим 

способом L - 285,0м 

55,02 

5 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Університетській 

Заміна чавунних труб  

Д 100 мм на трубу  

19,40 



 

від вул. Чернишевського  до 

житлового будинку № 41 по  

вул. Університетській 

ПЕ 100SDR 17  Д 63 мм  

комбінованим способом 

L≈100,0м 

6 «Реконструкція 

Новопилипівського водогону  

Тамбовська нитка                               

м. Мелітополь Запорізька область 

заміна ділянки водогону сталь Д 

500мм на трубу ПЕ 100 SDR 17    

Д 450мм, відкритим способом  

L - 1700,0 

15 520,284 

7 Реконструкція ділянки 

Новопилипівського водогону 

Мирненська нитка від ВНС №5 до 

камери переключення 

Заміна ділянки водогону   

Д 530мм сталь на трубу  

ПЕ 100SDR 17Д 450мм  

відкритим L≈210,0м 

1 201,540 

8 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Дмитра Донцова 

від вул. Покровської до  

вул. Інтеркультурної  

Заміна сталевих труб  

Д 150 мм на трубу  ПЕ 100SDR 

17 Д 63 мм комбінованим 

способом L 212,0м 

40,926 

9 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Михайла 

Грушевського від                  

вул. Костенка до   

вул. Гетьманської 

 Заміна   чавунних  труб    

Д 250мм   на   трубу ПЕ 100SDR 

17  Д 250 мм відкритим 

способом L –230,0м 

683,100 

10 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Михайла 

Грушевського від                  

вул. Інтеркультурної до     

вул. Університетської 

Заміна   чавунних  труб    

Д 250мм   на   трубу ПЕ 100SDR 

17 Д 250 мм відкритим 

способом L –170,0 

504,90 

11 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Михайла 

Грушевського від                                    

вул. Покровської  до                            

вул. Інтеркультурної  

Заміна   чавунних  труб    

Д 250 мм   на   трубу ПЕ 

100SDR 17 Д 250 мм  

відкритим способом L –295,0 

876,15 

12 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Гетьманській від 

вул. Олександра Невського до вул. 

Михайла Грушевського 

Заміна чавунних труб  Д 150мм  

на трубу ПЕ 100SDR 17 Д 63 мм  

комбінованим способом 

 L –304,0м 

58,687 

13 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Генічеській  від вул. 

Ялтинській до вул. Івана 

Алексєєва 

Заміна чавунних труб   

Д 150мм на трубу  ПЕ 100SDR 

17Д 110 мм комбінованим 

способом L –1060,0м 

618,192 

14 Заміна ділянки водопровідної 

мережі по вул. Марії Батракової  

від пров. Марії Батракової  до 

житлового будинку № 185  

по вул. Марії Батракової  

Заміна чавунних труб   

Д 150мм  на трубу  ПЕ 100SDR 

17 Д 63 мм комбінованим 

способом L –  848,0м  

163,706 

15 Заміна двох ниток сталевої труби 

Д 200мм  від вул. Брів-ла-Гайард 

до ПНС  по вул. Брів-ла-Гайард, 4 

 

Заміна двох ниток сталевої 

труби Д 200мм на трубу 

ПЕ100SDR17Д 110 мм довжина 

труб по 12 м, комбінованим 

способом, загальною довжиною 

99,144 



 

– 170,0 м   

2. Водовідведення 

1 Найменування заходу Завдання Вартість тис. 

грн, 

1 «Реконструкція напірного 

колектора від КНС № 4 до точки 

«А» у м. Мелітополі Запорізької 

області» 

Заміна каналізаційного 

колектора Ø 800мм на трубу  ПЕ 

100SDR17 Ø630мм  L 

=5521,00м, комбінованим 

способом 

62 960,542 

(1 черга) 

2 «Реконструкція напірного 

колектора від КНС № 5 до точки 

«А» у м. Мелітополі Запорізької 

області» 

Заміна каналізаційного 

колектора Ø 500мм на трубу ПЕ 

100SDR17 Ø630мм  L =3138,0м, 

відкритим способом 

42 284,989 

(1 черга) 

3 «Реконструкція напірного 

колектора від точки «А» до 

Приазовського магістрального 

каналу у Мелітопольському районі 

Запорізької області» 

Заміна каналізаційного 

колектора Ø 1000мм на трубу  

ПЕ 100SDR17                    Ø 710 

мм  L =2350,0м, комбінованим 

способом 

42 414,123 

(1 черга) 

4 «Реконструкція напірного 

колектора від КНС № 1 до КНС № 

4 у м. Мелітополі Запорізької 

області» 

Заміна каналізаційного 

колектора Ø 800мм на трубу ПЕ 

100SDR17 Ø 630мм  L –3218,0м, 

комбінованим способом 

37 328,381 

(1 черга) 

5 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по просп.    50-річчя 

Перемоги від вул. Гоголя до  

вул. Пушкіна у м. Мелітополі 

Запорізької області» 

(неперекладені ділянки 

центрального колектору) 

Заміна каналізаційного 

колектора з/б Ø 500 мм на труби 

Корсис SN8  Ø 400 мм 

комбінованим способом 

L ≈865,0м 

     2 400,000 

6 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Воїнів-

інтернаціоналістів від  

вул. Інтеркультурної до  

вул. Гетьманської у м. Мелітополі 

Запорізької області» 

Заміна каналізаційного 

колектора з/б Ø 500 мм на труби 

Корсис SN8 Ø 315 мм 

комбінованим способом 

L ≈350,0м 

720,000 

7 «Реконструкція каналізаційного 

колектора вул. Ярослава Мудрого 

від вул. Петра Дорошенка до  

вул. Івана Алексєєва у  

м. Мелітополі Запорізької області» 

Заміна аварійної ділянки 

колектора Ø 350 мм на трубу 

типу Корсис SN8 Ø 400 мм, або 

її аналог, відкритим способом.    

L –340,0м 

950,000 

8 «Реконструкція 

внутрішньоквартального 

колектора від житлових будинків 

№№ 39, 41 по вул. Героїв України 

до вул. Ярослава Мудрого у  

м. Мелітополі Запорізької області» 

Заміна аварійної ділянки 

колектора Ø 300 мм на трубу 

типу Корсис SN8 Ø 315 мм, або 

її аналог, відкритим способом.    

L –≈85,0м 

240,000 

9 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Пушкіна (в 

Заміна каналізаційного 

колектора з/б Ø 400 мм, 300 мм 

     440,000 



 

районі ЗОШ № 4) ум. Мелітополі 

Запорізької області» 

на трубу Корсис SN8 Ø 400 мм 

відкритим способом   L ≈160,0м 

10 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Осипенко від 

вул. Гоголя до пров. Гризодубової 

у м. Мелітополі Запорізької 

області» 

Заміна аварійної ділянки 

колектора Ø 300 мм на трубу 

типу КОРСИС SN8 Ø 315 мм, 

або її аналог, відкритим 

способом   L ≈300,0м 

830,000 

11 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по пров. Садовому у  

м. Мелітополі Запорізької області» 

Заміна аварійної ділянки 

колектора Ø 400 мм на трубу 

типу КОРСИС SN8  

Ø 400 мм, або її аналог, 

відкритим способом.   L –380,0м 

1 050,000 

12 «Реконструкція 

внутрішньоквартального 

колектора від житлового будинку 

№ 194 по вул. Лютневій до КНС  

№ 6 у м. Мелітополі Запорізької 

області» 

Заміна аварійної ділянки 

колектора Ø 400 мм на трубу 

типу Корсис SN8 Ø 400 мм, або 

її аналог, відкритим способом.  

L ≈380,0м 

1 100,000 

13 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по пров. Академіка 

Корольова від вул. Інтеркультурної 

до вул. Будівельної у  

м. Мелітополі Запорізької області» 

Заміна аварійної ділянки 

колектора  

Ø 1000 мм на трубу типу Корсис 

SN8 Ø 800 мм, або її аналог, 

відкритим способом.  L ≈460,0м 

2 094,600 

14 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Гризодубової від 

ринку до вул. Ломоносова у  

м. Мелітополі Запорізької області» 

Заміна аварійної ділянки 

колектора Ø 400 на трубу типу 

Корсис SN8 Ø 400 мм, або її 

аналог, відкритим способом.                 

L ≈640,0м 

1 600,000 

15 «Реконструкція напірної частини 

каналізаційного колектора по  

вул. Чайковського від вул. Чкалова 

до камери гасіння стоків по  

вул. Чайковського у                          

м. Мелітополі Запорізької області» 

Заміна аварійної ділянки 

напірного трубопроводу Ø 125 

мм по вул. Чайковського на 

трубу напірну каналізаційну ПЕ 

100 SDR 17 Ø 225 мм відкритим 

способом.Реконструкція камери 

гасіння стоків L –567,0 м 

1 550,000 

16 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Петра 

Дорошенка від вул. Героїв України 

до                          вул. Шмідта у  

м. Мелітополі Запорізької області» 

Заміна аварійної ділянки 

колектора Ø 700 мм на трубу 

типу Корсис Ø 600 мм, або її 

аналог, відкритим способом.  L 

≈384,0м 

1 100,000 

17 «Реконструкція центральних 

очисних споруд   КП “Водоканал” 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області» 

Реконструкція здійснюється на 

двосекційному преаераторі, на 

первинному відстійнику № 2 і 

секції № 2 аеротенка та не 

змінює складу й технологічної 

схеми обробки стічної води.   

25 000,000 

18 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Дмитра Донцова 

Заміна аварійної ділянки 

колектора Ø 250 мм та                 

      650,0 

(без урахування 



 

від  вул. Інтеркультурної до  

вул. Гетьманської  

Ø 350 мм кераміка на трубу 

каналізаційну внутрішнім 

діаметром 300 мм, відкритим 

способом                 L ≈580,0м  

відновлення 

асфальтового 

покриття) 

19 «Реконструкція ділянки 

каналізаційного колектора по  

вул. Івана Алексєєва від ж/б                               

№ 18 по           вул. Івана Алексєєва 

до вул. Ярослава Мудрого  

 

Заміна аварійної ділянки 

колектора Ø 300 мм кераміка на 

трубу каналізаційну внутрішнім 

діаметром 300 мм, відкритим 

способом   L ≈325,0м  

370,0 

(без урахування 

відновлення 

асфальтового 

покриття) 

20 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Брів-ла-Гайард 

від просп. 50-річчя Перемоги до                         

вул. Кізіярської» - від 

каналізаційного випуску 

Пологового будинку до перехрестя 

вул. Брів-ла-Гайард та 

вул. Кізіярської (з переходом 

колектора на парну сорону  

вул. Брів-ла-Гайард).  

- трубопровід ділянки 

каналізаційного колектора                     

Ø 500 мм в районі житлового 

будинку № 11 по вул. Брів-ла-

Гайард  

- ділянка каналізаційного 

колектору в районі житлового 

будинку № 3 по вул. Брів-ла-

Гайард   

Заміна аварійної ділянки 

центрального каналізаційного 

колектора Ø 500 мм залізобетон  

на труби каналізаційні 

внутрішнім діаметром 300 мм, 

комбінованим способом  

L≈350,0 м заміна аварійної 

ділянки каналізаційного 

колектора Д 500мм на труби 

каналізаційні внутрішнім 

діаметром 400мм, відкритим 

способом                 L ≈50,5м 

Заміна аварійної ділянки 

каналізаційного колектора Д 

300мм азбоцемент, на труби 

каналізаційні внутрішнім 

діаметром 400 мм, відкритим 

способом     L ≈30,0м 

    580,0 

21 «Реконструкція каналізаційного 

колектора по вул. Михайла 

Грушевського від вул. Гетьмана 

Сагайдачного до  

вул. Університетської» 

 

Заміна ділянки каналізаційного 

колектора Д 300мм, 200мм 

чавун на трубу каналізаційну 

внутрішнім діаметром             

200-300 мм, відкритим 

способом L ≈365,0м 

 

350,0                       

(без урахування 

відновлення 

асфальтового 

покриття) 

    
 Зазначені заходи надають змогу виключити можливість аварійних 

ситуацій через вихід 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 2022 рік».  

     Програмою заплановані наступні заходи: 

№ 

п/п 
Найменування заходу 

Заплановано 

інвестицій на 2021 

рік,  

тис. грн 

Водопостачання 

1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат  ресурсів, у т.ч. 

1.1 Виконання проєктно-кошторисної документації на технічне 

переоснащення насосного обладнання  зі всіма типами 

захисту та приладами збору та передачі даних та управління 

свердловини № 8 Новопилипівського водозабору 

  143,75  

1.2 Виконання проєктно-кошторисної документації на технічне 

переоснащення насосного обладнання  зі всіма типами 

захисту та приладами збору та передачі даних та управління 

свердловини № 9 Новопилипівського водозабору 

143,75 

1.3 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  всіма типами захисту 

та приладами збору та передачі даних та управління 

свердловини №12 Новопилипівського водозабору 

138,75 

1.4 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  всіма типами захисту 

та приладами збору та передачі даних та управління насосами 

свердловини № 13 Новопилипівського водозабору 

82,92 

1.5 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  всіма типами захисту 

та приладами збору та передачі даних та управління насосами 

свердловини № 14 Новопилипівського водозабору 

83,42 

 

1.6 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  всіма типами захисту 

та приладами збору та передачі даних та управління насосами 

свердловини № 15 Новопилипівського водозабору 

143,75 

1.7 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  всіма типами захисту 

та приладами збору та передачі даних та управління насосами 

свердловини № 16 Новопилипівського водозабору 

82,92 

1.8 

 

Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  всіма типами захисту 

та приладами збору та передачі даних та управління насосами 

свердловини № 17 Новопилипівського водозабору 

143,75 

1.9 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  всіма типами захисту 

та приладами збору та передачі даних та управління насосами 

свердловини № 18 Новопилипівського водозабору 

83,42 

1.10 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 85,0 



 

переоснащення насосного обладнання  всіма типами захисту 

та приладами збору та передачі даних та управління насосами 

ВНС №5 

1.11 Розроблення та встановлення спеціалізованої програми 

SCADA 
300,0 

1.12 Придбання та облаштування посту оператора та пуско-

налагоджувальні роботи             
271,91 

1.13 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Чкалова, 47б 
165,89 

1.14 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Павла 

Ловецького 

126,70 

1.15 Виконання проєктно-кошторисної документації та 

встановлення системи дистанційного керування насосним 

обладнанням  ПНС 26 кварталу бульв. 30-річчя Перемоги 

58,00 

1.16 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  ПНС 26а кварталу, 

бульв. 30-річчя Перемоги 

161,53 

1.17 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  ПНС 53 кварталу,  

вул. Олеся Гончара, 113 

138,73 

1.18 Виконання проєктно-кошторисної документації та 

встановлення системи дистанційного керування насосним 

обладнанням ПНС  

вул. Університетська, 35 

58,00 

1.19 Виконання проєктно-кошторисної документації та 

встановлення системи дистанційного керування насосним 

обладнанням ПНС вул. Університетська, 43 

58,00 

1.20 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  ПНС 75 кварталу,  

вул. Інтеркультурна, 424 

120,77 

1.21 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання ПНС 75 кварталу,  

вул. Гагаріна, 1 

132,11 

1.22 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання ПНС 113д кварталу,  

вул. Бєляєва 

138,73 

1.23 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання ПНС 87а кварталу, вул. 

Петра Дорошенка 

138,73 

1.24 Виконання проєктно-кошторисної документації та 

встановлення системи дистанційного керування насосним 

обладнанням ПНС   вул. Вакуленчука, 59 

58,0 

1.25 Виконання проєктно-кошторисної документації та 

встановлення системи дистанційного керування насосним 

обладнанням ПНС  

вул. Дружби, 218 

58,0 

1.26 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 161,53 



 

переоснащення насосного обладнання ПНС 35 кварталу  

просп. Перемоги - вул. Ломоносова 

1.27 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання ПНС вул. Івана 

Алексєєва, 20 

132,11 

1.28 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання ПНС 65 кварталу,  

вул. Героїв Сталінграда, 15 

161,53 

1.29 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  ПНС вул. Дружби, 199 
114,08 

1.30 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення насосного обладнання  ПНС вул. Івана Богуна 
132,11 

2. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з 

них: 

2.1 Придбання та встановлення вузлів комерційного обліку на 

багатоповерхові будинки міста 
10000,0 

3. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: 

3.1 Придбання та встановлення обладнання для знезалізнення 

води на ВНС СВКГ "Авіа С" та доочищення на ВНС №1, №2, 

№3 

17000,0 

Всього водопостачання: 30817,89 
 

Водовідведення: 

1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів у т.ч. 

    

1.1 

Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції №1 зі 

встановленням системи дистанційного керування насосним 

обладнанням та передачі даних 

306,0 

 

1.2 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції №2 зі 

встановленням системи дистанційного керування насосним 

обладнанням та передачі даних 

306,0 

 

1.3 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції №3 зі 

встановленням системи дистанційного керування насосним 

обладнанням та передачі даних 

306,0 

1.4 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції №4 зі 

встановленням системи дистанційного керування насосним 

обладнанням та передачі даних 

306,0 

1.5 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції №5 зі 

встановленням системи дистанційного керування насосним 

обладнанням та передачі даних 

306,0 

1.6 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції №6 зі 

встановленням системи дистанційного керування насосним 

обладнанням та передачі даних 

306,0 



 

1.7 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції №7 зі 

встановленням системи дистанційного керування насосним 

обладнанням та передачі даних 

307,10 

1.8 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції №8 зі 

встановленням системи дистанційного керування насосним 

обладнанням та передачі даних 

307,10 

1.9 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції №9 зі 

встановленням системи дистанційного керування насосним 

обладнанням та передачі даних 

307,10 

1.10 Виконання проєктно-кошторисної документації та технічне 

переоснащення каналізаційної насосної станції СВКГ "Авіа 

С" зі встановленням системи дистанційного керування 

насосним обладнанням та передачі даних 

318,40 

Всього водовідведення: 3075,70 

 

Всього за інвестпрограмою: 33893,58 

            Очікуваний результат: 

 скорочення витрат води, поліпшення водопостачання споживачів; 

 запобігання розливу стічних вод після виконання капітальних ремонтів 

каналізаційних колекторів, що поліпшить екологічну обстановку міста та 

прилеглих водойм; 

 підвищення якості обліку стоків, які транспортуються та очищаються, 

після впровадження ЦОС; 

 підвищення якості оперативності надання послуг з водовідведення 

                               
   2. ТОВ “Тепло-Мелітополь” 

 Головна мета: забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з 

теплопостачання, зменшення споживання газу та електроенергії, скорочення 

втрат у теплових мережах при транспортуванні. 

 Головні завдання:  

№ Найменування проєкту Орієнтовна потреба на 2022 

рік (з бюджетів усіх рівнів), 

тис. грн. 

1 Технічне переоснащення котельні центрального 

району по вул. Покровській, 61/1 ЕРТМ-1 (виконання 

проєктних та будівельно-монтажних робіт) 

11 555,769 

2 Проведення газифікації з заміною обладнання 

(встановлення газових котлів) вугільних котелень по 

вул. Українській, 21 та по вул. Бєлякова, 105а 

900,00 

3 Капітальний ремонт теплової мережі Центральної 

частини від вул. Байбулатова, 3 до вул. Байбулатова, 15 

5360,40 



 

із застосуванням попередньоізольваних труб  426/560 

мм (426 м.п). 

4 Реконструкція насосної 285-го кварталу по  

вул. Садовій, 47/1 (заміна теплової схеми та заміна 

насосного обладнання) 

300,00 

5 Реконструкція насосної 300-го кварталу по  

вул. Шмідта, 1/1 (заміна теплової схеми та заміна 

насосного обладнання) 

300,00 

6 Реконструкція насосної МДПУ по вул. Гетьманській, 

20 (заміна теплової схеми та заміна насосного 

обладнання) 

300,00 

7 Капітальний ремонт основних теплових магістралей  10 000,00 

8 Заміна теплової ізоляції теплових мереж з 

використанням антивандальних технологій (3,5 км) 

5109,00 

 Всього 33825,169 

 Очікувані результаті: 
 підвищення якості наданих послуг, зниження енерговитрат, у т.ч. в 

теплових мережах, економія енергетичних ресурсів; 
 ефективне використання обладнання; 
 якісний контроль за тепловою енергією, які відпускається споживачам; 
 забезпечення беззбиткової роботи підприємства.  

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

Парк культури і відпочинку ім. Горького в м. Мелітополі Запорізької 

області (далі - Парк) 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. Парк 

носить почесне звання пам’ятки садово-паркового мистецтва та є частиною 

природно–заповідного фонду України, тому повинен бути джерелом гордості 

громади міста та міської влади. Розвиток Парку потребує значної уваги та 

вирішення питань соціального значення.   

Головною метою загальної роботи підприємства є створення на базі 

Парку 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 сьогодні - це 31,87 га, 73% з яких відведено під зелені насадження, 

що складає 21,5 га від його загальної площі, на яких росте 66 видів дерев (з 

яких 7 - хвойні, 37 - листяні), більше 30 видів кущів. Вік деяких дерев 



 

перевищує 90-річний вік. Догляд за зеленими насадженнями потребує значних 

фінансових витрат, спеціалізованої техніки та постійного штату  відповідного 

профілю для обслуговування зелених насаджень.  

Для завершення розпочатих заходів та для подальшого розвитку 

інфраструктури парку залишається ще низка проблемних питань, які 

потребують вирішення. 

 Головні завдання: 

На сьогоднішній день необхідно продовження діяльності щодо створення на 

території Парку сучасної інфраструктури відпочинку та дозвілля з метою 

надання відповідних послуг мешканцям міста та зумовлені виконанням Проєкту 

утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення.  

Залишається  проблема тротуарного покриття, яке замінено ще не на всій 

території парку, зокрема атракціонна площа. Покриття площі  складає 3000 

кв.м., знаходиться в незадовільному стані,  викликає незадоволення з боку 

відвідувачів та є травмонебезпечною для дітей, особливо заважає пил під час 

вітряної погоди або при масовому скупченні людей. 

Комплекс «Поляна сказок»  - це унікальний музей декоративно-прикладного 

мистецтва під відкритим небом, де розташовані фігури з дерева за мотивами 

дитячих казок, алея фонтанів, зоопарк та штучна водойма. Наразі покриття  

комплексу ґрунтове, при відвідуванні комплексу це призводить до порушення 

трав’яного покрову та ущільнення ґрунту, що спричиняє пригнічення росту 

зелених насаджень. У зв’язку з цим існує необхідність у нормуванні 

рекреаційного навантаження на ґрунт, а саме створення пішохідних доріжок. 

Необхідно здійснення заходів з утримання парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва, а саме, послуги по догляду за зеленими насадженнями, озеленення в 

кварталі № 10 (влаштування газону, висадка нових зелених насаджень). 

Для задоволення потреб відвідувачів пенсійного віку планується 

влаштування тематичного парку «Парк поколінь». 

Влаштування скверу у французькому стилі. 

Влаштування нових фотозон. 

Облаштування маршруту та бігових доріжок. 

На території Парку розташовано 6 атракціонів, які знаходяться на балансі 

підприємства: «Колесо огляду», «Веселі гірки», «Фігурна карусель», «Берізка», 

«Ромашка», «Сонечко», які у зв’язку з моральною застарілістю вичерпали свій 

ресурс. У зв’язку з тим, що надання розважальних атракціонних послуг є одним 

з основних видів доходу підприємства, за рахунок якого підприємство 

забезпечує власні потреби, сплачує податки, виплачує заробітну плату 

працівникам цілий рік, а існуючі атракціони не можуть забезпечити достатній 

рівень доходу, є необхідність в придбанні нових атракціонів.  

          Очікувані результати: 



 

Виконання вищезазначених заходів дозволить створити сучасну, 

привабливу, рекреаційно-екологічну зону для комфортного  відпочинку всіх 

вікових категорій громадян міста. Місце для проведення міських розважальних 

та спортивних заходів. Заходи з озеленення території підвищать екологічну та 

естетичну цінність парку. Завершення комплексного благоустрою алей та  

майданчиків зробить вид парку завершеним, гармонійним та сприятиме 

збільшенню кількості відвідувачів. Встановлення огорожі дозволить зберегти 

зелені насадження, відтворити природну екологічну систему парку, відновити 

природній волого- і повітрягазообмін ґрунтів території зеленої зони парку. 

Скорочення витрат на ліквідацію ущільнення ґрунтів у результаті 

антропогенного впливу та несанкціонованого заїзду автотранспорту, а також 

відновлення пошкоджених зелених насаджень.  

Заплановані заходи є актуальними, вкрай необхідними, спрямованими на 

поліпшення матеріально-технічної бази та фінансово-економічних показників 

роботи підприємства, забезпечення його прибуткової діяльності у 2022 році. 

 

 4. КП “Аптеки МЛТ” 

 Аналіз стану розвитку галузі  за попередній період.   

 КП “Аптеки МЛТ” Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі 

- КП “Аптеки МЛТ”) є закладом охорони здоров'я і створено з метою 

забезпечення продукцією медично-фармацевтичного призначення (лікарські 

засоби, вироби медичного призначення, хімічні реактиви, дезінфекційні засоби, 

рентгенплівки, засоби діагностики, предмети санітарії та гігієни) населення, 

лікувально-профілактичних та інших закладів. 

 Структурні підрозділи КП “Аптеки МЛТ”: 

 аптека № 16 (вул. Університетська, 15); 

 аптека № 143 (просп. Б. Хмельницького, 3); 

 аптека № 171 (вул. Гризодубової, 39); 

 аптечний пункт № 1 (вул. Кізіярська, 48); 

 аптечний пункт № 3 (вул. Кізіярська, 37); 

 аптечний пункт № 6 (вул. Івана Алексєєва, 7). 

 Основні напрямки діяльності: 

 оптова та роздрібна реалізація медикаментів та виробів медичного 

призначення населенню, лікувально-профілактичним та іншим закладам; 

 господарська діяльність з виготовлення, зберігання, перевезення, 

придбання, пересилання, ввезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів; 

 виготовлення в умовах аптеки медикаментів, лікарських форм за 

вимогами лікувально-профілактичних закладів та населення; 

 внутріаптечний контроль медикаментів та лікарських форм; 



 

 створення оперативних резервів лікарських засобів, виробів медичного 

призначення за затвердженою номенклатурою та проведення санітарно-

протиепідемічних заходів; 

 проведення інформаційної роботи в лікувально-профілактичних закладах 

про наявність лікарських засобів, виробів медичного призначення, нових ліків 

та їх аналогів; 

 планування потреби в лікарських засобах та інших медичних виробах з 

метою включення їх в замовлення чи укладання прямих договорів з 

підприємствами-постачальниками; 

 здійснення посередницьких послуг при купівлі - продажу товарів 

народного споживання; 

 виконання програми “інсулін”; 

 виконання програми “доступні ліки”; 

 відпуск наркотичних, психотропних та прекурсорів лікувально-

профілактичним закладам та населенню міста і району.  

У серпні 2021 року комунальне підприємство перейменовано з  

КП «Центральна міська аптека №171» ММР ЗО в КП «Аптеки МЛТ» ММР ЗО. 

Розроблено новий логотип комунального підприємства, придбано спеціальний 

одяг для фармацевтів.  

У 2021 році здійснили капітальний ремонт торгівельної зали аптеки № 16 

за адресою: вул. Університетська, 15 та відкрили цілодобовий аптечний пункт 

№1 за адресою: вул. Кізіярська, 48. 

Головні проблеми: велика конкуренція та велика кількість аптек та 

аптечних пунктів у місті. 

Мета: забезпечення продукцією медично-фармацевтичного призначення 

(лікарські засоби, вироби медичного призначення, хімічні реактиви, 

дезінфекційні засоби, рентгенплівки, засоби діагностики, предмети санітарії та 

гігієни) населення, лікувально-профілактичних та інших закладів.   
 

 Пріоритети розвитку: 

 створити плановий запас товарів в асортименті, необхідному для 

безперебійного забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів 

міста лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

підвищення кваліфікаційний рівень спеціалістів (для провізорів та 

фармацевтів); 

покращення матеріально-технічної бази підприємства і створення більш 

комфортних умов обслуговування населення  (проведення капітального ремонту 

в аптечному пункті №6); 

реалізація комплексу заходів щодо рівня довіри всіх верств населення 

(контроль якості лікарських засобів на підприємстві, інформування населення 

про роботу підприємства та соціальні програми щодо забезпечення лікарськими 



 

засобами населення міста Мелітополя та району через телевізійні та інтернет 

мережі підтримання програми національної символіки та популяризація 

символіки міста Мелітополя). 

Очікувані результати: стабільне, безперебійне забезпечення населення,  

лікувально-профілактичних та інших закладів необхідними лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення високої якості за прийнятними 

цінами; беззбиткова робота підприємства. 

5. КП “Міськсвітло” 
  В 2020 році було розпочато проєкт «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення в м. Мелітополі шляхом технічного переоснащення LED 

світильниками» за допомогою інвестицій Північної екологічної фінансової 

корпорації на замовлення управління житлово-комунального господарства 

Мелітопольської міської ради Запорізької області на підставі кредитного 

Договору між  Північною екологічною фінансовою корпорацією та міською 

радою міста Мелітополя. Джерелом фінансування виступили кошти міського 

бюджету, кредитні та грантові кошти. Виконання проекту завершено у 2021 

році. Було демонтовано 2590 од. старих світильників, встановлено 3179 од. LED 

світильників, проведено заміну 2219 од. металевих кронштейнів, проведено 

демонтаж проводу А25 у кількості 65148 м., виконано підвішування проводу  

СІП загальною довжиною 92456 м., проведено заміну електроопор у кількості 

49 од., виконано монтаж кронштейнів та оголовків на з/б опори у кількості 49 

од., проведено монтаж контуру повторного заземлення у кількості 740 од., 

проведено монтаж обмежувачів перенапруг на лінії у кількості 696 од., 

утилізовано демонтовані лампи у кількості 2731 од. 

 За 9 місяців 2021 року здійснено: 

 обслуговування зовнішнього освітлення 

 заміна на провід СІП - 8470 м; 

 заміна LED ламп - 1456 шт; 

 заміна світильників на LED - 191 шт; 

 прокладено кабельні лінії (забезпечено електроживленням об’єкти: площа 

Перемоги, братське кладовище по вул. Героїв Крут, “Екопарк”, ВПУ № 37; 

 демонтаж та перенесення опор 9 шт на Каховське шосе; 

 погодження та виконання земельних робіт щодо перенесення опор 7 шт. 

по вул. Дмитра Донцова; 

 виконано архітектурне підсвічування: музична школа, ЦНАП, просп. 

Богдана Хмельницького, ДЮСШ № 3, опори по вул. Воїнів-інтернаціоналістів - 

11 шт.; “Екопарк”; 

 заміна 11 шт. ламп на  LED у с. Костянтинівка; 

 ремонт 19 світильників у с. Костянтинівка; 

 обслуговування світлофорних об’єктів 

 заміна кабелю КВВН - 660 м; 



 

 ремонт світлофорного об’єкта на перехресті вул. Дорожня -  

вул. Приміська в с. Костянтинівка; 

 замінено на провід СІП - 200 м; 

 замінено світлофорних секцій: транспортних - 12 шт.; пішохідних - 8 шт.; 

 виконано демонтаж світлофорних об’єктів на перехрестях: вул. Івана 

Алексєєва - вул. Леваневського, вул. Івана Алексєєва - вул. Шмідта. 
       Головні проблемами: завершення модернізації мереж зовнішнього 

освітлення міста та підвищення експлуатаційних якостей дії засобів 

регулювання дорожнього руху, модернізація світлофорних об’єктів, в тому числі 

для забезпечення безпеки пішоходів з особливими потребами (оснащення для 

звукових сигналів).  

    Головна мета: запобігання випадків дорожньо-транспортного 

травматизму, досягнення оптимальних умов безпеки всіх категорій користувачів 

міської дорожньої мережі, підвищення ефективності витрачання бюджетних 

коштів на зовнішнє освітлення міста Мелітополя та архітектурне освітлення 

міста та святкова ілюмінація для покращення умов проживання мешканців 

міста. 

            Пріоритетами розвитку на 2022 рік:  

 завершення модернізації, обслуговування та поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення міста Мелітополя та засобів регулювання дорожнього 

руху; 

 підвищення експлуатаційних якостей мереж зовнішнього та засобів 

регулювання дорожнього руху; 

 збереження та покращення  естетичного стану мереж зовнішнього та 

світлофорних об’єктів, архітектурне освітлення міста. 

         Шляхами досягнення  та основними завданнями, заходами щодо реалізації 

пріоритетів розвитку  на 2022 рік є виконання міських програм місцевого 

бюджету на підставі складених бюджетних запитів на 2022 рік, які 

передбачають проведення всіх необхідних видатків на забезпечення діяльності 

підприємства (в т.ч. заробітна плата та нарахування, придбання предметів 

довгострокового користування, придбання матеріалів, інвентарю та палива й 

запчастин, оплату послуг комунальних та інше). 

          КП «Міськсвітло» ММР ЗО на 2022 рік передбачається реалізація 

наступних програм: 
№ 

п/п 

Назва програми 

(яким документом затверджено) 

Розробник програми 

1 2 3 

1 Обслуговування мереж зовнішнього 

освітлення вулиць та засобів 

регулювання дорожнього руху міста 

(проєкт) 

Департамент капітального будівництва 

житлово-комунального господарства 

Мелітопольської міської ради Запорізької 

області 



 

2 Поповнення статутного капіталу 

комунального підприємства 

«Міськсвітло»    Мелітопольської 

міської ради Запорізької області 

(проєкт) 

Департамент капітального будівництва 

житлово-комунального господарства 

Мелітопольської міської ради Запорізької 

області 

                 
       

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 поховання; 

забезпечення гідного поховання невідомих та безрідних.  

Головні завдання: 

1) Благоустрій кладовища "Нове-1": 

систематичне вивезення сміття, в тому числі механізованим способом; 

дезінфекція та дератизація; 

догляд за Меморіалом воїнам-авіаторам; 

оновлення та догляд за інформаційними стендами; 

рекреаційні роботи для насаджень, дерев на кладовищах; 

вхідної площі; 

ручне прибирання території кладовищ; 

скошування трави; 

фарбування бордюрів; 

2) Благоустрій кладовища "Нове-2": 

систематичне вивезення сміття, в тому числі механізованим способом; 

дезінфекція та дератизація; 

оновлення та догляд за інформаційними стендами; 

ручне прибирання території кладовищ; 

скошування трави та фрезерування за допомогою механізмів; 

фарбування бордюрів; 

обладнання твердого покриття внутрішніх проїздів кладовища; 

оплата послуг водопостачання на кладовищах, догляд за хвойними 

насадженнями; 

3) Благоустрій кладовищ Н. Мелітополь, Семенівське: 

дезінфекція та дератизація; 

вивезення сміття; 

рекреаційні роботи для насаджень, дерев на кладовищах; 

ручне прибирання території кладовищ; 

скошування трави, в тому числі механізованим способом; 



 

4) Догляд на кладовищі «Нове-2» сектору для поховання почесних громадян 

міста, у тому числі благоустрій Почесного сектору з капітальним ремонтом 

проїздів з  твердим покриттям;  

5) Капітальний ремонт центральних в’їздів на діючі кладовища, у тому числі: 

на кладовищі «Нове-1»; 

на кладовищі «Нове-2». 

6) У зв’язку з наповненістю кладовищ, підприємство здійснює заходи з пошуку 

та відведення територій під нові поховання на перспективу. 

 Очікувані результати: 

 забезпечення належного стану кладовищ, підвищення рівня благоустрою 

та санітарного утримання кладовищ; 

 благоустрій місць майбутніх поховань з дотриманням санітарно-

епідеміологічних норм;  

 забезпечення ефективної роботи підприємства, якісний догляд за 

зеленими насадженнями, модернізація та укріплення матеріально-технічної 

бази підприємства, створення сучасних умов для громадян міста під час 

проведення ритуалів прощання та погребіння близьких та родичів; 

 забезпечення озеленення території має підвищити екологічну та 

естетичну цінність кладовищ; 

 завершення комплексного благоустрою проїздів та пішохідних зон, що 

зробить зовнішній вигляд кладовищ гармонійним; 

 зменшення скарг споживачів на неохайний стан кладовищ; 

 вдосконалення системи управління ритуальним господарством міста; 

 поліпшення матеріально-технічної бази та фінансово-економічних 

показників роботи підприємства, забезпечення його прибуткової діяльності у 

2022 році. 

   7. КП “Мелітопольжитлосервіс” 

 Основні напрямки господарської діяльності підприємства: 

 створення та експлуатація ринків для оптової та роздрібної торгівлі 

сільськогосподарськими, продовольчими, промисловими товарами та 

автомобілями; 

 надання в оренду місць торгівлі, у т.ч. з лотків, прилавків, кіосків, 

павільйонів, автомобілів, мотоциклів, ручних візків; 

 надання та суборенду земельних ділянок для розташування на ринках 

об’єктів роздрібної торгівлі; 

 виконання послуг у галузі майна підприємства, організацій і громадян. 

 Головна мета: ефективне використання комунального майна, 

отримання прибутку від здійснення господарської діяльності, надання послуг, 

боротьба зі стихійними ринками, розвантаження проїжджих частин біля ринків, 

створення додаткових торгових місць, благоустрій територій ринків. 



 

 Головні завдання:  забезпечення належних умов реалізації 

промислових та продовольчих товарів на ринках міста, створення 

конкурентного середовища на ринку з надання відповідних послуг, 

забезпечення беззбиткового функціонування підприємства.  

 Торгівлю на ринках здійснюють фізичні особи-підприємці, 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.  

 Основні види послуг, які надає підприємство, для фізичних та 

юридичних осіб: утримання торговельного місця в належному стані, видача на 

прокат санітарного одягу та ваговимірювальних приладів, розміщення , 

реклама, охорона, надання в оренду складських приміщень, зберігання в 

камерах схову, зберігання в холодильних камерах, послуга вимірювання опору 

ізоляції та опору металевого зв’язку.  

 Підприємство проводить роботу з організації та проведення 

щотижневих суботніх ярмарків з продажу сільськогосподарську продукції та 

продуктів   її   переробки   у   м. Мелітополь   по   вул.   Університетській, 5;  

вул. Академіка Корольова, 133/7; просп. 50-річчя Перемоги, 36а; бульв. 30-річчя 

Перемоги, 31 відповідно до Порядку організації та проведення щосуботніх 

ярмарків.  
  

      8. Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Мелітополь» 
 Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Мелітополь» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі – КП «ТРК 

«Мелітополь») створено з метою оперативного інформування телеглядачів про 

суспільно-політичні події в Україні, за кордоном, у Мелітопольському районі, 

місті Мелітополі;  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, Веселівському та Токмакському районах, в 

Запорізькій області, в м. Генічеськ та в інших районах Херсонської області.  

Глядацька аудиторія каналу мовлення КП «ТРК «Мелітополь» складає більше 

1,0 млн. осіб.    

 Пріоритетним для КП «ТРК «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.  

Ці напрямки підприємством реалізуються шляхом виготовлення   та 

трансляції  в ефірі телерадіокомпанії інформаційних, аналітичних, культурно-

просвітницьких, спортивних, патріотично-виховних, пізнавально-розважальних 

тощо. 
        

№ 

з/п 
Зміст завдання Головна мета Головні завдання Очікувані результати 

1 Інформаційні програми: 
 1.«Вісті»; 
 2.«Вісті. Події тижня»; 
 3.«Вісті про головне»; 
4. «Вісті. Спорт»; 
5. Програма «Прогноз 

погоди»; 
6. «Час змін» 
  

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 

Всебічне 

висвітлення життя 

міста та району, 

активний вплив на 

громадську 

позицію шляхом 

виготовлення та 

випуску в етер 

циклу 

інформаційних 

програм: 
1.«Вісті»; 
 2.«Вісті. Події 

тижня» 
 3.«Вісті про 

головне» 
4. «Вісті. Спорт»; 
5. Програма 

«Прогноз погоди» 
6. «Час зін» 
 

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 ВК ММР ЗО, 

ММР ЗО, правоохоронних та 

інших державних органів в 

інтересах територіальної 

громади. 
Реалізація програм 

«Депутатський округ» та 

«Актуальне інтерв’ю. Діалог у 

прямому ефірі»  також 

сприятиме : 
Підвищенню відкритості та 

прозорості роботи 

депутатського корпусу 

ММР ЗО та всіх рівнів; 
Забезпеченню 

інформаційної взаємодії з 

населенням та 

громадськістю міста; 
Формуванню за допомогою 

ЗМІ об’єктивної 

громадської думки про 

роботу депутатського 

корпусу ММР ЗО; 
Залученню городян до 

розгляду соціально 

важливих проєктів, що 

реалізуються ММР ЗО; 
Залучення городян до 

постійного діалогу з 

депутатським корпусом 
 

 

 

 

 

2 Програма «Мелітополь 

від А до Я» 
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 

3 Програма 

«Интеркультурная 

столица» 
4 Програма «Город, в 

котором мы живем» 
5 Програма «Слава 

освободителям» 
6 Програма «Нащадки 

Перемоги» 
  

7 Програма «Благовіст» Забезпечення сприйняття культурно-

духовного розвитку нашого суспільства 
8 Програма «В теме» Розширення тематики програмного 

продукту телеканалу пізнавально-

розважальним  компонентом 
9 Дитяча програма 
10 Програма Забезпечення Всебічне 



 

«Депутатський округ» 
 

 

 

 

 

 

 

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 

висвітлення життя 

міста та активне 

впливання на 

громадську 

позицію шляхом 

виготовлення та 

випуску в етер 

циклу 

телевізійних 

програм 

«Депутатський 

округ» та 

«Актуальне 

інтерв’ю. Діалог у 

прямому ефірі». 

11 
 

Програма  «Школа 

«Бути батьками» 
Забезпечення 

підвищення 

інформованості 

населення в сфері 

інклюзивної освіти 

серед  громади міста 

Мелітополя. 

Підвищення 

інформованості 

широкого загалу 

населення про 

інклюзивну освіту 

Забезпечення інформаційно-

консультативної підтримки 

батьків, які мають дітей з 

особливими освітніми 

потребами, формування за 

допомогою ЗМІ толерантного 

відношення до осіб з 

особливими потребами 

 

 Основу телепрограм, що виготовляються та транслюються  

ТРК «Мелітополь», складають інформаційно-аналітичні програми: щотижнева  

«Вісті», підсумкова щотижнева «Вісті. Події тижня», щотижневий діалог в 

прямому етері «Вісті про головне», спортивний огляд «Вісті. Спорт». 

 Цей компонент програмної концепції є постійним и буде продовжуватися  

наступні 3-5 років. 

 Телекомпанія впроваджує цілий ряд проєктів, які направлені на 

інформаційну підтримку ініціатив міської влади, виконання Стратегічного 

плану соціально-економічного і культурного розвитку міста до 2022 року.   

 На виконання плану міжкультурної інтеграції м. Мелітополя на 2015-2022  

роки телекомпанією було запроваджено спеціальний проєкт  «Інтеркультурна 

столиця», який успішно реалізовувався у 2021 році та буде продовжений у 

наступні роки. Мета цього проєкту – популяризація Мелітополя як 

інтеркультурної столиці України, пропаганда толерантності та дружби між 



 

людьми різних національностей, висвітлення діяльності національно-

культурних товариств, фестивалів та інших заходів цього напряму. В рамках 

проєкту  «Інтеркультурна столиця» також 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 2021 році були розширені новими випусками.  Наступні 

3-5 років тематика цієї групи проєктів буде розширена. 

 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. У 2021 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. 

Ця робота буде продовжена  наступні 3-5 років. 

 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. У 2021 році в етері телеканалу транслювалися соціальні ролики за 

замовленням управління соціального захисту населення, служби у справах 

дітей, пенітенціарної служби, міністерства юстиції, Нацгвардії, Нацполіції, 

Мелітопольського виконкому щодо залучення городян до участі в проєкті 

«Бюджет громадських ініціатив», «Соціальний фонд», який опікується 

проблемами людей з обмеженими можливостями, тощо. Роботу в цьому 

напрямку КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО планує продовжувати й надалі. 

Невід’ємною частиною контенту також є пізнавально-розважальні програми.  

 У 2021 році вона представлена «Прогнозом погоди», програмою для 

дітей.  

 Дуже 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, розпоряджень міського голови, рішень сесій 

Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету, 

правоохоронних та інших державних органів в інтересах територіальної 

громади є впровадження КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО програм  

«Депутатський округ» та  «Актуальне інтерв’ю. Діалог у прямому ефірі». 

 Програми були започатковані в 2019 році, та плануються до 

впровадження в 2022 році.   

 Програми  «Депутатський округ» та  «Актуальне інтерв’ю. Діалог у 

прямому ефірі» сприятимуть: 

          підвищенню відкритості та прозорості роботи депутатського корпусу 

ММР ЗО та всіх рівнів; 

          забезпеченню інформаційної взаємодії з населенням та громадськістю 

міста; 

         формуванню за допомогою ЗМІ об’єктивної громадської думки про 

роботу депутатського корпусу ММР ЗО; 

        залученню городян до розгляду соціально важливих проектів, що 

реалізуються ММР ЗО; 

             залученню городян до постійного діалогу з депутатським корпусом. 

У 2022 році підприємством планується розробити та впровадити  програму 

«Соціальне замовлення місцевому телебаченню» на 2022 рік, а саме: 

     Спеціальний проєкт  КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО  «Депутатський 

округ» 

        Формат цієї передачі - 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 цієї програми категорично 

забороняється.   

 Спеціальний проект  КП «ТРК «Мелітополь» ММР ЗО  «Актуальне 

інтерв’ю. Діалог у прямому ефірі» 

         Формат цієї передачі - 20-хвилинна бесіда ведучого (ведучої) з гостем на 

цікаві та актуальні теми. Запрошуються 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 тоговедучий (ведуча) ставить 

питання, які надходитимуть до редакції від глядачів та є актуальними, цікавими 

для жителів нашого міста. Цей проєкт цілком може сприяти вирішенню та 

розв’язанню означених проблем. 
  



 

                   VІII. Соціальний та гуманітарний розвиток  

Основними завданнями, покладеними на управління соціального захисту 

населення Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - УСЗН): 

призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої 

законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива; 

участь у здійсненні комплексних програм з обслуговування осіб з 

інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, громадян похилого віку та 

інших категорій громадян; 

 організація надання соціальних послуг у громаді; 
забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про  

працю, охорону праці, зайнятість, соціальний захист населення; 

здійснення контролю за призначенням та виплатою пенсій. 

Загальний обсяг планових асигнувань по УСЗН на 2021 рік складає:  

з державного бюджету - 326111,27 тис. грн, з міського бюджету - 13395,0 

тис. грн. 

   Освоєння асигнувань всіх видів бюджетів за 9 місяців  2021 року склало 

281970,0 тис. грн,  у т.ч. було реалізовано: 

  державних програм на  суму 270172,0 тис. грн.; 

 заходів обласної  комплексної програми «Назустріч людям» на суму 730,0 

тис. грн; 

 міських програм на суму 11068,0 тис. грн.  

Одним з пріоритетних видів державної допомоги була і є житлова 

субсидія на оплату житлово-комунальних послуг.  

Субсидією  на житлово-комунальні послуги у 2020-2021 опалювальному 

сезоні користувалися 13352 домогосподарства. Загальна сума призначеної 

субсидії склала 132289,4 тис. грн. 

На придбання твердого палива та скрапленого газу у 2021 році субсидії 

призначені 220 сім’ям на суму 950,2 тис. грн.  

Для порівняння: протягом опалювального сезону 2019-2020 років 

загальна сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг була значно менша та склала 89300,0 тис. грн.  

Збільшення суми нарахувань відбулося за рахунок підвищення тарифів на 

житлово-комунальні послуги та урядового рішення про збільшення на період 

карантину на 50% соціальних нормативів користування окремими 

комунальними послугами (крім послуг централізованого опалення та 

газопостачання на опалення). 

З травня 2021 року для 7799 домогосподарств субсидія на 

неопалювальний період була розрахована на суму 20018,6 тис. грн. 



 

Важливу роль у зростанні грошових доходів сімей, крім житлової 

субсидії, відіграють інші види адресної державної допомоги.  

Станом на 01.10.2021 загальна сума призначених державних соціальних 

допомог склала 142 346,077 тис. грн (допомога по вагітності та пологах, при 

народженні дитини, на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, при усиновленні дитини, на дітей одиноким матерям, тимчасова 

допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, хворим дітям, 

яким не встановлено інвалідність, малозабезпеченим сім’ям, особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, на дітей, які виховуються в 

багатодітних сім’ях, адресна допомога внутрішньо переміщеним особам, 

особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю, допомога 

особам, які проживають разом з особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, допомога непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, 

компенсація послуги «муніципальна няня» тощо). 

В УСЗН ведеться персоніфікований облік осіб, які відповідно до чинного 

законодавства мають право на пільги та проживають у місті. Станом на 

01.10.2021 у базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру 

пільгових категорій занесені дані на 27693 особи.  

Пільгові виплати були передбачені за бюджетами різних рівнів, зокрема 

найзатребуванішими є пільги на оплату житлово-комунальних послуг, що 

склали  29804,23 тис. грн. з державного бюджету станом на 01.10.2021. Середня 

кількість пільговиків, які користуються пільгою, становить 5240 осіб.  

З метою соціального захисту осіб, які мають право на пільги, серед 

інших пільг та додаткових соціальних допомог було забезпечено: надання 

санаторно-курортних путівок на лікування, виплата компенсації постраждалим 

внаслідок ЧАЕС на харчування, оздоровлення та проїзд, направлення учасників 

АТО на психологічну реабілітацію та професійне навчання, направлення дітей з 

інвалідністю до центрів реабілітації, виплата матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю, малозабезпеченим особам та тим, хто опинився в складних 

життєвих обставинах, забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації, придбання житла для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників АТО, відшкодування витрат на поховання деяких категорій осіб, на 

виготовлення та встановлення надгробків загиблим (померлим) з числа 

учасників АТО, проведення безоплатного капітального ремонту власних жилих 

будинків і квартир особам з інвалідністю внаслідок війни та ін. 

Посиленню соціального захисту також сприяла робота, проведена за 

наступними напрямками: прийняття рішень щодо призначення опіки та 

піклування над повнолітніми особами, направлення до будинків-інтернатів 

(пансіонатів) осіб, які за станом здоров’я потребують сторонньої допомоги, 



 

проведення обліку внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей, видача 

посвідчень та тимчасових довідок батькам та дітям з багатодітних сімей, видача 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», організація перевезення 

дітей з порушеннями слуху до місця навчання в спецінтернат с. Кам’янського, 

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 

проведення заходів щодо попередження домашнього насильства та протидії 

торгівлі людьми.  

Однією з важливих ланок роботи УСЗН є робота з питань соціально-

трудових відносин, охорони праці, дотримання законодавства про працю, 

нагляд за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій. 

У звітному періоді з метою запровадження комплексного підходу у 

наданні соціальних послуг особі/сім’ї, підвищення якості послуг та доступності 

їх отримання проведено реорганізацію юридичних установ, що надають соціальні 

послуги громадянам міста, шляхом приєднання територіального центру та центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   до КНП «Центр надання соціальних 

послуг та медичної реабілітації» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області (далі – КНП «ЦНСП та МР»). 

           УСЗН, як головний розпорядник коштів надає методичні консультації та 

допомогу щодо організації роботи з надання соціальних послуг КНП «ЦНСП та 

МР» та інших надавачів соціальних послуг, зокрема недержавного сектору. 

Проведено визначення потреб населення адміністративно-територіальної 

одиниці у соціальних послугах у розрізі категорій отримувачів та видам послуг, 

за результатами - спостерігається динаміка змін на зростання потреби 

(збільшення на 31,9 %) в отриманні соціальних послуг у порівнянні зі звітним 

періодом 2020 року. З 2021 року розширено заходи щодо роботи з проведення 

моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг у громаді відповідно до 

вимог нормативних документів зі змінами.  

З метою розвитку системи соціальних послуг, орієнтованих на потреби 

громади, в рамках  участі у проєкті «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку 

приймаючих громад на сході України» за підтримки Німецького товариства 

міжнародного співробітництва GIZ розроблено та підготовлено Стратегію 

удосконалення та розвитку системи надання соціальних послуг Мелітопольської 

міської територіальної громади Запорізької області до 2027 року.  

У 2021 році започатковано проведення процедури закупівлі соціальних 

послуг шляхом соціального замовлення на конкурсній основі у недержавних 

надавачів відповідно до міської програми «Надання  соціальних послуг шляхом 

соціального замовлення». Четвертий рік поспіль проводиться конкурс з 

визначення проєктів, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів 

місцевого бюджету м. Мелітополя, та другий рік поспіль для громадських 

організацій осіб з інвалідністю. Конкурси проводяться в рамках щорічних 



 

міських програм «Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які 

є переможцями конкурсу проєктів». 

 З метою розвитку соціальної сфери, підвищення ефективності/якості 

надання соціальних послуг та соціального обслуговування спеціалісти 

Управління постійно беруть участь у тренінгах, семінарах, курсах, форумах, 

консультаціях  та інших заходах, в тому числі на онлайн платформі despro 

«Спільнота практик. Сталий розвиток». 

Управління має сайт https://www.uszn-mlt.com, сторінку у соціальній 

мережі “Фейсбук”, що  використовуються для забезпечення інформування, 

актуалізації інформації соціальних партнерів та консультування населення 

міста.  

  Головні проблеми розвитку: 

неузгодженість законодавчої та нормативно-правої бази з питань 

реформування сфери соціального захисту; 

недосконалість прийнятих підзаконних нормативно - правих актів, що 

неоднозначно трактуються при прийнятті рішень структурними підрозділами з 

питань соціального захисту, при наданні роз’яснень вищими органами галузі та 

у судовому порядку; 

недостатність фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 

покриття пільг та додаткових соціальних гарантій, встановлених державою, 

зокрема відсутність або часткова компенсація витрат органів місцевого 

самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади; 

недостатність фінансових  ресурсів громади в умовах децентралізації для 

забезпечення впровадження базових та додаткових соціальних послуг, 

визначених оцінкою потреб населення адміністративно-територіальної одиниці; 

низький рівень оплати праці у закладах соціального обслуговування 

державного (комунального сектору), недостатня кількість фахівців соціальної 

роботи в розрахунку на контингент населення, і як результат – недостатній 

рівень послуг;  

зниження рівня фінансової та соціальної захищеності громадян, зокрема 

через недодержання окремими роботодавцями вимог законодавства в частині 

забезпечення найманим працівникам мінімальних гарантій в оплаті праці, в 

питаннях охорони праці, створення належних умов праці. 

 Головна мета 

Забезпечення виконання державної політики соціального захисту 

населення з питань надання житлових субсидій, соціальних пільг і допомоги, 

компенсацій та інших видів соціальних виплат відповідно до чинного 

законодавства, забезпечення соціального обслуговування пільгових категорій 

населення міста в межах визначених повноважень, удосконалення та розвиток 

системи соціальних послуг для мешканців громади, забезпечення реалізації 



 

політики зайнятості на території Мелітополя, в т.ч. щодо дотримання вимог 

законодавства про працю. 

 Пріоритети розвитку: 

реалізація на місцевому рівні системних заходів з надання житлових 

субсидій та державної адресної цільової допомоги, зокрема пільговим 

категоріям населення, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, шляхом реалізації 

відповідних законодавчих та нормативних актів; 

розробка та реалізація міських програм щодо сприяння соціальному 

захисту мешканців громади, які мають право на пільги та/або потребують 

додаткової соціальної підтримки, зокрема в умовах карантинних обмежень; 

поетапна реалізація Стратегії удосконалення та розвитку системи надання 

соціальних послуг Мелітопольської міської територіальної громади Запорізької 

області до 2027 року; 

здійснення контролю за цільовим призначенням та виплатою житлових 

субсидій, державних допомог та пільг, нагляд за правильністю та своєчасністю 

призначення (перерахунку) пенсій; 

підвищення ефективності системи інформаційно-роз’яснювальної роботи 

щодо переваг офіційно оформлених трудових відносин та негативних 

соціально-економічних наслідків незадекларованої праці з метою створення 

умов для соціального захисту працівників; 

забезпечення органами місцевого самоврядування в межах чинного 

законодавства державного контролю за дотриманням роботодавцями вимог 

законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях, що 

перебувають у комунальній власності. 

  Основні заходи: 

 призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших 

соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 

 забезпечення соціальної підтримки окремих категорій населення 

Мелітопольської міської територіальної громади за рахунок коштів місцевого 

бюджету; 

розроблення та організація виконання міських цільових, зокрема 

комплексних, програм поліпшення соціального обслуговування осіб з 

інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та ін., всебічне 

сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг 

за місцем проживання; 

впровадження та удосконалення механізму соціального замовлення для 

розширення ринку провайдерів соціальних послуг, забезпечення організації 

надання соціальних послуг відповідно до потреб громади  та підвищення їх 

якості; 



 

продовження та забезпечення прозорості  впровадження механізму 

надання фінансової підтримки з місцевого бюджету громадським організаціям 

ветеранів, громадським організаціям осіб з інвалідністю, які є переможцями 

конкурсу проєктів на місцевому рівні; 

здійснення персоніфікованого обліку пільгових категорій населення та 

постійне оновлення відомостей про них в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі, забезпечення адресного механізму надання 

монетизованих пільг визначеним законодавством категоріям громадян; 

           підвищення ефективності державного контролю за дотриманням вимог 

про працю та зайнятість населення, у тому числі за рахунок реалізації органами 

місцевого самоврядування повноважень з контролю в цій сфері; 

        проведення  системної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

переваг офіційно оформлених трудових відносин та негативних соціально-

економічних наслідків не задекларованої праці з метою, детінізації відносин у 

сфері зайнятості населення, легалізації доходів від трудової діяльності та 

створення умов для соціального захисту працівників; 

            здійснення контролю за цільовим призначенням та виплатою бюджетних 

коштів, у тому числі забезпечення нагляду за правильністю та своєчасністю 

призначення (перерахунку) пенсій шляхом перевірок матеріалів пенсійних 

справ. 

    Очікувані результати:    

реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, 

соціальна підтримка непрацездатних громадян;  

посилення адресності надання соціальної підтримки вразливим верствам 

населення; 

зменшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах,  шляхом надання адресної допомоги, житлових субсидій, пільг та 

компенсацій; 

реалізація  місцевих програм та заходів, націлених на соціальну 

підтримку населення міста; 

створення ефективної системи надання соціальних послуг, підвищення  

їх якості та рівня задоволення  потреб отримувачів  таких послуг; 

    надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, 

громадським організаціям осіб з інвалідністю, які є переможцями конкурсу 

проєктів на місцевому рівні;  
       збільшення кількості офіційно зайнятого населення, яке декларує свої 

доходи і, як наслідок збільшення наповнення місцевого бюджету за рахунок 

прибуткового податку не менш як на 360 тис. грн та  додаткове надходження 

ЄСВ у розмірі не менш як 600 тис. грн; 



 

 зменшення випадків невиробничого та виробничого травматизму, 

професійних захворювань та інших випадків загрози життю, здоров’ю і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності. 

Перелік програм, які передбачається фінансувати у 2022 році 

№  

з/п 

Назва місцевих програм  Розробник 

(розпорядник коштів) 

програми 

1 Міська програма «Організація і проведення громадських 

робіт»  

  
УСЗН 

2 Міська програма «Компенсаційні  виплати,  відшкодування 

витрат за надані пільги та надання додаткової соціальної 

допомоги окремим категоріям громадян»   

УСЗН 

3 Міська програма «Реалізація заходів соціальної політики 

щодо сім’ї та дітей» 

УСЗН 

4 Міська програма «Оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки» 

УСЗН 

5 Міська програма «Соціальна підтримка громадян                                   

м. Мелітополя» 

УСЗН 

6 Міська програма «Відшкодування ритуальних послуг» УСЗН 

7 Міська програма «Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям, які є переможцями конкурсу 

проєктів» 

УСЗН 

8 Міська програма «Надання  соціальних послуг шляхом 

соціального замовлення». 

УСЗН 



 

2. Охорона здоров’я 

 Аналіз стану розвитку: 

 Мережа лікувальних закладів міста Мелітополя представлена сім’ю 

підприємствами та установами. 

 Ліжковий фонд у 2020 році складав 705 ліжок, в 2021 році він залишився 

практично на тому ж рівні та складає 690 ліжок. 

 Найбільший заклад міста – КНП «ТМО «Багатопрофільна лікарня 

інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» ММР ЗО 

складається з 4 підрозділів з ліжковим фондом 600 стаціонарних ліжок. 

 КНП «Мелітопольський міський пологовий будинок» ММР ЗО обслуговує 

жіноче населення міста Мелітополя та прилеглих районів. Всього в стаціонарі 

КНП «Мелітопольський міський пологовий будинок» ММР ЗО працює 90 

стаціонарних ліжок, у тому числі 40 акушерських ліжок з шістьма пологовими 

залами. 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ММР ЗО 

представляє всю первинну ланку міста, складається з 10 амбулаторій загальної 

практики – сімейної медицини, які розташовані у всіх районах міста.  Кількість 

укладених декларацій з населенням  – 125 297. 

 КНП «Мелітопольська міська стоматологічна поліклініка» ММР ЗО. 

 КНП «Центр лікувально-діагностичної та лабораторної медичної 

допомоги» ММР ЗО. 

 КУ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ММР ЗО . 

 КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» ММР ЗО – 

знаходиться в стадії ліквідації. 

 Загальний плановий обсяг фінансового ресурсу, який був направлений в 

2021 році на утримання комунальних лікувальних закладів м. Мелітополя склав 

– 501 млн. грн, що на 13 % більше в порівнянні з 2020 роком (442 млн 816 тис. 

грн). 

 Найбільшу питому вагу (76%) в ньому займають кошти, отримані від 

Національної служби здоров'я України – це 382 млн 511 тис. грн, кошти 

виділені з місцевого бюджету складають 8,5 % або 42 млн 633 тис. грн. На 

кошти, зароблені заклади охорони здоров’я самостійно (від виробничої 

діяльності), припадає 9% або 44 млн 831 тис. грн, з них дохід від лабораторних 

послуг КНП "Центр лікувально-діагностичної та лабораторної медичної 

допомоги" ММР ЗО – 25 млн. 450 тис. грн. Було отримано централізовано 

медичних препаратів на суму 5 млн 571 тис. грн. Це в основному вакцини, ліки 

для хворих на СНІД,  медичні препарати для лікування орфанних захворювань 

та інше. 

 Середньомісячна заробітна плата медичним працівникам в 2021 році 

зросла на 30 % і склала: 

  лікарі – 15 045,00 грн,  



 

 середній медичний персонал – 10 198,00 грн,  

 молодший медичний персонал – 8 591,00 грн. 

 На капітальні ремонти, реконструкції та придбання обладнання за останні 

два роки виділено та практично освоєно коштів  у розмірі 193 млн. 596 тис. 

грн., що у п’ять разів більше ніж здійснені аналогічні видатки за 2017-2019 

роки (37 млн. 289 тис. грн). 

 У 2021 році було прийнято 8  міських програм на загальну суму 

фінансування  – 37 млн 060 тис. грн. 

Головні проблеми: 

№ 

з/п 

Суть питання Обґрунтування Шляхи вирішення 

1 2 3 4 

1 Низький рівень 

забезпеченості 

кадрових, фінансових, 

техногенних та інших 

ресурсних потреб 

галузі охорона 

здоров’я   міста 

Мелітополя 

Відсутність послідовної 

стратегії забезпечення 

спеціалістами необхідного 

профілю. Недостатньо 

фінансових та інших 

ресурсів, направлених на 

охорону здоров'я на 

державному рівні 

1. Підвищення рівня  

заробітної плати медичних 

працівників. 

2. Розробка соціальних  

гарантій медичних працівників. 

3. Передбачення  

фінансування галузі охорони 

здоров'я України у розмірі 5 % від 

ВВП 

2 Невідповідність 

тарифів, визначених 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

15.02.2021 №133 

«Деякі питання 

реалізації програми 

державних гарантій 

медичного 

обслуговування 

населення у II-IV 

кварталах 2021 року» 

фактичним витратам 

закладів 

Тарифікація медичних 

послуг, що підлягають 

оплаті в рамках реалізації 

програми державних 

гарантій медичного 

обслуговування населення 

(програми медичних 

гарантій), відбувається без 

урахування медико – 

технологічних документів 

зі стандартизації медичної 

допомоги 

Включення до тарифів на медичні 

послуги вартості лікарських 

засобів, медичних виробів та 

витратних матеріалів, які є 

необхідними для надання 

медичних послуг у рамках 

програми медичних  

гарантій у закладах охорони 

здоров'я 

3 Обмежена 

спроможність системи 

охорони здоров'я в 

Україні впливати на 

демографічну 

ситуацію, покращення 

стану здоров′я та 

підвищення рівня 

якості життя 

населення 

Втрата профілактичної 

складової в організації 

надання медичної 

допомоги 

Розробка чіткого механізму 

забезпечення рівного доступу 

населення до своєчасної та 

якісної медичної допомоги, в 

першу чергу амбулаторно– 

поліклінічного та лікувально– 

профілактичного профілю 



 

4 Поширення гострої 

респіраторно – 

вірусної хвороби 

COVID-19 

Висока вірогідність 

епідемій внаслідок появи 

нових інфекційних агентів 

Подальше удосконалення системи 

інфекційної допомоги, 

реформування санітарно– 

епідемічної служби з урахуванням 

нових  викликів щодо епідемічної 

ситуації в країні та 

Мелітопольському регіоні 

 

 Головна мета: 

 Подальший розвиток системи охорони здоров'я м. Мелітополя, 

підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та 

впровадження реальних інструментів щодо покращення діяльності у таких 

закладах, створення умов для ефективного використання фінансових, 

матеріально – технічних та кадрових ресурсів, розвиток єдиного медичного 

простору, посилення ролі профілактичної складової в організації надання 

медичної допомоги. 

 Пріоритети розвитку галузі охорона здоров’я: 

 розбудова ефективної мережі вторинної ланки у межах об’єднаного 

Мелітопольського району; підвищення доступності та своєчасності надання 

первинної медичної допомоги з урахуванням територіальної реформи; 

 розвиток медичних послуг з діагностики та лікування злоякісних 

новоутворень на базі КНП «ТМО «БЛІМЛ та ШМД» ММР ЗО; 

 створення реабілітаційно-терапевтичного простору для пацієнтів з 

ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи, спрямованих на 

відновлення активного способу життя і працездатності громадян; 

 підвищення якості кадрового забезпечення шляхом запровадження 

системи прогнозування на довгострокову перспективу за категоріями медичного 

персоналу у відповідності до потреб закладів охорони здоров'я. Підготовка 

кадрів адміністративно-управлінського персоналу з врахуванням основ 

сучасного менеджменту; 

 подальше розширення послуг на базі КНП «ЦЛД та ЛМД» ММР ЗО, у 

тому числі консультативно-діагностичних та послуг з трансфузіології; 

 удосконалення інформаційно-медичного забезпечення шляхом 

формування технічних завдань для покращення надання первинної та вторинної 

медичної допомоги, впровадження нових функціональних модулів МІС; 

 здійснення вибудовування системи з  ефективного задоволення потреб 

пацієнта (клієнтоорієнтований сервіс). 

Шляхи досягнення та основні завдання на 2022 рік: 

 розташування закладів охорони здоров’я вторинної ланки на 

території єдиного лікарняного містечка: 

 поліпшення роботи відділення невідкладних станів, враховуючи заходи 

президентської програми «Велике будівництво»; 



 

 впровадження діяльності відділення променевої діагностики та 

реперфузійної терапії з катетерізаційною лабораторією на базі підрозділу 

«Лікарня невідкладних станів»; 

 надання психіатричної та наркологічної допомоги населенню на базі КНП 

«ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої 

медичної допомоги» ММР ЗО шляхом приєднання до КНП «ТМО «БЛІМЛ та 

ШМД» ММР ЗО КНП «Мелітопольський заклад з надання психіатричної 

допомоги» ЗОР; 

 реалізація заходів щодо організації надання якісних медичних послуг 

мешканцям об’єднаного Мелітопольського району шляхом об’єднання 

ресурсних потенціалів територіальних громад у рамках єдиного медичного 

простору та удосконалення єдиних підходів до надання первинної медичної 

допомоги через систему державних фінансових гарантій; 

 забезпечення реконструкції будівель та оснащення сучасним медичним 

обладнанням, в першу чергу для розвитку надання сучасних онкологічних 

послуг з радіологічного лікування на базі КНП «ТМО «БЛІМЛ та ШМД» ММР 

ЗО, у тому числі медичної допомоги з ранньої діагностики онкозахворювань на 

амбулаторно-поліклінічному рівні; 

 покращення якості надання реабілітаційних послуг для людей з 

ураженнями опорно-рухового апарату і нервової системи шляхом впровадження 

нових та покращення існуючих методик,  організаційних структур та 

укомплектування матеріально-технічної бази, у тому числі за рахунок залучення 

грантових проєктів; 

 опрацювати питання щодо удосконалення  підходів з визначення умов 

оплати праці медичних працівників, зокрема щодо впровадження коефіцієнту 

якості надання медичної допомоги та забезпечення справедливого 

співвідношення між заробітними платами працівників: розробити механізм 

посилення контролю та відповідальності за дотриманням прав та гарантій 

медичних працівників, нормативів їх навантаження, забезпечення належних і 

безпечних умов праці; вжити заходів щодо вдосконалення колективно-

договірного регулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів 

працівників в умовах упровадження ефективних форм господарювання у сфері 

охорони здоров’я на всіх рівнях діалогу з метою визначення гарантій для 

медичних працівників, зокрема стосовно оплати праці, режиму роботи, часу 

відпочинку, безпечних умов праці, соціального захисту; 

 формування клієнтоорієнтовної практики, спрямованої на забезпечення 

гідності та приватності пацієнта: 

 продовження навчання персоналу; 

 стандартизація процесу роботи з пацієнтами; 

 впровадження ідеології, культури відмінного клієнтського сервісу, методів 

моніторингу якості сервісу. 

         Очікувані результати: 



 

 покращення стану здоров’я мешканців об’єднаного Мелітопольського 

району на основі забезпечення справедливого, своєчасного та рівного доступу 

до якісних медичних послуг; 

 задоволення потреб пацієнтів у зверненнях до лікарів; 

 забезпечення функціонування єдиного медичного простору на базі 

інструментів електронної системи охорони здоров’я. Запровадження ведення 

медичної документації в електронному вигляді; 

 розбудова служби донорства на території району; 

 підвищення якості надання та відсотка виявлення онкологічних 

захворювань; 

 покращення соціального та фінансового забезпечення медичних 

працівників. 

Перелік галузевих програм, які передбачається фінансувати 

у 2022 році 
№ 

з/п 
Назва міської програми (яким документом 

затверджена) 
Розробник (розпорядник коштів) 

програми 

1 2 3 

1 Стоматологічна допомога окремим верствам 

населення м. Мелітополя 

Відділ охорони здоров’я ММР ЗО 

2 Малятко Відділ охорони здоров’я ММР ЗО 

3 Медична допомога окремим верствам 

населення 

Відділ охорони здоров’я ММР ЗО 

4 Покращення діагностики та профілактики 

злоякісних новоутворень серед жіночого та 

чоловічого населення м.Мелітополя» 

Відділ охорони здоров’я ММР ЗО 

5 Підтримка боротьби з коронавірусною 

хворобою 

Відділ охорони здоров’я ММР ЗО 

 

3.   Освіта 

Аналіз стану розвитку галузі  

У м. Мелітополі   функціонує  широка мережа закладів  освіти.  Протягом 

2019-2021 рр. кількість  закладів дошкільної освіти становила 27,  з яких 

санаторного типу – 1, загального типу – 4, комбінованого типу – 22.  

 Планується   зменшити кількість ЗДО на 1 за рахунок об’єднання  ЗДО  

№ 6 та 24. Після проведеного капітального ремонту ЗДО № 24 буде збільшено 

кількість груп для здобувачів дошкільної освіти. 

Наповнюваність груп дітьми перевищує нормативи: на 100 місць 

приходиться 112 вихованців, однак спостерігається тенденція до зменшення 

черги в дошкільні заклади у середньому на 12 %. 

Виховання дітей з особливими освітніми потребами у закладах 

дошкільної освіти  в інклюзивних та спеціальних групах, кількість яких 

зростає: у 2020 р. – відкрито додатково 8 груп, у 2021- 4 інклюзивних групи та 1 

– для дітей ЗПР. 



 

Всього в місті функціонує 24 інклюзивні групи. Корекційно-розвитковою 

роботою та реабілітаційним процесом охоплено 618 дітей (534 дитини в 

спеціальних групах та 84 вихованця в інклюзивних групах). 

 

Динаміка структури закладів дошкільної освіти м. Мелітополя 

 

Рік 
Кількіс

ть ДНЗ 

Загальна 

кількість 

груп 

Чисельність 

дітей 

Групи 

компенсуючого 

типу 
Кількість 

інклюзив-

них груп 

Чисельність 

дітей пільгових 

категорій 

за 

списком 
 

Фактич- 

но відвід-

ують 

кількість 

груп 

чисельн

ість 

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  27 250 5850 3400 36 615 7 634 

2019 27 250 5576 3300 36 615 10 650 

2020   27 248 5046 3240 36 545 20 727 

2021 27 248 5060 3250 37 560 24 753 

 

Загальна середня освіта 

Мережу закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) складають 

21 заклад:  

загальноосвітні школи І ступеня – 2 (№ № 2,3); загальноосвітні школи І-

ІІІ ступенів – 11 (№ № 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 24); спеціалізовані школи 

І-ІІІ ступенів – 2 (№№ 23,25); гімназії зі структурою І-ІІ ступенів – 1 (№ 1); 

ліцеї зі структурою: ЗОШ ІІ ступеня, ліцей ІІІ ступеня – 4 (ЛЛ № 5,9,10,19); 

навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів – 1 (НВК № 16). 

В усіх типах закладів у 2021-2022 навчальному році навчаються 15287 

учнів, кількість учнів у порівнянні з попереднім залишилася на тому ж рівні. 

 

Динаміка структури закладів загальної середньої освіти м. Мелітополя 

Рік 
Кількість 

закладів 
Кількість 

класів 

сп
ец

іа
л

ь

н
і 

ін
к

л
ю

зи

в
н

і 

Кількіст

ь учнів 

1
-4

 

к
л

а
си

 

5
-9

 

к
л

а
си

 

1
0
-1

1
 

к
л

а
си

 

2015 23 484 1 - 13454 5944 6146 1364 

2016 23 498 2 1 13851 6111 6344 1396 

2017 22 504 3 4 14044 6205 6608 1231 

2018 22 519 4 11 14574 6441 6769 1364 

2019 22 534 5 30 15090 6579 6998 1513 

2020  21 535 5 52 15281 6669 7216  1396 

2021 21 531 7 71 15287 6658 7291 1338 

 



 

У закладах загальної середньої освіти спостерігається збільшення 

наповнюваності класів за останні 3 роки:  2019/2020 – 28,2,  2020/2021    – 28,5, 

2021/2022 – 28,8.  

 Результати аналізу щодо запланованої та фактичної кількості випускників 

11-х класів, що отримали документи з відзнакою у 2019/2020  та 2021/2022 н.р.  

свідчать про збільшення кількості учнів, які  були нагороджені  золотою та 

срібною медалями за останні  5 років: у 2017 отримано всього 45 медалей, то у 

2021 році – 58.   

 

Кількість отриманих медалей за 2 роки закладами освіти різних типів 

Тип 

навчального 

закладу 

2019/2020 2020/2021 

Золота медаль 

(кількість 

осіб) 

Срібна медаль 

(кількість 

осіб) 

Золота медаль 

(кількість 

осіб) 

Срібна медаль 

(кількість осіб) 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

Заклади 

загальної 

середньої освіти 

(у т.ч. НВК) 

19 19 5 5 27 27 8 8 

ліцеї 18 18 5 5 29 28 6 6 

спеціалізовані 

школи 

8 8 0 0 3 3 0 0 

Разом 45 45 10 10 59 58 14 14 

 

З метою задоволення освітніх потреб дітей з особливим освітніми 

потребами у ЗЗСО функціонує  в 14 (66%) закладах освіти 71 (13,3%)  

інклюзивних класи, у яких здобувають освіту 155/1% дітей від загальної 

кількості. 

Спостерігається ріст кількості дітей, які потребують навчання в 

інклюзивних та спеціальних класах. У 2018 було відкрито 10 інклюзивних 

класів для 26 дітей, щороку запит  зростає. У 2019/2020  навчальному році 

функціонувало 30 інклюзивних класів  для 50 учнів, у 2020/2021 навчальному 

році – 52 /107 учнів, 2021/2022 – 71 /155. 

На базі  5 закладів освіти  функціонують 7 спеціальних класів для дітей із 

затримкою психічного розвитку (Гімназія № 1, ЗОШ №№ 2, 3, 22, 24).     

Мережу груп подовженого дня сформовано у кількості 30 груп, і 

залишається без змін протягом останніх 5 років. 

У м. Мелітополі функціонують 2 заклади позашкільної освіти:  

Палац дитячої та юнацької творчості ММР ЗО з кількістю гуртків – 75 (у 

минулому році 78), та Центр позашкільної освіти ММР ЗО – 227 проти 228 

минулого року. 

Управління освіти систематично проводить роботу щодо підтримки 

Інформаційної системи управління освітою, як складової частини єдиного 

інформаційного простору. У закладах освіти міста в програмі «КУРС: Школа» 



 

створені та постійно оновлюються бази даних педагогічного, учнівського 

контингентів закладів та інших працівників.  

 Різними формами позашкільної освіти охоплено: усього – 15 820 дітей, а 

саме у: закладах загальної середньої освіти міста – 5 017 (33 %);  закладах 

позашкільної освіти (КЗ «ЦПО» та ПДЮТ) – 3 869 (26 %); закладах управління 

культури та молоді – 1 751 (12 %); закладах управління фізичної культури та 

спорту – 3 514 (23 %); інших закладах – 1 670 (11 %), фактично – 11 368 дітей 

(76 % від загальної чисельності дітей шкільного віку).   

Кількість дітей усіх соціально незахищених категорій, охоплених 

гуртковою роботою, становить 1 714 (46 % від загального контингенту). 

88 неповнолітніх, які знаходяться на внутрішньо шкільному обліку у 

закладах загальної середньої освіти, охоплені позашкільною освітою. 

Інклюзивно-ресурсні центри 

У м. Мелітополі функціонує два інклюзивно-ресурсних центри, основним 

завданням яких є проведення комплексної психолого–педагогічної оцінки, у 

тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб 

у разі встановлення у них особливих освітніх потреб. 

За результатами даних моніторингу «Навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах освіти» за 3 роки кількість інклюзивних груп та 

класів збільшилася майже утричі, що свідчить про те, що інклюзивна освіта в 

місті Мелітополі набирає потужних обертів. 

Упродовж  2020/2021 року фахівці інклюзивно–ресурсних центрів, 

провели 656 комплексних оцінок і потреба в них лише зростає.  

Фахівцями КУ “ІРЦ № 2” ММР ЗО розроблений дистанційний курс для 

асистентів вчителя/вихователя "Асистент вчителя (вихователя) в інклюзивному 

класі (групі)", на який зареєстровано 66 педагогічних працівників закладів 

освіти м. Мелітополя. 

Консультантами КУ «ІРЦ» проводилися також виїзні комплексні оцінки 

дітей з інвалідністю з підгрупою «А» для оформлення до профільних 

спеціальних закладів соціального спрямування (таких заяв від батьків було 4). 

Досить гостро стоїть питання кадрового забезпечення закладів освіти 

асистентами вчителів та вихователів, фахівцями, які мають здійснювати 

психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами. 

Батьки та педагоги закладів освіти інформовані та мають можливість 

самостійно подавати заявки до автоматизованої системи АС “ІРЦ”. Система є 

основою для розроблення індивідуальної програми розвитку особи з 

особливими освітніми потребами. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Педагогічним працівникам міста надана можливість самостійно обирати 

провайдера освітніх послуг для  підвищення своєї кваліфікації. За 2021 рік 453 

педагога вдосконалили предметну компетентність, 410 педагогів планують 

пройти підготовку до роботи в 5 класах  Нової української школи. Всі тренінги з 



 

впровадження програм Нової української школи проходять на  базі Запорізького 

інституту післядипломної педагогічної освіти.  

Харчування  в  закладах дошкільної освіти  

 Впродовж 2021 року вартість харчування в закладах дошкільної освіти 

для дітей раннього віку становила 21 грн і 30 грн для дітей дошкільного віку, і є 

незмінною протягом останніх 3 років.  Витрати батьків складають 70% від 

вартості харчування в день: в групах ясел – 14,70 грн,  в групах саду – 21,00 грн. 

Очікується перегляд вартості харчування  у 2022 році. 

 Встановлено пільгові умови оплати для 753 дітей різних категорій. 

Харчування  в  закладах загальної середньої освіти  

 Станом на початок 2021/2022 навчального року через реалізовані заходи 

державно-приватного партнерства здійснено модернізацію обладнання 

харчоблоків:  

     придбано і встановлено професійне технологічне обладнання високої 

виробничої потужності на харчоблоках Мелітопольських загальноосвітніх шкіл 

І-ІІІ ступенів № 8 і № 15, Мелітопольської гімназії № 1 на загальну суму 1828,9 

тис. грн з державного бюджету, 995,2 тис. грн з місцевого бюджету;  

      виконано капітальний ремонт приміщень харчоблоків з повною заміною 

комунікацій у ЗОШ №8 і ЗОШ №15 в загальних проєктах комплексних 

капітальних ремонтів закладів освіти;  

     виконано ремонти приміщень із заміною мереж, встановлено необхідне 

технологічне обладнання, придбано новий посуд для харчоблоку 

Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 та буфету-

роздаткової Мелітопольського ліцею № 19 (співфінансування з місцевого 

бюджету та коштів приватного сектору – орендарів) на загальну суму понад 

1100,0 тис. грн;  

      виконано ремонт приміщення кондитерського цеху, повністю оновлено 

технологічне та холодильне обладнання харчоблоку Мелітопольського 

навчально-виховного комплексу № 16 (кошти приватного сектору – орендарів) 

на загальну суму понад 920,0 тис. грн (співфінансування з державного та 

місцевого бюджетів); ще понад 1978,0 тис. грн. витрачено суб’єктами 

господарювання – орендарями приміщень шкільних їдалень, на ремонт 

приміщень на модернізацію обладнання у закладах загальної середньої освіти 

№№ 2, 4, 5, 24, 25. 

Для організації харчування оновлене шкільне меню, асортимент буфетів. 

У співпраці з підприємцями постачальниками послуг шкільного 

харчування в підпорядкованих закладах освіти триває поетапний обов’язковий 

перехід на систему управління безпечністю харчових продуктів НАССР.  

Протипожежна безпека в закладах освіти  

На початок 2021/2022 навчального року системами пожежної сигналізації 

та оповіщення про пожежу, евакуаційним освітленням обладнанні будівлі семи 

закладів освіти: школи №№ 5, 6, 8, 15, 23, дошкільні заклади №№ 8 і 46, 

розроблений та пройшов експертизу проєкт пожежної сигналізації 



 

Мелітопольської ЗОШ № 2. Здійснюється технічне обслуговування та 

цілодобове спостереження систем пожежної сигналізації: ЗЗСО № 5, 6, 8, 23, 

ДНЗ № 8, 46. 

Проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій дахів будівель 

Мелітопольських ЗОШ № № 6, 8, 23, Ліцею № 5, дерев’яних елементів сцени 

Палацу дитячої та юнацької творчості. 

Обладнані системами зовнішнього блискавкозахисту будівлі шкіл № № 4, 

8, 15, дитячих садків № 8, 38, газових котелень Мелітопольської ЗОШ № 8 і 

Палацу дитячої та юнацької творчості. 

Всі заклади освіти забезпечені первинними засобами пожежогасіння  

відповідно до норм забезпечення: вогнегасниками, протипожежними повстями 

(покривалами), укомплектовані пожежні щити, у приміщеннях щитових 

встановлені протипожежні двері, виконані поточні ремонти щитових та 

електрообладнання. 

Проведені планові перевірки й технічне обслуговування джерел 

зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання (пожежних 

гідрантів і пожежних кранів). 

Здійснені заходи із закупівлі засобів пожежогасіння, знаків безпеки, засобів 

індивідуального захисту, послуг з технічного обслуговування та перезарядку 

вогнегасників. 

Виконаний поточний ремонт системи пожежного водопостачання 

Мелітопольської ЗОШ №20. 

Розроблені плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на 

газових котельнях Мелітопольських загальноосвітніх шкіл № 6 і № 8, Палацу 

дитячої та юнацької творчості; 

Організоване планове проходження навчання 30 посадових осіб з питань 

пожежної безпеки, укладено договір на навчання керівників у сфері цивільного 

захисту (27 осіб). 

У 2021 році протипожежні заходи з місцевого бюджету передбачено 

3533,28 тис. грн. 

 

Аналіз інвестиційних реалізованих проєктів у галузі освіти  

 У 2021 році реалізовані наступні проєкти: 

заміна вікон: у трьох закладах дошкільної освіти (ДНЗ № № 20, 43, 44), 

та навчально-виховному комплексі № 16, тривають роботи з заміни вікон в 

загальноосвітній школі I-III ступенів № 4. 

ремонт приміщень: виконано роботи з ремонту приміщень (коридору) 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11, тривають роботи з капітального 

ремонту санвузлів з заміною каналізаційних мереж загальноосвітній школі  

I ступеню № 2. 

ремонт покрівель: замінено частину покриття покрівлі загальноосвітньої 

школи I-III ступеней № 14. 



 

виконано ремонт пішохідної зони (часткова заміна покриття) ліцею № 5 та 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14, проведено роботи з ремонту 

спортивного майданчика ліцею № 9, розроблений проєкт з встановлення 

пандусу в загальноосвітній школі I ступеня № 2. 

протипожежні заходи: встановлено блискавкозахист газової котельні 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8, розроблений проєкт із встановлення 

пожежної сигналізації в загальноосвітній школі I ступеню № 2. 

Станом на звітній період завершено комплексний капітальний ремонт 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 та розпочаті ремонти в 

дошкільному навчальному закладі “Ластівка” та Мелітопольському ліцеї № 10. 

 Мета проєкту Програми у галузі «Освіта» на 2022 рік: 

 забезпечення принципу відповідності освіти потребам суспільного 

розвитку; 

 забезпечення доступності та рівності прав громадян на отримання 

якісної освіти; 

 вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх закладів освіти, 

забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, 

підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою; 

 відновлення та удосконалення форм і методів організації освітнього 

процесу в закладах освіти, сприяння інноваційному розвитку освітнього 

середовища, створення безпечного освітнього простору; 

 модернізація їдалень та харчоблоків, оновлення меню  та упровадження 
нових форм співпраці з постачальниками послуг шкільного харчування.  

Пріоритети розвитку галузі (сфери діяльності) на 2022 рік 

Основні напрями (пріоритети) організації освітнього процесу  у 

підпорядкованих управлінню освіти Мелітопольської міської ради Запорізької 

області закладах дошкільної та загальної середньої освіти: 

формування ефективної мережі закладів освіти з метою підвищення 

якості освітньої діяльності закладу освіти та рівня знань  здобувачів освіти, 

у тому числі результатів ЗНО; 

перепрофілювання закладів  загальної середньої освіти  та вибудова нової 

траєкторії профільного навчання; 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами та розбудова  безпечного освітнього простору у закладах 

освіти; 

оновлення змісту навчання шляхом упровадження навчальних програм з 

питань сталого розвитку, раціонального споживання, прав людини, гендерної 

рівності, культури, соціальної єдності, миру та ненасильства; 

протипожежне забезпечення підпорядкованих закладів освіти; 

модернізація шкільних їдалень, харчоблоків закладів освіти та здійснення 

нових підходів  до складанні та реалізації чотиритижневого сезонного меню, 



 

форм співпраці з постачальниками послуг шкільного харчування та 

запровадження системи НАССР.  

 Основні завдання:  

 забезпечення доступності якісної шкільної освіти для всіх дітей та 

підлітків; 

 створення у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне,  

на основі інноваційних підходів; 

 забезпечення доступності якісного дошкільного розвитку для всіх дітей; 

 ліквідувати гендерну нерівність серед шкільних учителів. 

 Шляхи досягнення реалізації пріоритетів розвитку галузі «Освіта» 

Розвиток мережі закладів освіти:  

проведення аналізу системи старшої школи та побудова нової програми 

профілізації,  кадрова підготовка  педагогів, які працюватимуть у профільних 

класах; 

оновлення ЗДО та ЗССО шляхом будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту; 

розвиток мережі інклюзивних та спеціальних класів ЗЗСО; модернізація 

лабораторій та комп’ютерних класів, та   організація роботи лабораторій для   

STEM-освіти; 

Підготовка закладів освіти до інституційного аудиту закладів освіти. 

Формування  єдиного інформаційно-освітнього середовища та  

упровадження інноваційних технологій: 

реалізація концепції реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа»;  

розбудова дистанційної платформи для навчання на базі правління освіти 

ММР ЗО; 

розроблення системи заохочення за упровадження інноваційної а 

дослідницької діяльності у закладах освіти;  

Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста  

Мелітополя: 

 проведення тематичних освітніх заходів, спрямованих на піднесення 

престиж української мови. 

Підвищення  рівня  орієнтації випускників закладів освіти на ринку 

потреби ринку праці: 

 посилення співпраці між закладами загальної середньої  освіти  

підприємствами з метою професійного спрямування здобувачів освіти.  

Модернізація шкільних їдалень, харчоблоків закладів освіти та  

здійснення нових підходів  до складанні та реалізації чотиритижневого 

сезонного меню, форм співпраці з постачальниками послуг шкільного 

харчування та запровадження системи НАССР. 

Протипожежне забезпечення підпорядкованих закладів освіти  

Основні проблеми:  

Недостатній рівень розвитку інформаційно-освітнього простору. 



 

Недостатнє фінансування сучасного освітнього середовища в умовах 

впровадження Нової української школи та впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти. 

Карантинні обмеження та нестабільність епідеміологічної ситуації 

знижують темп навчання здобувачів освіти. 

Очікувані результати розвитку галузі (сфери діяльності). Індикатори 

(кількісні та якісні критерії ефективності виконання) 

№ 

з/п 

 Індикатор Одиниця 

виміру 
2021 2022 

Заклади дошкільної освіти 

1 

Завантаженість комунальних дошкільних 

навчальних закладів (кількість дітей на 100 

місць)  

осіб 112 100 

2 
Кількість місць в комунальних дошкільних 

закладах 

одиниць 4570 4600 

3 
Кількість дітей в комунальних дошкільних 

закладах 

осіб 5060 5030 

4 
Охоплення дітей позашкільною освітою у 

закладах позашкільної освіти 

% 26 28 

5 
Рівень охоплення дітей закладами дошкільної 

освіти 

% 53,8 62 

6 
Кількість груп у дошкільних закладах 

комунальної форми власності  
од. 248 249 

7 
Кількість дітей, охоплених інклюзивною 

формою навчання 
осіб 73 85 

8 Середня кількість дітей в групах комунальних 

дошкільних закладів  

дітей / 1 

групу 
20,56 

20 

9 Загальна кількість педагогічних працівників 

комунальних дошкільних навчальних закладів,  
осіб 659 665 

10 

Кількість дітей на 1 педагогічного працівника в 

комунальних дошкільних закладах  

дітей/  1 

педпраці

вника 

7,74 7,8 

Заклади загальної середньої та позашкільної освіти 

10 Кількість ЗЗСО   одиниць 21 21 

11 Кількість учнів у ЗЗСО  осіб 15278 15200 

12 Кількість місць в комунальних загальноосвітніх 

закладів   
одиниць 17 744 17744 

13 Кількість класів з інклюзивною формою 

навчання 

один. 71 86 

14 Кількість дітей, охоплених інклюзивною 

формою навчання 

осіб 155 170 

15 Частка денних загальноосвітніх навчальних 

закладів, в яких організовано інклюзивне 

навчання 
% 1,01 1,3 

15 Кількість спеціальних класів один. 7 9 

16 Кількість дітей у спеціальних класах осіб 71 80 

17 Забезпеченість учнів  у ЗЗСО комп’ютерами та 

ноутбуками 

% 14 16 



 

18 Кількість заходів, спрямованих на 

профорієнтаційну роботу 
одиниць  12 15 

19 Кількість учнів, які навчаються за новими 

Державними стандартами початкової  школи в 

умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа» стандартами 

осіб 6658 6500 

20 Кількість учнів, які навчатимуться за новими 

Державними стандартами базової загальної 

середньої освіти 

осіб - 1720 

21  Кількість випускників 11 класів осіб 656 682 

 

Очікувані результати: 

задоволення потреб громади міста в отриманні дітьми якісної дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти; 

розширення мережі груп у діючих закладах дошкільної освіти, відкриття 

інклюзивних груп; 

забезпечення якісної освітньої підготовки школярів, підвищення рівня 

компетентності школярів, становлення творчої особистості, здатної до 

продуктивної праці у динамічному світі; 

охоплення більшої кількості дітей позашкільною освітою, оптимізація та 

оновлення мережі гуртків; 

модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти; 

поліпшення громадського здоров’я, залучення дітей до занять різними  

видами спорту; 

виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості 

загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції; 

інтеграція дітей з особливими потребами в соціумі, отримання ними 

документа про освіту; 

забезпечення потреб, запитів та інтересів вихованців у самореалізації, 

професійному самовизначенні, розвитку творчих здібностей у сфері культури, 

мистецтва, наукових знань, техніки тощо.  
 

4. Фізична культура і спорт 

Аналіз стану розвитку фізичної культури та спорту за 2021 рік в місті 

Мелітополі 

У місті Мелітополі  приділяється велика увага розвитку фізичної культури 

і спорту. 

У  місті  активно розвиваються 59 видів спорту, а всіма видами фізичної 

культури та спорту займаються  понад 34,8 тис. городян, з них:  9,4 тис. осіб 

тренуються для досягнення  спортивних результатів, 25,4 тис. городян охоплено 

фізкультурно-оздоровчою діяльністю. 

Забезпечено функціонування структурних підрозділів управління фізичної 

культури  та спорту, комунальних спортивних закладів: двох  дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл (КЗ «ДЮСШ № 1» Мелітопольської міської ради та  КЗ 



 

«ДЮСШ № 3» Мелітопольської міської ради),  де на  15 відділеннях з 11 

олімпійських  та 3 неолімпійських  видів спорту  займаються   1889 вихованців, 

а також  КУ «Водно-спортивний комплекс», в  секціях якого займаються 855 осіб 

(футбол, богатирське багатоборство, плавання).  

 Кількість працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття 

всього 205, з них: ДЮСШ - 53 штатних тренерів, 134 – тренери спортивних 

клубів та секцій з різних видів спорту. 

 За  підсумками  9 місяців 2021 року  мелітопольські спортсмени та 

команди з ігрових видів спорту брали участь у змаганнях обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівня проведено аналіз та узагальнено 

переможців та призерів з видів спорту, що розвиваються в місті Мелітополі, а 

саме: чемпіонатів та Кубків Запорізької області – 202 особи, чемпіонатів та 

Кубків України – 121 особа,  чемпіонатів Європи – 5 осіб. 

Було присвоєно з олімпійських та неолімпійських  видів спорту:  

 масових розрядів – 596 особам; 

   перших спортивних розрядів – 57 особам; 

   розрядів «Кандидат у майстри спорту України» – 68 особам;  

звання «Майстер спорту України» - 9 особам. 

95 мелітопольських  спортсменів перебувало у складах  національних 

збірних команд з  боксу, гімнастики спортивної, шашок, богатирського 

багатоборства, кікбоксингу ІСКА, французького боксу Сават, пляжної боротьби, 

боротьби вільної, кіокушин карате, таеквондо ІТФ, флорболу. 

На території міста Мелітополя за 9 місяців  проведено: 

Міських змагань - 80, за участю 8143 осіб; 

обласних змагань з видів спорту – 9 

чемпіонатів та Кубків України – 10 

Всеукраїнських турнірів – 3 

Чемпіонатів Європи – 4. 

Проводиться робота щодо розвитку масового спорту, спорту ветеранів і 

людей з інвалідністю та фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання 

та масового відпочинку населення. 

З метою залучення населення міста до оздоровчих занять фізичною 

культурою і спортом за місцем проживання та масового відпочинку городян  

продовжується проєкт «Мудра альтанка» (об’єднання літніх чоловіків за 

настільними іграми: шахи, шашки, доміно на свіжому повітрі в парку культури 

та відпочинку ім. Горького) охоплення протягом року біля 3,0 тис. осіб. 

Створення оздоровчих клубів скандинавської ходьби, на сьогодні їх діє                  

4, охоплюють понад 100 осіб різного віку. Заняття відбуваються на 

центральному стадіоні «Спартак»  ім. О. Олексенка, в парку відпочинку                           

ім. Горького, у лісопарку.  Окремі групи у вихідні дні рушать в активні походи  

по Мелітопольському району. 

З 2021 року  місто бере активну участь в пілотному соціальному проєкті 

«Активні парки - локації здорової України», який започатковано  за ініціативою  



 

Президента України.  З цією метою був оновлений майданчик у парку культури 

та відпочинку ім. Горького, на якому встановлено сучасні навігаційні таблички  з 

QR-кодом біля кожного тренажера, аби кожен охочий міг перейти на 

спеціальний сайт та переглянути відеоуроки з вправами різного рівня складності 

та з відомими спортсменами.  

Ветеранський спортивний рух в місті Мелітополі діє і  розвивається на  

громадських засадах.  

 Чисельність  учасників ветеранського спортивного руху становить  понад 

500 осіб. З них понад 70%  є найактивнішими, що беруть участь  у міських 

змаганнях та змаганнях вищого рангу з  видів спорту.   

   Більшість спортсменів-ветеранів є  членами федерацій з видів спорту, 

співпрацюють з   управлінням фізичної культури та спорту,   виступаючи  

ініціаторами проведення ряду  спортивних заходів,   та  беруть   участь у 

більшості змагань з ігрових видів спорту – волейболу, футболу, футзалу, 

настільному тенісу, пауерліфтингу, шахів, шашок тощо. 

Мелітопольські спортсмени-ветерани гідно представляють  місто на 

змаганнях вищого рангу.  

Для занять фізичною культурою  та спортом в місті використовуються  308  

основних діючих спортивних об’єктів, у т.ч. 1 стадіон з сучасним покриттям,                    

3 спорткомплекси (ДЮСШ), 136 – площинних  майданчиків (у т.ч.  13  ігрових із 

штучним покриттям та   5-ть - обладнаних сучасними  тренажерами  

«Орбітрекс»), 47 – спортивних залів, площею понад    162 м²,  94 – приміщення   

для фізкультурно-оздоровчих занять. 

До Єдиного  електронного  всеукраїнського реєстру спортивних споруд  

станом на 01.01.2021  внесено  66 спортивних споруд. 

 Міською владою приділяється велика увага розвитку спортивної 

інфраструктури.  

 З 2020 року діє міський водно-спортивний комплекс, який надає 

можливість громадянам міста займатись плаванням та фізкультурно-

оздоровчими заняттями і є дуже популярним. 300 юних пловців займаються 

улюбленим видом спорту безкоштовно. 

У цьому році завершено капітальний ремонт спортивного комплексу 

ДЮСШ №3. Облаштовані спортивні зали для ігрових видів спорту, дзюдо та  

гімнастики, збудовані сучасні спортивні майданчики для футболу та баскетболу 

Передбачено хостел для спортсменів та кафе для відвідувачів. Оновлення 

споруди дасть поштовх для досягнень більших висот мелітопольським 

спортсменам та дасть можливість проведення змагань вищого рангу на 

території міста. 

Триває будівництво оздоровчого центру  з льодовою ареною, який стане 

центром розвитку зимових видів спорту. Вже прийнято рішення відкриття 

відділень хокею з шайбою та фігурного катання на ковзанах у ДЮСШ № 1. 
 

 



 

 Головні проблеми розвитку фізичної культури та спорту в місті: 

фінансування не в повному обсязі участі спортсменів та команд з ігрових 

видів спорту на змагання вищого рівня; 

недостатньо футбольних полів для проведення тренувальних занять та 

проведення змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня з футболу; 

обмежена кількість спортивних залів для проведення навчально-

тренувальних занять для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 

спортивних клубів; 

брак спортивних майданчиків за місцем проживання та відпочинку 

населення для оздоровчих занять фізичною культурою та спортом. 

Мета: 

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 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 зв'язків з 

іншими регіонами, країнами; 

підтримка спорту серед людей з інвалідністю; 

підтримка ветеранського спортивного руху; 

збереження, удосконалення та розвиток матеріально-технічної спортивної 

інфраструктури міста згідно з сучасними вимогами та потребами городян. 

Пріоритети розвитку фізичної культури та спорту  в місті Мелітополі 

на 2022 рік: 

залучення максимальної чисельності населення до занять фізичною 

культурою та спортом, створення належних умов, у тому числі для людей з 

інвалідністю; 

спорт вищих досягнень - забезпечення якісної підготовки та участі 

спортсменів, збірних команд у офіційних змаганнях вищого рангу для 

досягнення ними високих спортивних результатів, у тому числі резервного 

спорту 

розвиток спортивної інфраструктури, її привабливість і доступність для 

регулярних занять населення фізичною активністю і спортом, оновлення 

матеріально-технічної бази комунальних  об’єктів. 



 

Шляхи досягнення та основні завдання, заходи щодо реалізації 

пріоритетів розвитку фізичної культури та спорту: 

створення умов для занять фізичною культурою та спортом всіх груп 

населення, надання якісних послуг у системі масового спорту; 

фінансова підтримка дитячо-юнацького спорту та спорту вищих 

досягнень; 

участь у інвестиційних проєктах щодо залучення коштів для покращення 

та оновлення спортивної інфраструктури. 

Очікувані результати розвитку фізичної культури та спорту. 

Індикатори (кількісні та якісні критерії ефективності виконання): 

збільшення кількості населення, що залучаються до занять фізичною 

культурою, охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю; 

 збільшення кількості осіб, які займаються спортом (на досягнення 

спортивних результатів);  

збереження та розвиток пріоритетних в регіоні та популярних серед 

населення видів спорту, у тому числі дитячо-юнацького спорту; 

участь збірних команд у офіційних змаганнях вищого рангу для 

досягнення ними високих спортивних результатів. Кількісні та якісні показники 

для всіх категорій спортсменів (провідні спортсмени та команди з ігрових видів 

спорту, спорт ветеранів, спорт інвалідів); 
 будівництво, оновлення спортивних об’єктів та площинних спортивних 

споруд. 

Перелік галузевих програм, які передбачається фінансувати  

                                       у 2022 році 

№ 

п/п 

Назва регіональної програми (яким 

документом затверджена) 
Розробник (розпорядник коштів) 

програми 

1 Міська програма «Розвиток та 

популяризація фізичної культури і 

спорту» 

Управління фізичної культури та спорту 

Мелітопольської міської ради Запорізької 

області 

2 Міська програма «Фінансова 

підтримка комунальної установи 

«Водно-спортивний комплекс» 

Управління фізичної культури та спорту 

Мелітопольської міської ради Запорізької 

області 

3 Міська програма «Технічна підтримка 

будівництва спортивних майданчиків з 

тренажерним обладнанням» 

Фінансове управління  Мелітопольської 

міської ради Запорізької області 

                     
  

5. Культура  та молодіжна політика 

5.1. Культура  

У структурі управління культури та молоді Мелітопольської міської ради 

Запорізької області є Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, Палац культури 

залізничників, 5 бібліотек, об’єднаних в Централізовану бібліотечну систему, 

Дитяча музична школа № 1, Дитяча школа мистецтв, Дитяча художня школа, 

Центр організаційно-методичної роботи, молодіжний центр «Піпл.юа» та 



 

Мелітопольський міський краєзнавчий музей, що є самостійною юридичною 

особою. 

У 2021 році було профінансовано такі програми: «Реалізації культурно-

масових заходів», «Розвиток діяльності національно-культурних товариств  

м. Мелітополя», «Розвиток галузі культури м. Мелітополя». 

 Основні проблеми: 

низька заробітна плата працівників у зв’язку з тим, що вона нараховується 

відповідно до тарифного розряду, а не відповідно до мінімальної заробітної 

плати; 

відсутність фінансування з державного бюджету на придбання літератури 

для бібліотек міста; 

недостатня матеріально-технічна база для більш ефективної роботи 

закладів культури. 

Головна мета: 

забезпечення інтересів особистості, установ культури та суспільства в 

реалізації культурних прав кожної людини, 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, розвиток людського капіталу. 

Пріоритетні напрямки розвитку галузі: 

 створення умов для розвитку усіх видів професійного та аматорського 

мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля 

населення міста, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, соціальної та 

ринкової інфраструктури у сфері культури, охорони культурної спадщини, 

підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;  

 сприяння діяльності громадських організацій, які створені національними 

меншинами і діють на території м. Мелітополя, щодо організації і проведення 

культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання 

консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних 

зв’язків громадських організацій національних меншин, що діють на території 

м. Мелітополя з відповідними громадськими організаціями за його межами; 

розвиток системи пошуку і добору талановитої та обдарованої молоді 

шляхом залучення її до участі у творчих проєктах, конкурсах, фестивалях 

різних видів. 

 Основні завдання на 2022 рік: 

проведення удосконалення структури управління культури; 

реформування системи управління закладами культури; 

створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

діяльності установ галузі культура; 

забезпечення відкритості та прозорості у вирішенні питань місцевого 

значення; 

модернізація мистецької освіти; 



 

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 проєктів. 

 Методи досягнення поставлених завдань: 

 розроблення програми ефективного використання матеріальних активів в 

галузі культури; 

 забезпечення публічності представлення інформації про використання 

коштів закладами культури та іншими установами, що діють в галузі культури 

та отримують кошти з бюджету; 
 проведення аналізу приміщень галузі з метою ефективного їх 

використання; 

забезпечення участі закладів культури у програмах з енергоефективності; 

забезпечити участь закладів культури у створенні умови для безбар’єрного 

доступу до закладів культури; 

 здійснення аналізу потреби у кадровому забезпеченні; 
 здійснення формування соціальної інфраструктури за принципом: 

відсутність периферії та надання послуг за місцем проживання; 

розроблення концепції відкритих пабліків та коворкингів з метою 

формування культурних субцентрів;  

проведення інтерактивних проєктів із залученням глядача; 

проведення відкритих творчих конкурсів з можливістю відкритого 

голосування мешканців міста щодо вибору; 

перетворення публічних бібліотек у головні елементи культурно-освітньої 

інфраструктури регіону; 

формування діалогу між різними національними групами з метою 

глибшого розуміння різних світоглядів і практик, розширенню співробітництва 

та участі, сприяння розвитку і трансформації особистості, підтримка 

толерантності й поваги до інших; 

реалізація культурно-мистецьких проєктів, які б ідентифікували 

ексклюзивність території із використанням сучасних технологій та методів. 

        Очікувані результати: 

раціональне використання культурного та економічного потенціалу міста; 

покращення іміджу Мелітопольщини як інвестиційно-привабливого 

регіону; 

створення рівних умов для діяльності закладів, установ, організації галузі 

культури незалежно від форм власності. 

Перелік програм галузі культури, які потребують фінансування у 2022 році: 

 

 

 



 

№ 

з/п 

Назва регіональної програми (яким 

документом затверджена) 

Розробник (розпорядник коштів) 

програми 

1 2 3 

1 Реалізації культурно-масових заходів 

(рішення сесії) 

Управління культури та молоді ММР ЗО 

2 Розвиток галузі культури 

м. Мелітополя (рішення сесії) 

Управління культури та молоді ММР ЗО 

3 Розвиток діяльності національно-

культурних товариств м. Мелітополя 

(рішення сесії) 

Управління культури та молоді ММР ЗО 

 

                                          5.2. Молодіжна політика  

У 2021 році на території м. Мелітополя реалізовується 2 міські програми, 

які направлені на розвиток молодіжної політики та національно-патріотичного 

виховання молоді, а саме: 

«Реалізація заходів молодіжної політики та підтримки обдарованої 

молоді», затверджена рішенням 1 сесії Мелітопольської міської ради 

VІІІ скликання від 17.12.2020 № 7/41; 

«Національно-патріотичне виховання молоді», затверджена рішенням 1 

сесії Мелітопольської міської ради VІІІ скликання від 17.12.2020 № 7/40. 

Програми фінансуються у повному обсязі на загальну суму 650 тис. грн. 

Для аналізу динаміки благополуччя молоді міста було проведено 

моніторингове дослідження «Індекс благополуччя молоді», який показав 

наступні результати за показниками: економічні можливості - 0,53; освіта і 

наука - 0,62; здоров’я - 0,83; участь у політичному житті - 0,62; участь у 

громадському житті - 0,63; інформаційно-комунікаційні технології - 0,68. 

Загальний результат становить - 0,69 (прагнемо до 1). 

Отримані дані свідчать про необхідність посилення міжсекторального 

підходу в роботі органів місцевого самоврядування в галузі молодіжної роботи.  

У 2021 році в нормативно-правовій базі з молодіжної політики відбулись 

наступні зміни: прийнято Закон України «Про основні засади молодіжної 

політики», Державну стратегію молодіжної політики України та затверджена 

Державна соціальна програма  «Молодь України 2021-2025». 

Робота з нормативно-правовими актами впливатиме на зміни у міських 

програмах з розвитку державної молодіжної політики. 

Головні проблеми розвитку:  

низька громадська активність молоді; 

міграція молоді; 

недостатня кількість об’єктів молодіжної інфраструктури. 

Мета проєкту Програми у сфері молодіжної політики: 

покращення показників Індексу благополуччя молоді м. Мелітополя, 

створення сприятливих умов для самореалізації і життєвого самовизначення 

молодих людей, формування громадянської позиції та національно- 



 

патріотичної свідомості, забезпечення правових, гуманітарних, економічних 

передумов та надання гарантій соціального становлення молодої особи. 

Пріоритети розвитку молодіжної політики: 

підтримка молодіжних ініціатив; 

впровадження нових форм роботи з молоддю; 

робота за вектором «Мелітополь – місто можливостей». 

Шляхи досягнення та основні завдання: 

забезпечення постійної співпраці з молодіжними ініціативними групами, 

неформальними об’єднаннями; 

організація та проведення заходів, спрямованих на формування 

національної свідомості та патріотизму; 

проведення культурно-мистецьких, масово-спортивних акцій та заходів 

профілактичного спрямування; 

організація та проведення заходів, спрямованих на розвиток навичок 

працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку 

праці; 

створення рівних інклюзивних умов для оздоровлення молоді. 

 Очікувані результати розвитку: 

збільшення показників Індексу благополуччя молоді на 0,05 пунктів; 

збільшення на 10 % кількості молодіжних активностей різного 

спрямування. 

 Перелік галузевих програм: 

 
№ 

з/

п 

Назва міської програми (яким 

документом затверджена) 

Розробник (розпорядник коштів) 

програми 

1 Реалізація заходів молодіжної політики 

та підтримки обдарованої молоді 

(рішення сесії) 

Управління культури та молоді ММР ЗО 

2 Національно-патріотичне виховання 

молоді (рішення сесії) 

Управління культури та молоді ММР ЗО 

 

IX. Природокористування та безпека життєдіяльності людини 

(Охорона навколишнього природного середовища) 

 

Аналіз стану за попередній період 

У 2021 році за рахунок бюджетних коштів забезпечено реалізацію 

комплексу заходів, спрямованих на розв’язання екологічних проблем 

м. Мелітополя і покращення існуючої ситуації у сфері:  

охорони і раціонального використання водних ресурсів; 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 

підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення 

м. Мелітополя. 



 

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» та згідно з рішенням 1 сесії Запорізької обласної ради 

VIІI скликання від 18.03.2021 № 140 «Про Перелік заходів, спрямованих на 

охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за 

рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих 

бюджетів у 2021 році» зі змінами та доповненнями і рішенням 1 сесії 

Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІI скликання від 17.12.2020 

№ 7/12 «Про затвердження міської програми «Заходи, спрямовані на охорону та 

раціональне використання природних ресурсів» зі змінами, на виконання 

природоохоронних заходів у м. Мелітополі витрачалися кошти обласного та 

Мелітопольського міського фондів охорони навколишнього природного 

середовища. 

1. Упорядкування споруд водовідведення на об'єктах житлово- 

комунального господарства, господарських об'єктах та урбанізованих 

територіях. 

1.1. Реконструкція зливової каналізації по вул. Вакуленчука (від вул. Івана 

Алексєєва до просп. Богдана Хмельницького) у м. Мелітополі Запорізької 

області 

1.2. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Шмідта від просп. 

Богдана Хмельницького до вул. Івана Алексєєва у м. Мелітополі Запорізької 

області 

1.3. Реконструкція зливової каналізації по вул. Гризодубової (від просп. 

50-річчя Перемоги до вул. Ломоносова) у м. Мелітополі Запорізької області 

2. Збереження, охорона, відтворення та раціональне використання 

земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов 

для їхнього відновлення 

2.1. Заходи з озеленення  м. Мелітополя будуть виконані у листопаді 2021 

року. 

3. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення                    

м. Мелітополя, співпраця з громадськістю. Екологічна освіта та виховання 

молоді. 

3.1. Захід «Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, 

фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища» не виконано у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

3.2. Захід «Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики щодо 

пропаганди охорони навколишнього природного середовища»: видано 1300 

екземплярів брошури «Пам’ятка мешканця м. Мелітополя щодо покращення 

довкілля, дотримання природоохоронного та санітарного законодавства». 

Брошура буде розповсюджена серед підприємців, організацій, закладів, установ, 

підприємств для дотримання екологічного, санітарного законодавства та Правил 

благоустрою території м. Мелітополя. 

Головні екологічні проблеми міста: 



 

Екологічна ситуація на території міста характеризується відносною 

стабільністю показників. Разом з тим, на території міста спостерігається 

забруднення і замулення поверхневих водотоків, забруднення атмосферного 

повітря транспортом, перевантаження Мелітопольського міського полігону 

твердих побутових відходів, недостатній рівень озеленення міста, 

незадовільний технічний стан очисних споруд, каналізаційних насосних 

станцій, зношеність технологічного обладнання, незадовільний технічний стан 

(руйнування) колекторів міської каналізаційної системи. 

№ 

з/п 

Суть питання  Обґрунтування Шляхи вирішення 

1 Недостатній рівень 

озеленення міста 
Знищення (вирубка) зелених 

насаджень на території 

об'єкту ПЗФ 

«Лісопитомник» 

Масова секторальна висадка нових 

зелених насаджень, встановлення 

камер відеоспостереження. 
Заходи з озеленення  
м. Мелітополя 

2 Знос центральних очисних 

споруд 
Скид неочищених або 

недостатньо очищених 

стічних вод 

Будівництво нових центральних 

очисних споруд / реконструкція та 

модернізація існуючих ЦОС 
3 Перевантаженість полігона 

твердих побутових 

відходів 

Збільшення обсягів ТПВ, які 

розміщуються на полігоні. 
Несанкціоновані 

сміттєзвалища на території 

міста 

Придбання персональних контейнерів 

для приватного сектору. Будівництво 

нового полігону ТПВ та/або 

будівництво сміттєпереробного заводу 

4 Знос каналізаційних мереж 

(колекторів) 
Скид неочищених або 

недостатньо очищених 

стічних вод 

Реконструкція каналізаційних 

колекторів 

 

  Головна мета: 

Забезпечення поліпшення стану навколишнього природного середовища, 

підвищення рівня свідомого ставлення мешканців до охорони довкілля; 

забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища та стійкого 

стану екосистем шляхом виконання на території м. Мелітополя міжнародних, 

загальнодержавних, регіональних, місцевих програм, вирішення першочергових 

екологічних задач, використання коштів місцевих екофондів. 

Досягнення мети Програми потребує спрямування дій органів місцевого 

самоврядування та їх відповідних структур, громадськості, організацій, установ 

та підприємств міста щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності у сфері 

ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та 

охорони довкілля. 

Пріоритетні завдання: 

Здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства та Правил благоустрою території міста Мелітополя. 

Реалізація заходів, спрямованих на збереження природних ресурсів, 

природно-заповідного фонду, охорону і раціональне використання зелених 

насаджень. 

Підвищення рівня екологічної свідомості громадян. 



 

Шляхи досягнення та основні завдання, заходи щодо реалізації 

пріоритетних завдань: 

1) Формування регіональної екологічної мережі. Природно-заповідний 

фонд. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. 

2) Створення розвинутої інфраструктури зберігання, переробки та          

утилізації відходів. 

3) Екологічна освіта та виховання молоді. 

4) Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення              

м. Мелітополя. Співпраця з громадськістю. 

Основні заходи щодо реалізації пріоритетних завдань: 

1) Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів у              

м. Мелітополі Запорізької області. 

2) Придбання машин для збору, транспортування та складування твердих 

побутових відходів. 

3) Заходи з озеленення м. Мелітополя. 

4) Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, фестивалів та 

інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища. 

5) Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики щодо 

пропаганди охорони навколишнього природного середовища. 

 

Очікувані результати виконання заходів.  

Індикатори (кількісні та якісні критерії ефективності виконання) 

1) Покращення санітарного стану міста, зменшення несанкціонованих 

сміттєзвалищ. Дотримання санітарних норм в сфері поводження з ТПВ. 

Підвищення ефективності збирання та перевезення відходів, оптимізація 

маршрутів збирання відходів. 

Збільшення відсотку населення, охопленого послугами збирання відходів, 

шляхом встановлення контейнерів у районах приватної забудови. Взяття під 

контроль некерованих потоків відходів шляхом встановлення додаткових 

контейнерів з можливістю пристосування для роздільного збору відходів. 

Удосконалення технологічного процесу захоронення відходів; поліпшення 

санітарно-технічного стану полігону ТПВ, подовження строку його 

експлуатації. 

 2) Результатом виконання заходів з озеленення території міста є 

позитивний вплив на клімат, ґрунти, водні ресурси, зниження наявності пилу і 

диму в повітрі, покращення естетичного і санітарного стану міських територій,  

об'єктів масового перебування та відпочинку населення, прибудинкових 

територій, покращення стану повітряного басейну, зниження міського шуму 

(звукові хвилі, наштовхуючись на крони і стовбури дерев і чагарників, 

розсіюються, відображаються або поглинаються). 

3) Формування у населення свідомого сприйняття навколишнього 

середовища, переконаності в необхідності дбайливого ставлення до природи, 



 

розумного використання її багатств, розвитку морального екологічного 

суспільства, цивілізованого поводження з відходами, дотримання вимог та норм 

чинного природоохоронного законодавства.  

Підвищення рівня екологічної освіти, культури та свідомості молоді, 

набуття умінь і досвіду у вирішенні екологічних проблем (насамперед на 

місцевому та локальному рівнях), сприяння екологічній освіті та екологічному 

вихованню громадян, керівників підприємств, посадовців, поглиблення знань з 

охорони довкілля, формування екологічного стилю мислення і відповідального 

ставлення до природи студентів, молодих вчених, школярів м. Мелітополя. 

Покращення довкілля регіону, санітарного і екологічного стану території 

міста; зменшення навантаження господарської діяльності на навколишнє 

середовище через впровадження практичних рекомендацій та екологічних 

знань, отриманих в процесі конференції; економія бюджетних коштів, 

спрямованих на ліквідацію негативних наслідків антропогенної діяльності.  

4) Видання брошур, буклетів, листівок, календарів, методичних розробок 

та іншої поліграфічної продукції з екологічної тематики спрямоване на 

підвищення рівня екологічної освіти, культури та свідомості населення міста, 

зменшення негативних впливів на довкілля регіону, покращення санітарного і 

екологічного стану території міста; зменшення навантаження господарської 

діяльності на навколишнє середовище. 

№ 

з/п 
Назва природоохоронного 

заходу 
Очікувані якісні характеристики 

природоохоронного ефекту 
Індикатори виконання 

1 

Придбання контейнерів для 

збору твердих побутових 

відходів у  м. Мелітополі 

Запорізької області 

Покращення санітарного стану міста, 

підвищення відсотку населення, 

охопленого послугами збирання 

відходів Дотримання санітарних норм 

в сфері поводження з ТПВ 

Кількість контейнерів, од. 

2 

Придбання машин для збору, 

транспортування та 

складування твердих 

побутових відходів 

(придбання важкого 

бульдозеру для облаштування 

полігону ТПВ у м. Мелітополі 

Запорізької області) 

Удосконалення технологічного 

процесу захоронення відходів  шляхом 

пошарової ізоляції відходів ґрунтом та 

прибирання від сміття прилеглої до 

полігону території, утримання 

полігону в належному санітарно-

технічному стані, модернізація діючих 

потужностей із захоронення твердих 

побутових відходів 

Кількість обладнання, од. 

3 

Заходи з озеленення  
м. Мелітополя 

Покращення екологічного, 

санітарного стану та зовнішнього 

вигляду міста (придбання та висадка 

саджанців дерев та кущів)  

Кількість висаджених дерев та 

кущів, од. 
Збільшення площі зелених 

насаджень, га 

4 

Проведення науково-

технічних конференцій і 

семінарів, фестивалів та 

інших заходів щодо 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Інформування населення про стан 

довкілля, сприяння екологічній освіті 

та екологічному вихованню громадян,  

пропаганда раціональ-ного 

природокористування,  поглиблення 

знань з охорони довкілля студентів 

вищих навчальних закладів 

Кількість конференцій і 

семінарів, фестивалів, од. 



 

5 

Видання поліграфічної 

продукції з екологічної 

тематики щодо пропаганди 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Видання брошур, буклетів, листівок, 

календарів, методичних розробок та 

іншої поліграфічної продукції з метою 

екологічної освіти, виховання 

населення, пропаганди охорони 

довкілля  

Кількість брошур, буклетів, 

листівок, календарів, 

методичних розробок та іншої 

поліграфічної продукції, од. 

 

Перелік галузевих програм, які передбачається фінансувати: 

№ 

з/п 

Назва міської програми (яким документом 

затверджена) 
Розробник (розпорядник коштів) програми 

1 «Заходи, спрямовані на охорону та 

раціональне використання 
природних ресурсів» (рішення сесії 

Мелітопольської міської ради) 

Виконавчий комітет Мелітопольської міської 

ради 

 

  X. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека 

 Головна мета 

          підвищення рівня захисту населення міста; 

          забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і 

території міста Мелітополя у разі загрози та виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

          забезпечення виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків 

та організації життєзабезпечення постраждалих, реагування на надзвичайні 

ситуації природного та техногенного характеру.  

 Головні завдання 

 сприяння удосконаленню механізму забезпечення непрацюючого 

населення засобами індивідуального захисту; 

 сприяння здійснення заходів щодо заміру стану довкілля у зоні 

надзвичайних подій та оповіщення населення про небезпечні для здоров'я 

людини концентраціях небезпечних речовин; 

 сприяння уточненню планів реагування на надзвичайні ситуації і планів 

локалізації та ліквідації наслідків аварій, керівникам підсистем єдиної 

державної системи цивільного захисту, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності відповідно до вимог постанов Кабінету 

Міністрів України від 26.09.2018 року №779 «Деякі питання запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та 

від 09.08.2017 року №626 «Про затвердження Порядку розроблення планів 

діяльності єдиної державної системи цивільного захисту»; 

 сприяння впровадженню систем раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об’єктах державної 

власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в 

галузях енергетики, хімічної промисловості, а також централізованого 

водопостачання, об’єктів підвищеної небезпеки; 

 сприяння створенню оновленої нормативно-правової бази організації 

оповіщення в системах цивільного захисту; 



 

 сприяння залученню до оповіщення операторів мобільного зв’язку; 

 сприяння утримування та поповнення регіонального матеріального резерв 

для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій згідно з визначеною 

номенклатурою; 

 сприяння організації проведення технічної  інвентаризації  захисних 

споруд цивільного захисту, як об’єктів нерухомого майна та провести практичні 

заходи щодо зняття з обліку  захисних споруд цивільного захисту, які повністю 

зруйновані або демонтовані, обліковані помилково, відсутні за фактом 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138 

«Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», наказу  

М ВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань 

використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», який 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за  

№ 879/32331; 

 сприяння виконанню робіт з приведення пожежних гідрантів у 

працездатний стан, встановленню гідрантів у безводних районах міста, 

здійснення встановлення покажчиків пожежних гідрантів та контроль їх стану; 

 сприяння укомплектуванню пожежно-рятувальні підрозділів міста 

Мелітополя ранцевими вогнегасниками; 

 сприяння укомплектуванню пожежно-рятувальних підрозділів  

шуруповертами електричними (акумуляторними). 

 Очікувані результати: 

 забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і 

територій міста Мелітополя у разі загрози та виникнення надзвичайних 

ситуацій; 
 запровадження комплексу організаційних, інженерних та матеріально-

технічних заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

мінімізації їх наслідків та організації життєзабезпечення постраждалих, 

підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації природного та 

техногенного характеру. 

 


