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Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі.  

           Обсяги доходів міського бюджету  

млн.грн. 

             

Видаткова частини бюджету залежить від прогнозу та стану виконання його дохідної 

частини.  

Загальний обсяг видатків з кредитуванням зріс з  1241,3 млн. грн. у 2011 році до 1771,9 

млн. грн.  у 2014 році,  тобто збільшився на 530,6 млн. грн., або на 42,7%. 

Видатки на утримання установ та фінансування заходів соціально-культурної сфери (освіти, 

охорони здоров’я  (у т. ч. субвенція районному бюджету Жовтневого району на медичне 

обслуговування населення, яке мешкає в Корабельному районі  м.Миколаєва), соціального захисту 

та соціального забезпечення, культури і мистецтва, фізичної культури i спорту  склали в 2014 році 

1395,5 млн. грн. Соціально-культурна сфера міста мала пріоритет порівняно іншими видатковими 

галузями (в середньому  видатки на фінансування установ соціально-культурної сфери складають 

82,4 % від загального обсягу видатків). У звітному періоді заробітна плата працівникам 

бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, виплачувалася своєчасно та в повному 

обсязі. У 2014 році на зазначені видатки направлено 718,7 млн. грн. 

 

Виконання  видаткової частини з кредитуванням бюджету за 2011 - 2014 роки (галузева структура) 

    млн. грн.   млн. грн. 

  Найменування 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Виконано Виконано в % до 

попер. 

року 

Виконано в % до 

попер. 

року 

Виконано в % до 

попер. 

року 

Загальний фонд 1 128,0 1 381,2 122,4 1 419,4 102,8 1 512,3 106,5 

Спеціальний фонд 111,1 211,6 190,4 145,9 68,9 251,6 172,5 

Всього 1 239,1 1 592,8 128,5 1 565,3 98,3 1 763,9 112,7 

Надання кредитів 2,7 3,1 115,5 1,6 51,7 8,7 537,3 

Повернення 

кредитів 0,5 0,5 106,9 0,6 125,5 0,7 102,5 

Разом видатків з 

кредитуванням  1 241,3 1 595,4 128,5 1 566,3 98,2 1 771,9 113,1 

З них:               

-  соціально-

культурна сфера, у 1 033,1 1 311,0 126,9 1 327,4 101,3 1 395,5 105,1 

          2011 рік         2012 рік         2013 рік         2014 рік 

Факт в % до 

попер. 

року 

Факт в % до 

попер 

року 

Факт в % до 

попер. 

року 

Факт в % до 

попер. 

року 

Загальний 

фонд 

1127,3 112,3 1451,8  128,8 1385,9 95,4 1537,4 110,9 

Спеціальний 

фонд 

118,5 110,5 166,4  140,4 188,9 113,5 315,5 167 

ВСЬОГО 1245,8 112,1 1618,2  129,9 1574,8  97,3 1852,9 117,6 

з них податки 

та збори 

 

685,6 

 

111,9 

 

805,7 

 

117,5 

 

848,6 

 

  105,3 

 

922,9 

 

108,7 

Джерела формування міського бюджету 
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тому числі:  

освіта 357,2 434,5 121,6 474,7 109,2 491,7 103,6 

охорона здоров’я   263,2 402,7 153,0 313,3 77,8 317,9 101,5 

соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 340,9 387,9 113,8 449,5 115,9 489,5 108,9 

культура і 

мистецтво 47,3 57,0 120,4 60,5 106,2 64,6 106,7 

фізична культура i 

спорт   24,5 28,9 118,0 29,4 101,7 31,8 107,9 

 - житлово- 

комунальне 

господарство 83,3 140,7 168,9 83,5 59,4 218,0 261,0 

- транспорт, 

дорожнє 

господарство, 

зв'язок, 

телекомунікації та 

інформатика 28,2 47,6 168,8 44,7 93,9 57,9 129,7 

- будівництво 13,9 10,2 73,2 18,7 183,9 9,2 49,2 

- охорона та 

раціональне 

використання 

природних ресурсів 3,7 3,0 80,6 1,5 50,5 1,4 94,4 

- внески органів 

місцевого 

самоврядування у 

статутні фонди 

суб'єктів 

підприємницької 

діяльності  19,1 18,1 94,4 21,5 118,8 6,5 30,0 

 - інші видатки 57,8 62,2 107,8 68,0 109,2 75,4 110,9 

 

Виконання  видаткової частини бюджету  за 2011 - 2014 роки (економічна структура) 

                                                                                                                                      млн. грн. 

 Найменування 

видатків  

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Виконано Виконано в % до 

попер. 

року 

Виконано в % до 

попер. 

року 

Виконано в % до 

попер. 

року 

заробітна плата з 

нарахуваннями 

працівникам 

бюджетних установ  552,1 668,6 121,1 704,8 105,4 718,7 102,0 

медикаменти, 

перев’язувальні 

матеріали та  

продукти 

харчування 51,9 57,7 111,2 57,1 98,9 61,4 107,6 
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оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 102,4 114,5 111,8 92,5 80,8 90,9 98,4 

поточні трансферти 

органам влади 

інших рівнів 28,1 36,9 131,4 29,7 80,5 28,3 95,6 

соціальне 

забезпечення  325,9 395,9 121,5 462,8 116,9 501,6 108,4 

капітальні видатки 48,4 142,7 294,7 95,0 66,6 74,1 78,0 

інші статті видатків  130,3 176,5 135,5 123,4 69,9 288,9 233,8 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. 

 У результаті дії прийнятого рішення Миколаївської міської ради  від 27.01.2011 № 3/40 «Про 

затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Миколаєва»,  надходження плати за 

землю збільшились у порівнянні з базовим 2011 роком  у 2014 році  - на 35 млн.грн. (34,1%). 

 Прийнято рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011  № 7/3 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», в результаті  надходження відповідних 

податків збільшились у порівнянні з базовим 2011 роком  у 2014 році на 87,1 млн.грн. (у 3,6 рази). 

 Відповідно до статті 170 Податкового кодексу України  прийнято рішення Миколаївської 

міської ради  від 23.12.2011 №12/6 «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного 

квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста 

Миколаєва», яке введено в дію з січня 2012 року. 

 Утворено  цільовий дорожній фонд м. Миколаєва (рішення Миколаївської міської ради від 

30.12.2010 № 2/17 та цільовий фонд створення і розвитку інженерно – транспортної та соціальної 

інфраструктури м. Миколаєва (рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 № 5/12), обсяги 

надходжень доходів до яких за 2014 рік складають 1,7 млн.грн. та 3,5 млн.грн. відповідно. 

        Міська рада виважено підходить до питання надання пільг зі сплаті податків і зборів, в 

результаті не допускаються необґрунтовані втрати міського бюджету. Пільги  з оподаткування 

протягом звітного періоду надавалися  лише комунальним підприємствам,  послуги яких мають 

для міста соціальне значення та являються єдиними підприємствами, що надають такі послуги - 

КП ММР «Миколаївелектротранс», КП ММР «Центр захисту тварин» та КП ММР 

«Миколаївкомунтранс». Втрати бюджету від надання пільг за 2014 рік – 0,6 млн.грн. Звільнення 

від сплати  платежів лише частково вирішує питання фінансової підтримки  комунальних 

підприємств, які знаходяться в скрутному фінансовому становищі, у тому числі в результаті 

проведення тарифної політики.  

      У 2014 році виконавчі органи Миколаївської міської ради в межах виконання своїх 

повноважень забезпечили надходження до міського бюджету:     

 - за договорами особистого сервітуту  - 0,5 млн.грн; 

- відшкодування втрат при використанні землі без правовстановлюючих документів та умов 

відведення земельних ділянок – 1,1 млн.грн.; 

- плати за тимчасове користування земельними ділянками при розміщенні зовнішньої реклами 

– 3,3 млн.грн.; 

- за результатами  роботи комісій з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати 

податків і зборів до міського бюджету,  погашення заборгованості із заробітної  плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та  легалізації зайнятості населення  

мобілізовано до бюджету податку на доходи фізичних осіб – 4,7 млн.грн. 

 

Головні проблеми: 

Негативний вплив на наповнення бюджету та виконання затверджених показників має: 

- заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах міста; 
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- випадки нелегальної зайнятості та виплати заробітної плати в «конвертах»; 

- оформлення неналежним чином користувачами земельних ділянок правовстановлюючих 

документів; 

- наявність податкового боргу. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. 

Динаміка реформування комунальної власності (кількість приватизованих об’єктів) 

 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

50 19 15 12 

 

Динаміка надходження  коштів  

від відчуження (приватизації) комунального майна до бюджету (млн.грн.) 

 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

13,88 3,46 4,84 2,74 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження.  За підсумками роботи у 2014 

році приватизовано 12 об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва. 

Надходження до міського бюджету протягом року склали 2,75 млн.грн.  

З метою збільшення надходжень коштів від приватизації комунального майна необхідні 

додаткові асигнування на проведення капітального та поточного ремонту нежитлових приміщень, 

що належать до комунальної власності міста Миколаєва. Це дозволить підвищити вартість майна, 

що приватизується та зробить його конкурентоздатним на ринку нерухомості. 

Для прискорення процесу приватизації та збільшення кількості укладених договорів купівлі - 

продажу необхідно додаткове фінансування на виготовлення технічної документації та 

правоустановчих документів. 

 

Головні проблеми: 

- скорочення термінів оплати за придбаний об'єкт з 2 місяців до 30 календарних днів; 

- збільшення суми витрат на проведення невід'ємних поліпшень з 25% від балансової 

вартості до 25 % від ринкової вартості, що значно удорожчує витрати покупця під час 

приватизації комунального майна; 

- зниження вартості об'єктів на вторинному ринку; 

- відсутність економічно вигідного кредитування; 

- технічний стан об'єктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації, значно 

гірший ніж у аналогічних об'єктів на вторинному ринку; 

- введення мораторію на приватизацію нежитлових приміщень гуртожитків значно 

скоротило перелік об'єктів, які можуть бути приватизовані; 

- відсутність технічної документації та правоустановчих документів на об'єкти міської 

комунальної власності уповільнюють, а в деяких випадках унеможливлюють процес оформлення 

договорів купівлі-продажу комунального майна. 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. У місті діяла Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2013-2014 роки, якою передбачено ряд заходів з 

Реформування відносин власності 

 

 

Розвиток підприємництва 
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впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, забезпечення ефективної 

діяльності центрів обслуговування платників податків у м. Миколаєві. Постійно зростає кількість 

суб’єктів господарювання. Станом на 01.01.2015 зареєстровано 23,473 тис. юр. особи, 64,120 тис. 

фіз. особи. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. 

Відділом підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради постійно 

вдосконалюється здійснення контролю за проходженням розробниками регуляторних актів 

процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

Ведеться реєстр діючих регуляторних актів, перелік яких розміщений на Інтернет-порталі 

Миколаївської міської ради. На даний час діючих регуляторних актів 54, з них 43 рішення 

Миколаївської міської ради, 11 рішень виконкому Миколаївської міської ради.  

У 2014 році опрацьовано та підготовлено висновки до 8 проектів нормативно-правових 

актів, 5 з яких прийняті та на 3 проекти здійснення регуляторної діяльності не поширюється. 

Під час проведення заходів з відстеження результативності 14 регуляторних актів скасовані 

та втратили чинність 2 регуляторні акти та за результатами перегляду до 2 рішень міської ради 

внесені зміни. 

В цілому стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності 

в місті Миколаєві визначив стійку тенденцію по впорядкуванню регуляторних процесів у 

відповідності до норм та вимог Закону, а упровадження принципів регуляторної політики в життя 

дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.  

 

Головні проблеми: 

- недостатність надання кредитно-фінансової допомоги суб'єктам господарювання; 

- значні адміністративні бар'єри при здійсненні підприємницької діяльності; 

- значний рівень регулювання підприємницької діяльності з боку органів державного нагляду 

(контролю); 

- нерозвиненість інфраструктури підтримки малого підприємництва. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Протягом 2014 року було укладено 37 

договорів оренди загальною площею 4146,97 кв.м. Надходження до міського бюджету від оренди 

склали 7 млн. грн. Розірвано 53 договори оренди  загальною  площею 7066,36 кв.м. 

Станом на 01.01.2015 в орендному користуванні знаходяться  540  об’єктів  міської 

комунальної власності загальною площею 77076,36 кв.м. 

 

Динаміка надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна.  

Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Динаміка надходжень коштів від оренди 

комунального майна до бюджету (млн.грн.) 

10,466 

 

11,21 8,97 7,0 

Кількість об’єктів, що перебувають в 

орендному користуванні 

554 534 577 540 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. З метою збільшення надходжень 

коштів від оренди комунального майна було проведено аналіз договорів оренди, укладених 

управліннями освіти Миколаївської міської ради, з питань  культури та охорони культурної 

Управління об’єктами комунальної власності 
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спадщини Миколаївської міської ради, охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Частина 

договорів оренди була переукладена з управлінням з використання та розвитку комунальної 

власності Миколаївської міської ради, що підвищило надходження безпосередньо до міського 

бюджету. 

Крім того, була посилена претензійно-позовна робота з боржниками зі сплати орендної 

плати. 

 

Головні проблеми: 

- незадовільний технічний стан об’єктів  міської комунальної власності, які часто не 

конкурентоспроможні порівняно з об’єктами на вторинному ринку; 

- зношеність основних фондів об’єктів комунальної власності, необхідність їх оновлення; 

- відсутність технічної документації та правоустановчих документів на об’єкти міської 

комунальної власності унеможливлює укладання довгострокових договорів оренди. 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. За даними головного управління статистики у 

Миколаївській області, обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в 

економіку міста з початку інвестування, станом на 1січня 2015 року склав166,9 млн.дол. США, що 

на 17,3 % менше обсягів інвестицій на початок 2014 року (на 34,8 млн.дол. США), і в розрахунку 

на одну особу населення становив 340,4 дол. США (в цілому по області –199,5 дол. США). 

Підприємства міста Миколаєва, в які  вкладено найбільший обсяг прямих іноземних 

інвестицій: ТОВ «Авентин» (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними 

продуктами), ТОВ «ПЕЛЛА ДИЗАЙН» (діяльність у сфері інжинірингу); ТОВ «Морський 

спеціалізований порт Ніка-Тера» (транспортне оброблення вантажів), ТОВ «Миколаївський 

олійноекстраційний завод» (виробництво олії та тваринних жирів), ТОВ «Піонер-плюс» 

(демонстрація кінофільмів) та ін.  

Іноземні інвестиції надійшли з 49 країн світу і найбільші їх обсяги з Кіпру – 93,8 млн.дол. 

США (56,2% загального обсягу), Швейцарії – 15,9 млн.дол. США (9,5%) та Нідерландів – 13,8 

млн.дол. США (8,3%). 

 Динаміка прямих  іноземних інвестицій за 2011 - 2014 рр. 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Одним з найважливіших 

напрямків роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради є стимулювання інвестицій у 

пріоритетні галузі економіки. 

Інвестиційна діяльність 

 

 

227,7

112,3

379

186,5

412

202,3

340,4

166,9

на 01.01.12 на 01.01.13 на 01.01.14 на 01.01.15

Обсяг прямих іноземних

інвестицій на 1 особу (дол. США) 

Обсяг прямих іноземних

інвестицій з початку інвестування

( млн. дол. США)
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Проводилась відповідна робота з формування бази даних інвестиційних проектів і 

пропозицій щодо вирішення питань поліпшення соціально-економічного стану міста. Сформовано 

інвестиційний портфель, до складу якого увійшли 71  інвестиційний проект, серед яких 14 

комерційних інвестиційних проектів,  29 соціальних та інфраструктурних інвестиційних проектів, 

1 проект загальнодержавного значення та  27 інноваційних та наукових проектів,  що надійшли від 

зацікавлених організацій усіх форм власності.  

За інформацією, яка знаходиться в інвестиційному паспорті сформовані «Каталог 

інвестиційних проектів міста Миколаєва»  та  «Каталог наукових та інноваційних проектів», які 

було направлено до дипломатичних представництв іноземних країн з метою пошуку можливостей 

співпраці щодо реалізації інвестиційних проектів. Відповідно до листа Генерального консульства 

Греції в Одесі, вищезазначені каталоги були опубліковані Офісом з питань економіки та торгівлі 

через відповідні доступні канали, з метою ознайомлення з інформацією бізнес кіл Греції.    

Підприємствами та організаціями міста впроваджуються інвестиційні проекти. Серед них є і 

проекти, спрямовані на покращання умов життя городян. 

Проект «Модернізація систем водопостачання та водовідведення   м. Миколаїв». Загальна 

вартість проекту становить 31,08 млн. євро. 1 лютого 2010 року між Україною та Європейським 

інвестиційним банком підписано Фінансову Угоду, яка була ратифікована Законом України від 

20.06.2012    № 4987-VI «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським 

інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв) та 

Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним 

банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв)». 

За інформацією МКП «Миколаївводоканал» відбулося отримання першого траншу (на 

спеціальний рахунок Ексім банку Україна в м.Київ) у сумі 5,0 млн.євро для початку фінансування 

проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві». Використання 

коштів буде здійснюватися на підставі інвестиційної програми підприємства на 2015-2017 роки. 

Проект «Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan». 

У рамках спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Басейн Чорного 

моря» та Міжнародного Чорноморського клубу Миколаїв спільно з муніципалітетами грецького 

міста Кавала і ще 6 партнерами подали заявку на участь в конкурсі з реалізації проекту «План 

енергоефективності будівель Чорного моря», що передбачає впровадження енергозберігаючих 

технологій в будівлях Чорноморських країн. З метою забезпечення ефективної реалізації проекту з 

енерго-ефективності «Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan» рішенням Миколаївської міської 

ради від 22.09.2012 № 20/2 визначено департамент житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради уповноваженим органом зі здійснення заходів та необхідних дій з 

реалізації вищезазначеного проекту.    

Основна  мета BSBEEP полягає в зміцненні адміністративних можливостей місцевих органів 

влади та установ в секторі  вирішення проблеми з енергоефективності будівель, що має серйозні 

екологічні та економічні наслідки на місцевому та глобальному рівнях. 

Вартість реалізації проекту складає 83 389,51 євро. Основна частина гранту фінансується 

урядом Румунії (75 050,56 євро). Крім того, передбачено співфінансування з міського бюджету у 

розмірі 8 338,95 євро. У 2014 році розпочалося фінансування  у сумі 22500,0 євро. Департаментом 

ЖКГ Миколаївської міської ради укладено договір з Національним університетом 

кораблебудування на проведення робіт з енергоаудиту житлового фонду. 

Планується і надалі   проводити енергетичні обстеження та термографічні зйомки найбільш 

характерних будівель міста;  розробка навчальних програм з питань енергозбереження та 

енергетичного менеджменту для цільових груп (співробітники муніципалітету, журналісти, 

студенти та інші);  розробити та реалізувати на практиці ряд «пілотних» проектів у межах BSBEEP 

в галузі енергоефективності.  

З метою подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проектних 

пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги Миколаївська міська рада направила 

3 проекти до Асоціації міст України. 



 

 

 

9 

 

Крім того, відповідно до проекту плану залучення зовнішньої допомоги Європейської 

Комісії у рамках  TAIEX  Миколаївська міська рада направила аплікаційні заявки на проведення 

семінарів Міністерству інфраструктури України з питань: розвиток екологічного громадського 

транспорту та створення та розвиток туристично-інформаційного центру на прикладі досвіду країн 

ЄС.  

Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради разом з іншими 

структурними підрозділами виконавчого комітету Миколаївської міської ради та організаціями 

міста взяло участь у грантовій програмі ЄС «Підтримка громад, що опинилися під впливом 

конфлікту в Україні» з проектом «Нові можливості для проживання, навчання та 

працевлаштування вимушених переселенців в м.Миколаєві».  Проект спрямований на надання 

комплексної психологічної, соціальної та консультативної  допомоги та забезпечення  житлом, 

одягом та іншими необхідними речами вимушених переселенців з тимчасово окупованої території 

та зони проведення анти-терористичної операції в місті Миколаєві. Загальний бюджет проекту 

складає 264,47882 тис.євро.  

 Розвитку інвестиційної діяльності міста сприяють зустрічі з потенційними інвесторами. Так, 

протягом 2014 року відбулось 8 зустрічей з представниками республіки Польща, Румунії, Грузії, 

Республіки Білорусь, Швеції, ЄС з питань співпраці урізноманітних галузях економіки. 

Економічному розвитку міста буде сприяти створення в м.Миколаєві індустріального парку 

відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 №5018-VI. Протягом 2014 

року тривала робота над розробкою концепції індустріального парку на основі концептуального 

дизайну  індустріального парку на основі Закону України «Про  індустріальні парки». 

Інформаційні матеріали про індустріальний парк було направлено до дипломатичних 

представництв іноземних держав в Україні, а також представляються на різноманітних іміджевих 

заходах: виставках, форумах, конференціях.  

У місті діє міська Програма залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв на 

період до 2017 року (далі-Програма), метою якої є створення умов для інвестиційного розвитку 

міста, спрямованого на модернізацію економіки та забезпечення стійкого соціально-економічного 

розвитку міста. 

Очікуваними результатами реалізації Програми є створення привабливого інвестиційного 

іміджу м.Миколаєва в Україні та за її межами; активізація залучення технічної допомоги через 

міжнародні організації та їх програми співробітництва; покращання інформованості потенційних 

інвесторів про можливості вкладання коштів у м.Миколаїв; просування інвестиційних проектів 

тощо. 

Триває поширення інформаційного матеріалу про інвестиційні проекти міста Миколаєва 

через Інтернет та інші засоби масової інформації. 

Як наслідок, у червні 2013 року кредитний рейтинг міста було підвищено до рівня uaBBB + 

за Національною рейтинговою шкалою, який було підтверджено 26.06.2014. Позичальник або 

окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 

інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, 

фінансових та економічних умов. 
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Головними проблемами (перешкодами) залучення інвестицій до міста Миколаєва є 

проблеми як державного, так і місцевого рівнів. На місцевому рівні це - недостатність 

фінансового ресурсу міста стримує виконання програм та не дає можливості реалізувати 

соціальні проекти, яких потребує місто (практично не передбачаються витрати на науково-

дослідну і проектно-конструкторську діяльність, проведення експертиз, підготовку техніко-

економічних обґрунтувань, розробку бізнес-планів, архітектурно-планувальних рішень 

концептуального характеру); низька інвестиційна привабливість окремих видів діяльності; 

відсутність преференційних стимулів для потенційних інвесторів; відсутність механізму 

супроводу стратегічно важливого інвестора для міста; обмеженість внутрішніх інвестиційних 

ресурсів. 

На державному рівні це незабезпеченість державними гарантіями для інвесторів; 

недостатній розвиток механізмів страхування фінансових ризиків потенційних інвесторів; 

недосконала грошово-кредитна політика, висока вартість кредитних ресурсів відсутність 

територій спеціальних режимів економічної діяльності, недосконалість законодавчої бази щодо 

діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, надмірний рівень зовнішньої 

заборгованості та фінансова залежність країни. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. За 2014 рік підготовлено 94 проектів рішень 

Миколаївської міської ради із земельних питань.  Укладено 890 договорів оренди землі на 

загальну площу 137,07 га, 355 договорів про зміни до договорів оренди землі, 47 договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту та 1158 договорів про зміни до договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту (подовження). Від оренди землі за цей час 

отримано 102,59 млн. грн., земельного податку – 35,1 млн.грн., за встановлення особистого 

строкового сервітуту – 818,53 тис.грн. 

 

Надходження плати за землю (млн.грн.) 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

102,7 137,5 136,6 137,69 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. З метою контролю за 

своєчасним отриманням платежів від орендної плати за землю  землекористувачам, орендарям 

земельних ділянок та державним контролюючим органам підготовлено та направлено 566 листів 

про необхідність внесення змін до договорів оренди землі, закінчення строку дії договорів оренди 

землі, про поновлення договорів оренди, щодо укладення договорів оренди землі тощо. 

За 2014 рік укладено 9 договорів купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 

50621 м
2
 на суму 2,43 млн.грн. 

На розгляд управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради  надійшло 2136 

звернення громадян та 3965 звернень юридичних осіб із земельних питань.  

 

Головні проблем: 

- відсутність коштів у міському бюджеті на здійснення інвентаризації земель комунальної 

власності;  

- чинним законодавством не передбачено зобов’язання щодо обов’язковості оформлення 

правових документів на землю та строки їх оформлення або переоформлення. 

 

 

 

 

Управління земельними ресурсами 
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Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. ДП УДНДІ проектування міст «Діпромісто» ім. 

Ю.М.Білоконя розроблена містобудівна документація - План зонування території м. Миколаєва у 

відповідності до затвердженого Генерального плану міста, яка проходить процедуру затвердження 

згідно з законодавством. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Виконані роботи з проведення 

геодезичних знімань території м.Миколаєва для оновлення топографічних планів, розроблялися 

детальні плани території міста. Так, у 2013 - 2014 роках виконано робіт на загальну суму              

976,88 тис.грн.: 

- розробка детального плану території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, 

Генерала Карпенка, Нікольською, В. Морською та береговою лінією р. Південний Буг; 

- розробка детального плану  намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону 

«Ліски-2»; 

- розробка детального  плану  території мікрорайону Північний; 

- розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності в Центральному районі м. Миколаєва та схеми розміщення  літніх 

майданчиків при підприємствах громадського харчування по вул. Радянській; 

- топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів у М 1:500 по вул. 1-й 

Гайдамацькій м.Миколаєва; 

- топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів у М 1:500 частини                 

мкр. Матвіївка м.Миколаєва; 

- топографо-геодезичні роботи з оновлення топографічних планів у М 1:500 частини                 

мкр. Балабанівка. 

 Розроблено  проекти забудови частин мкр. Матвіївка м. Миколаєва, обмеженого вулицями 

Луговою, Балковою, Горіховою та  мкр. Балабанівка м. Миколаєва, обмеженого проспектом 

Жовтневим, вулицями Балабанівською та Таврійською під індивідуальне житлове будівництво 

для учасників АТО. 

 Проведено реконструкцію та введено в експлуатацію павільйон-кафе під планетарій БУ 

Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» та 2000 п.м 

мереж електропостачання Центрального міського стадіону в м.Миколаєві. 

 

Головні проблеми:  

- оновлення містобудівної документації залишається актуальним особливо протягом 

останніх років та потребує невідкладного вирішення і на перспективу; 

- повільні темпи оновлення планувальної документації міста, обумовлені великим обсягом 

проектних робіт та необхідних розробок програмного продукту, обмеженою можливістю 

фінансування в необхідних обсягах цих робіт з місцевого бюджету, відсутністю топографо-

геодезичного матеріалу в електронному вигляді та відповідних сучасних геоінформаційних 

технологій, автоматизованої системи ведення містобудівного кадастру. 

 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі; заходи, що були здійснені, та результати їх 

впровадження. За 2014 рік  комітетами з конкурсних торгів головних розпорядників бюджетних 

коштів та їх структурними підрозділами проведено 411 (540*) конкурсних процедур, в яких взяли 

Архітектура та містобудування 

 

 

Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для 

загальноміських потреб 
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участь 580 (738*) учасників, з них – 175 (224*) процедур конкурсних торгів були відмінені чи 

визнані такими, що не відбулися. 

Укладено 300 договорів  на загальну суму 242160,5 тис. грн.  

За фактичними видатками у звітному періоді сплачено 186493,4 тис. грн., з них: 

-  74426,8 тис.грн. спрямовано на закупівлю товарів; 

- 571,3 тис.грн. спрямовано на закупівлю робіт; 

- 111495,3 тис.грн. спрямовано на закупівлю послуг. 

Загальна сума (фактичні видатки) у звітному періоді за договорами, укладеними в попередні 

роки та виконуються, складає 17216,3 тис. грн.  

* враховуючі процедури за частинами предмета закупівлі (лотами). 
 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Інформаційна політика Миколаївської міської 

ради та її виконавчих органів здійснюється на засадах відкритості, прозорості та неухильного 

дотримання норм чинного законодавства України. 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення 

зростання прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та розширення доступу 

громадян до бази нормативних документів міської ради і виконкому міської ради, текстів цільових 

програм на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» запроваджено нові розділи «Доступ до 

публічної інформації», «Єдиний дозвільний центр» та «Проекти рішень чергової сесії міської 

ради». Крім того, на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» діє розділ «Рішення міськради 

та виконкому» де громадяни можуть ознайомитися із нормативно-правовими актами 

Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету.  

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Протягом 2014 року було 

оприлюднено 1401 інформаційне повідомлення від підрозділів виконавчого комітету 

Миколаївської міської ради. Крім того, протягом 2014 року діяльність органів місцевого 

самоврядування висвітлена у 4134 інформаційних матеріалах, розміщених у регіональних ЗМІ.  

Інформаційні матеріали про роботу органів місцевого самоврядування міста Миколаєва, 

суспільно-політичний, економічний, культурний стан міста тощо надаються відповідно до запитів 

громадян.  

На висвітлення діяльності виконкому Миколаївської міської ради у бюджеті міста на 2014 

рік виділено 920 тис. грн., за інформаційні послуги сплачено 570,0 тис.грн. 

 

Головні проблеми. Головною проблемою інформаційного забезпечення розвитку діяльності 

міської влади залишається недостатнє фінансування заходів, спрямованих на висвітлення 

діяльності органів місцевого самоврядування м. Миколаєва, та, виходячи з цього, неможливість 

використання повного спектру медіа-можливостей ЗМІ для поширення інформації про діяльність 

Миколаївської міської ради та її виконавчих органів як у межах міста й області, так і на 

всеукраїнському рівні. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Протягом 2014 року прийнято до комунальної 

власності територіальної громади міста Миколаєва прийнято: 

Засоби масової інформації 

 

 

 

 

 

Структурні зміни 
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- 2 гуртожитки (по вул.Айвазовського, 6 і по вул. Миколаївській, 19-а) від дочірнього 

підприємства ВАТ «Миколаївпромсантехмонтаж» ЖКП «Добробут»; 

- зовнішні мережі водопостачання та водовідведення загальною довжиною 560 м; 

- зовнішні мережі освітлення – 333 м; 

- спортивне обладнання, що встановлено в мкр Велика Корениха, на загальну суму –      

9800,0 грн. від благодійного фонду «Рідне місто Миколаїв». 

Прийняття мереж водопостачання, водовідведення та зовнішнього освітлення збільшує 

частину мереж, які будуть обслуговувати спеціалізовані підприємства МКП «Миколаївводоканал» 

і КП «ГДМБ», своєчасно проводити їх ремонт та інші профілактичні заходи. Прийняття 

гуртожитків до комунальної власності міста дасть можливість їх належного його утримання та 

догляду. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Продовжується процес списання 

рухомого майна, яке знаходиться на балансах комунальних підприємств та установ (не відповідає 

критеріям активу, моральне застаріле, повністю зношене та непридатне для подальшого 

використання). Проводиться оптимізація кількості комунальних підприємств, у стадії ліквідації 

знаходиться 8 підприємств. 

 

Головні проблеми: 

- зношеність основних фондів об'єктів комунальної власності, необхідність їх оновлення; 

-  потреба в поточному та капітальному ремонті майже всіх об'єктів комунальної власності; 

-  зменшення кількості прибуткових підприємств комунальної форми власності. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Для централізованого питного водопостачання 

м.Миколаєва використовується вода  р.Дніпро та підземних джерел. Середньодобове споживання 

води містом складає близько  160  тис. м³, з яких 80% споживається населенням, а 20% 

задовольняють потреби промислових підприємств та інших споживачів.  

Очисні споруди водопроводу загальною потужністю 190 тис.м³ на добу займають територію 

площею 52,8 га, працюють у форсованому режимі та забезпечують подачу питної води до                    

240 тис.м³ на добу. Для  розподілу питної води по місту водоканалом експлуатується 1192,1 км 

водопровідних мереж, з них аварійних – 82,79 км. На всіх трубопроводах встановлені витратоміри 

для врахування об’ємів поданої води. 

З метою рівномірного розподілу води по районах міста МКП «Миколаївводоканал»  

експлуатує 29 підвищувальних насосних станцій.  

Поряд з цим,  на балансі  МКП «Миколаївводоканал» є 14 артезіанських  свердловин 

потужністю по 6 м³/год у мкр-нах: Варварівка – 3 од; В.Корениха – 3 од., Матвіївка – 2 од., 

Сливине – 2 од., які забезпечують мешканців цих мікрорайонів водою для  технічних потреб, 

Варварівські очисні споруди каналізації (ВОСК) – 1 од., с. Микільське Херсонської обл. – 2 од., 

Галицинівські очисні споруди каналізації (ГОСК) – 1 од. 

Система водовідведення міста складається із мережі самопливних колекторів, якими стічні  

води транспортуються на 31 насосну  станцію каналізації та мережі  напірних колекторів. У 

середньому через очисні споруди  каналізації проходить 60 – 70 тис. м ³ стічних вод. 

Довжина каналізаційної мережі – 715,0 км, з них аварійних – 200,6 км. 

Система централізованого водовідведення задовольняє потреби населення, індустріальні 

об’єкти та  соціальні заклади міста на 63%. 

Постачання тепла населенню м. Миколаєва здійснюється від двох найбільших його 

виробників: ПАТ ―Миколаївська ТЕЦ‖ та ОКП ―Миколаївоблтеплоенерго‖. Провідне 

підприємство теплоенергетики ОКП ―Миколаївоблтеплоенерго‖ забезпечує тепловою енергією 

Паливно-енергетичний комплекс 
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близько 70% споживачів м. Миколаєва. На балансі підприємства знаходиться 119 котелень, 

встановленою потужністю від 623,347 Гкал/год., 70 бойлерних, ІТП, ЦТП, 388 котлів, з них на 

природному газі – 385 од., на вугіллі – 3 од., 182,11 х 2d км теплових мереж, у т.ч.  котельні, 

бойлерні, ІТП, ЦТП теплоенергетичного комплексу Миколаївської міської власності, які 

знаходяться в оренді. 

ПАТ ―Миколаївська ТЕЦ‖ бере участь у покритті теплових та електричних навантажень. До 

складу основного обладнання входять 4 енергетичних котли, 3 водогрійних котли та 3 

турбогенератори. 

Протяжність теплових мереж ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» по місту – 196,43 км, з них 

ветхих – 17,2 км, 10,2% теплових мереж підприємства експлуатується більше 25 років, що 

перевищує допустимий нормативними документами термін експлуатації. 

Протяжність теплових мереж ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» по місту – 49,592 км, з них 

аварійних – 3,025 км, ветхих – 46,567 км. Близько 85% теплових мереж підприємства 

експлуатується більше 25 років, що перевищує допустимий нормативними документами термін 

експлуатації. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Підприємствами 

теплоенергетичного комплексу міста за власні кошти постійно впроваджуються енергозберігаючі 

заходи, які за 2014 рік дозволили заощадити паливно-енергетичних ресурсів на 10,339 тис.грн., 

електроенергії 6,4 тис. кВт год. 

Впроваджені заходи з енергозбереження та енергоефективності: 

 

Заходи Всього 

зекономлено 

 т.у.п. 

Вартість 

зекономлених 

ПЕР,  

тис. грн. 

1. Проведення комплексних еколого-теплотехнічних 

режимно-налагоджувальних випробувань котлів 

0,015 0,012 

2. Реконструкція теплових мереж з закриттям котелень 1,709 1,284 

3. Реконструкція котелень із заміною обладнання на більш 

ефективне  

2,087 0,453 

4. Встановлено ПЧТ на насосний агрегат на  НСК-17,         

вул. Айвазовського 

1,46 5,97 

5. Встановлення конденсаторного пристрою на НСК-15, 

вул.Привільна  

0,49 2,05 

6. Встановлення конденсаторного пристрою на НСК-2 

Матвіївка 

0,13 0,57 

           На сьогодні на всіх об’єктах МКП «Миколаївводоканал» встановлені прилади обліку. 

           МКП «Миколаївводоканал» ведеться постійна планова робота щодо зниження 

енергомісткості виробництва. Одним з основних шляхів цієї роботи є застосування 

перетворювачів частоти обертання насосних агрегатів на ПНС. 

 Застосування перетворювачів частоти обертання насосних агрегатів на НСВ дозволяє 

знизити витрати на електроенергію на 20% - 60%.  

 Заміна насосів на насоси з меншою потужністю, встановлення приладів обліку 

електроенергії, диспетчеризація ЦТП та бойлерних дозволили зменшити витрати МКП 

«Миколаївводоканал» на обслуговування насосів підкачки холодної води. 

Для забезпечення гарантованої якості води за всіма показниками фахівцями МКП 

«Миколаївводоканал» розглядаються варіанти з вдосконалення технології приготування води. 
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 Здійснюється перехід на використання більш економічних та безпечних для населення та 

безпеки довкілля технологій очистки води  на дозоване використання гіпохлориту натрію (робочої 

дози) для знезаражування питної води замість рідкого хлору на об’єктах підприємства. Так, на 

підприємстві переведено НСВ мкр. Матвіївка та мкр. Північний м.Миколаєва.  

МКП «Миколаївводоканал» планує впровадити проекти із знезаражування води гіпохлоритом 

натрію на НСВ 4-го підйому водопроводу, НСВ 3-го підйому водопроводу, цех водогону «Дніпро-

Миколаїв».  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року №Н-1957 "Про 

продовження терміну виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду 

засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії" щокварталу проводиться 

моніторинг щодо оснащення житлового фонду м.Миколаєва приладами обліку енергоресурсів. 

На сьогодні встановлено наступні прилади обліку енергоресурсів: 

- 11 будинкових приладів обліку гарячої води; 

- 51725 квартирних приладів обліку гарячої води; 

- 34574 будинкові прилади обліку холодної води;  

- 137442 квартирні прилади обліку холодної води. 

Одним з пріоритетних напрямків розвитку комунального господарства міста у 2014 році було 

проведення роботи ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» щодо впровадження проекту «Підвищення 

енергоефективності в секторі централізованого тепло забезпечення України». Даним проектом передбачено 

реконструкція технологічного обладнання з встановленням сучасних високоефективних котлів, запальників; 

заміни мережевих та підкачуючи насосів, систем холодного водо забезпечення, обладнаних перетворювачами 

частоти обертання. Також передбачено закриття малоефективних котелень з переключенням споживачів до 

інших котелень ОКП  «Миколаївоблтеплоенерго» або  мереж ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» та інше. 

Для виконання робіт згідно з Проектом ОКП  «Миколаївоблтеплоенерго» через Міністерство 

фінансів України планує співпрацю з Міжнародним банком реконструкції і розвитку для залучення 

коштів у сумі 21 млн. 710 тис. дол. США, у т. ч.: 

- по об’єктах міської комунальної власності - 13,007 млн. дол.США;  

- по об’єктах обласної комунальної власності -  8,703 млн. дол.США.  

Сума позики Міжнародного банку реконструкції і розвитку складає 19,340 млн. доларів 

США, Фонду чистих технологій (ФЧТ) - 2,370 млн. доларів США. 

Кредитні ресурси надаються поетапно у 2014-2019 роках та будуть використані виключно 

для модернізації і переоснащення теплозабезпечуючих об’єктів міста Миколаєва. 

Для виконання запланованих заходів Миколаївською міською радою затверджено рішення 

від 03.07.2014 №41/3 «Про підтримку ОКП  «Миколаївоблтеплоенерго» щодо участі у  проекті «Підвищення 

енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України». 20.11.2014 підписаний договір про 

субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального будівництва України, 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Миколаївською обласною радою та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», що надає підприємству право на 

отримання коштів від Міжнародного банку реконструкції і розвитку та Фонду чистих технологій. 

На сьогодні на розгляді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг знаходиться Інвестиційна програма ОКП  «Миколаївоблтеплоенерго» на 2015 рік для 

можливості подальшої її реалізації.  

Проводиться робота з розробки проекту «Впровадження альтернативних видів палива 

шляхом переобладнання котелень ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» з встановленням додаткових 

електрокотлів та роботі їх в режимі пільгового нічного електротарифу». Це дасть можливість 

працювати газовій котельні в нічний час на електропаливі за пільговим тарифом, що приведе до 

економії газу на 40%, зменшить загальні витрати на виробництво теплової енергії на 25%.  

З початку 2014 року згідно з Цільовою програмою енергоефективності Миколаївської області 

на 2011-2015 роки, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за рахунок власних коштів було проведено 

комплексні еколого-технологічні режимно-налагоджувальні випробування 49 котлів. 
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Головні проблеми: 

- відсутність дієвих механізмів економічного стимулювання енергозбереження та 

самофінансування енергетичних засобів у виробничій та бюджетній сферах; 

- недостатнє фінансування енергетичних заходів та проектів; 

- низький освітянський рівень у сфері діяльності енергозбереження; 

- збільшення частки альтернативних видів палива та енергоресурсів, які виробляються з 

відновлювальних джерел; 

- стримування розвитку матеріально-технічних баз підприємств через недосконалість 

діючого законодавства щодо державних закупівель; 

- несвоєчасні та неповні розрахунки за надані послуги з теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі.  За даними головного управління статистики 

у Миколаївській області за 2014 р., підприємствами міста реалізовано промислової продукції 

(товарів, послуг) на 12061,1 млн.грн., або 48,3% від загальнообласного обсягу реалізації. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 2011-2014 роки, млн.грн. 

11208,5

12176,8

11744,3

12061,1

12 міс. 2011 р. 12 міс. 2012 р. 12 міс. 2013 р. 12 міс. 2014 р.

 
У структурі обсягу реалізованої промислової продукції 78,3% припадає на переробну 

промисловість, 20,9% – на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. 

Вагома частка в обсязі реалізації належить металургійному виробництву, виробництву готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування (29,2%), машинобудуванню, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування (22,9%) та виробництву харчових продуктів і напоїв (13,8%). 

У 2014р. у розрахунку на одного мешканця м.Миколаєва обсяг реалізованої промислової 

продукції склав 24338,6 грн. (в середньому по області – 21310,9 грн.).  

Підприємствами   міста  Миколаєва  активно впроваджується система управління якістю 

згідно з вимогами міжнародного (національного) стандарту та користуються  системою в даний 

період. Станом на 01.01.2015 вищезазначена система сертифікована на більш ніж 40 

підприємствах міста. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. З метою розвитку 

підприємництва миколаївські бізнес-круги постійно запрошувались на різноманітні семінари, 

форуми, круглі столи.  

З метою розвитку суднобудування, модернізації портів, а також  впровадження нових 

технологій у виробництві морської техніки та суден громадського призначення направлено листи 

– запрошення промисловим підприємствам міста щодо участі у форумі стосовно морської 

індустрії. 

Підприємства міста запрошувались на стажування у Німеччині за Програмою 

Федерального міністерства економіки з підготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна щодо 

сприяння виходу українських підприємств на міжнародні ринки, пошуку шляхів реструктуризації 

підприємств. 

Промисловість 
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Представники підприємств міста запрошувались  на конференцію-презентацію «Пошук 

партнера у франчайзингу. Придбання та створення франшизи.», де мали можливість ознайомитися 

з основами франчайзингу та вигідної покупки франшизи, дізнатися про можливості бізнесу, задати 

питання та знайти партнерів для придбання франшиз. 

Керівники підприємств міста запрошувалися на конференцію на тему «Методи співпраці з 

Європейськими інвестиційними фондами» що відбулася в м.Жешув,  за сприяння   Посольства 

Польщі в Україні та Почесного консульства України в м.Жешув. Основною метою конференції 

стало ознайомлення власників та керівників українських підприємств, представників малого та 

середнього бізнесу з можливістю співпраці з Європейськими фінансовими фондами, лізинговими 

компаніями та участі у спільних інвестиційних проектах. 

Підприємства міста були запрошені до участі у регіональному етапі Всеукраїнського 

конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України». Конкурс 

проводиться з метою розгортання міжрегіонального співробітництва, пропаганди здобутків 

вітчизняних товаровиробників, розвинення їх зовнішньоекономічних зв’язків та сприяння 

залученню інвестицій в економіку регіонів, об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення якості 

та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню на підприємствах 

України сучасних методів управління якістю, задоволенню потреб і очікувань споживачів. 

Також керівники провідних підприємств міста запрошувались на навчання в Києво-

Могилянській бізнес-школі, місією якої є формування відповідальної управлінської еліти України 

в рамках проекту «Develop Ukraine». 

Крім того, представники підприємств міста були запрошені на Всеукраїнську конференцію 

«Перспективи галузі машинобудування в рамках підписання Угоди про Асоціацію між Україною 

та ЄС». Захід проводився за участю представників Торгово-промислової палати України, 

провідних фахівців ТППУ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Представництва Європейського Союзу в Україні. 

Представникам підприємств пропонувалося увійти до складу бізнес-делегації ділових кіл 

Миколаївської області під час ділової поїздки до м.Гомель (Республіка Білорусь), яка відбулася 

14-17 жовтня 2014 року. Головна мета заходу - розвиток ділових відносин між підприємствами 

м.Миколаєва та підприємствами Республіки Білорусь. Попередня програма включає в себе 

презентацію економічного потенціалу Миколаївської області, організацію зустрічі у форматі В2В з 

представниками бізнесу Республіки Білорусь, відвідування ХІ Міжнародної універсальної 

виставки-ярмарку «Бізнес в регіонах», екскурсійні заходи тощо. 

Також підприємства міста запрошувались на XIII Міжнародний промисловий форум-2014, 

який відбувся 18-21 листопада на території Міжнародного виставкового центру (м.Київ). 

Міжнародний промисловий форум - найбільша промислова виставка в Україні і єдина, 

зареєстрована у Міжнародній Асоціації Виставкової Індустрії (UFI), що є найвищим рівнем 

світового визнання для виставки. Форум включає в себе спеціалізовані виставки у галузі 

металообробки, машинобудування та суміжних областей, а також насичену програму науково-

практичних конференцій, семінарів, презентацій учасників форуму. В рамках Форуму свої 

національні експозиції представляли Італія, Китай, Польща, Словацька Республіка, Туреччина та 

Чеська Республіка. 

Крім того, на офіційному сайті Миколаївської міської ради створено розділ «Виставкова 

діяльність», де підприємства м.Миколаєва мають можливість ознайомитись з переліком 

виставкових заходів, які проходять на території України, СНГ тощо. Також на сайті постійно 

розміщується інформація щодо пропозицій по співробітництву з підприємствами інших країн. Так, 

на вищезазначеному сайті було розміщено інформацію щодо найбільш рейтингових міжнародних 

виставково-ярмаркових заходів у 2014 році. 

З метою сприяння налагодженню ділових контактів між підприємствами міста Миколаєва 

та підприємствами інших зарубіжних та українських міст управлінням економіки та інвестицій 

Миколаївської міської ради, за інформацією провідних підприємств міста Миколаєва, сформовано 

«Каталог провідних підприємств міста Миколаєва», який було направлено до муніципалітетів 

великих міст України, Республіки Білорусь та Республіки Польща.  
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Головними проблемами ефективного розвитку промислових підприємств міста Миколаєва 

є: недостатність надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам господарювання; відсутність 

реєстру електронно-інформаційних ресурсів міста; невідповідні умови для підвищення 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, що в свою чергу заважає їх динамічному 

розвитку та усуненню значних міжрегіональних диспропорцій;  високий ступінь зношеності 

основних виробничих фондів та недосконалий технічний рівень обладнання;  залежність основних 

бюджетоутворюючих підприємств міста від кон`юнктури зовнішнього ринку;  значний рівень 

енергоємності виробництва; відсутність  замовлень для підприємств суднобудівної галузі. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. На сьогоднішній день транспортна мережа міста 

Миколаєва складається з  5 трамвайних, 5 тролейбусних та 96 автобусних маршрутів. 

Для обслуговування існуючої маршрутної мережі міста станом на 01.01.2015 

використовується 858 автобусів великого і середнього класу,  561 автобус малого класу, 35 

трамвайних вагонів і 25 тролейбусів. Усього на міських пасажирських перевезеннях задіяно 1471 

одиницю транспорту. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 

у 2014 р. перевезено 120,8 млн. пасажирів (72,6% від загальної кількості), що на 6,8% менше ніж у 

2013 р., обсяг пасажирообороту становив 1456,3 млн.пас.км і зменшився на 12,3%. Фізичними 

особами-підприємцями перевезено 106,5 млн. осіб (88,1% від перевезених автомобільним 

транспортом), що на 5,2% менше ніж рік тому. Обсяг виконаної ними пасажирської роботи 

зменшився на 10% і становив 1212,3 млн.пас.км. 

Послугами електротранспорту скористалися 45,5 млн. осіб (27,3% загальної кількості 

пасажирів), кількість пасажирів, перевезених трамваями, проти 2013р. зросла на 9,8%, 

тролейбусами – на 23,7%. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. У 2014 році зусиллями 

управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради 

сумісно з керівництвом КП ММР «Миколаївелектротранс» відновлено роботу тролейбусного 

маршруту № 4 сполученням мкр. Намив – ст. Миколаїв-вантажний. 

У минулому році були придбані два сучасних (низькопідлогових) тролейбуси, пристосовані 

для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

Силами працівників комунального підприємства «Миколаївелектротранс» у 2014 році 

відновлено та поставлено на маршрути 2 тролейбуси.  

З мікрорайону Намив до Корабельного району з листопада 2014 року відновлено рух 8 

автобусів великої пасажиромісткості. 

За 2014 рік було проведено 96 планових перевірок виконання міськими підприємствами-

перевізниками умов договору на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом у місті Миколаєві та 152 перевірки за здійсненням 

пасажирських перевезень рухомим складом підприємств – перевізників на маршрутах 

обслуговування («лінійний контроль»), перевірено 1359 транспортних засобів.  

Працює телефон «гарячої лінії» за допомогою якого оперативно вирішуються усі питання, 

пов’язані з міським транспортом та надається необхідна інформація, за якою звертаються 

городяни міста Миколаєва.   

Проводилась робота з виявлення водіїв, якими допущено порушення діючого 

законодавства на автомобільному транспорті в частині перевезення пільгової категорії 

громадян. За результатами проведеної роботи з підприємств-перевізників звільнено 47 водіїв 

та 19 касирів, винесено догани 51 водію та 10 касирам.  

Транспорт 
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Головні проблеми: 

- недосконалість існуючої маршрутної мережі та структури рухомого складу. Більше 20 років 

на маршрутній мережі міста не проводиться комплексне обстеження пасажиропотоків та факторів, 

які впливають на його зміну; 

- зниження кількості маршрутів, що обслуговуються транспортом в режимі «звичайний». 

Нераціональне співвідношення між різними видами і типами рухомого складу, які обслуговують 

міські автобусні маршрути; 

- відсутність динаміки нарощування кількості рухомого складу електро – і автотранспорту 

великої і середньої місткості; 

- недостатнє оновлення рухомого складу міського електротранспорту; 

- зниження безпеки та якості пасажирських перевезень; 

- зростання дорожньо-транспортних пригод; 

- відсутність у місті швидкісного виду транспорту (швидкісного трамвая);  

- необхідність вдосконалення системи сформованих економічних відносин на ринку послуг 

приватного пасажирського автомобільного транспорту; 

- необхідність вдосконалення тарифної політики в галузі пасажирських перевезень;  

- неефективність механізму управління транспортними підприємствами (відсутність єдиної 

диспетчерської служби та управління транспортним комплексом), необхідність термінового 

впровадження централізованого диспетчерського регулювання та контролю на пасажирському 

транспорті; 

- необхідність вдосконалення організації надання населенню послуг легковими 

таксомоторами, невпорядковані відносини довідково – інформаційних служб з перевізниками 

легковими таксі;  

 - необхідність формування кадрової та соціальної політики на автомобільному транспорті; 

- невідповідність розміру тарифів на перевезення одного платного пасажира в міському 

транспорті загального користування. 

  

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень 

2014 року зменшився до відповідного періоду попереднього року на 7,6%, за цей же період 2013 

року - збільшення на 9,1% . 

Абсолютний приріст обороту роздрібної торгівлі в розрахунку на одиницю населення у 

січні-вересні 2014 року мав від’ємний показник і становив (-1691,7 грн.) в 2013 році зафіксовано 

зростання обороту на 1 особу на 1818,9 грн.  

Сповільнення темпів зростання обороту роздрібної торгівлі, в т.ч. і на 1 особу, відбулося 

через поступове зниження обсягів продажу через автосалони та АЗС. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. У звітному періоді проводилась 

робота щодо насичення споживчого ринку товарами народного споживання, надання можливості 

продемонструвати асортимент продукції, освоєння нових зразків і підвищення 

конкурентоспроможності товарів, що виробляються місцевими товаровиробниками. Для цього на 

території виставкового центру «Експо – Миколаїв» проводились ярмарки з продажу продукції 

широкого вжитку.  

У середньому за рік проводиться до 23 тематичних виставок – ярмарків, в яких беруть 

участь провідні підприємства, підприємці міста Миколаєва та інших регіонів України. 

Крім того, проводились святкові ярмарки, а саме: «Різдвяний ярмарок», «Свято меду», 

«Ярмарок першого меду», «Весела масляна», «Свято морозива» та святкові ярмарки до Дня міста, 

в яких промислові підприємства міста брали активну участь. 

Виробництво споживчих товарів та послуг 
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З метою розширення ринку збуту, налагодження ділових зв’язків, провідні підприємства 

міста були залучені до участі у міжрегіональних, республіканських та міжнародних виставках. 

На міжнародній агропромисловій виставці «Агро» та республіканській виставці «Барвиста 

Україна» підприємства міста ПАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПП «Малицький», ТОВ «Агро – Юг – 

Сервіс», ТОВ «Владам», ТОВ «Миколаївський хлібзавод №1», ТОВ «Лакомка» достойно 

представляли продукцію власного виробництва в загальній експозиції Миколаївської області. 

Підприємства міста брали участь у щорічному Всеукраїнському та регіональному конкурсі 

якості «100 кращих товарів України». 

У наступні роки у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення зусилля 

виконавчого комітету разом з суб’єктами підприємницької діяльності будуть направлені на 

вирішення завдань, поставлених перед підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, 

побутового обслуговування, щодо безперебійного й якісного обслуговування, надання послуг 

населенню міста. 

 

Головні проблеми:  

- низький рівень обслуговування покупців при здійсненні торговельної діяльності на 

речових та продовольчих ринках; 

- торгівля у невстановлених місцях; 

- висока частка так званого «повторного» опту, що негативно впливає на ціноутворення; 

- відсутність законодавства про внутрішню торгівлю призводить до відсутності 

комплексного нормативного регулювання відносин у сфері внутрішньої торгівлі; 

- недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, робіт, послуг, яка б 

гарантувала споживачам придбання товарів належної якості; 

- наявність частки нелегальної діяльності «тіньових виробників»; 

- повільне впровадження новітніх технологій підприємствами сфери послуг, що негативно 

впливає на якість надання послуг; 

- недостатність надання суб’єктам господарювання кредитно- фінансової допомоги. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі.  

За даними Держмитслужби України та звітів підприємств обсяг експорту товарів за 2014р. 

порівняно з 2013р. зменшився на 16,3% і склав 1732,6 млн.дол. США, імпорту – на 26% і 

дорівнював 486,4 млн.дол. США. Зниження експорту зумовлено скороченням поставок продуктів 

рослинного походження; продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; імпорту – 

за рахунок скорочення ввозу засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів; 

недорогоцінних металів та виробів з них; мінеральних продуктів.  

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження 

(52,6% до загального обсягу експорту), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості (26,2%), механічне та електротехнічне обладнання (14,9%); імпорту – мінеральні 

продукти (34% до загального обсягу імпорту), механічне та електротехнічне обладнання (14,8%), 

недорогоцінні метали та вироби з них (12,7%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, 

плавучі засоби (11,3%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (9%). 

Експорт послуг скоротився на 24,9% і становив 463,9 млн.дол. США, імпорт – на 28,1% і 

дорівнював 50,8 млн.дол. США. Зниження експорту відбулося за рахунок скорочення послуг з 

переробки матеріальних ресурсів, імпорту – за рахунок зменшення обсягу ділових та 

транспортних послуг. У структурі експорту переважали послуги з переробки матеріальних 

ресурсів (54,3%), транспортні послуги (36%), послуги з ремонту та технічного обслуговування, що 

не віднесені до інших категорій (4,8%) та ділові послуги (3,9%); імпорту – ділові послуги (70,7%), 

послуги, пов’язані з подорожами (15,3%) та транспортні послуги (9,8%). 

Зовнішньоекономічна діяльність 
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Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1246,2 млн.дол. США, послугами – 

413,1 млн.дол. США, а коефіцієнти покриття експортом імпорту – 3,6 та 9,1 відповідно. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. З початку 2014 року було 

підготовлено та проведено ряд офіційних зустрічей та переговорів керівництва міста з 

іноземними делегаціями в рамках програм міжнародного співробітництва, у тому числі візити 

дипломатичних представників іноземних держав та міжнародних організацій. 

У лютому 2014 року відбулася зустріч керівництва міста з Генеральним консулом Румунії в 

Одесі паном Емілом Рапча. У ході зустрічі обговорювалися питання співробітництва між 

м.Миколаєвом та румунськими містами, зокрема мова йшла про поновлення співробітництва та 

підписання нової угоди між містом Миколаєвом та містом Галац.  

У квітні 2014 року було проведено зустріч з делегацією м. Люблін, Республіка Польща, у 

ході якої обговорювалось питання про розвиток у україно-польських відносинах та можливість 

підписання Угоди про партнерство між м. Миколаїв та м. Люблін. 

У рамках виконання положень Угоди про співробітництво між м. Миколаєвом та районом 

Нілюфер (Бурса, Туреччина) наприкінці квітня 2014 року делегація м.Миколаєва взяла участь у 

13-ому Міжнародному спортивному фестивалі Нілюфер. 

У травні 2014 року відбулась зустріч першого заступника міського голови з консулом-

керівником Консульства Грузії в Одесі паном Манучаром Цоцонава, під час якої новий консул-

керівник мав змогу ознайомитися з економічним та культурним потенціалом м. Миколаєва, а 

також визначити перспективи співпраці з Миколаєвом та обговорити шляхи розширення 

партнерства. 

Взаємовигідні торгівельні зв'язки і зміцнення співпраці ділових кіл Миколаєва та 

білоруських міст стали головними темами зустрічі міського голови та Генерального консула 

Республіки Білорусь у м. Одеса Філіпчика В.А., що відбулася у вересні 2014 року. Зокрема, 

обговорювалось питання про продовження співробітництва з «Могилівліфтмаш», налагодження 

контактів з «Белкомунмаш», білоруським виробником громадського електротранспорту, а також 

підприємствами, що виробляють техніку, що необхідна для якісного прибирання міста. 

Наприкінці вересня 2014 року під часу візиту делегації Представництва ЕС в Україні 

обговорювалось питання про програми та проекти, що фінансуються по лінії Європейського 

Союзу, які б могли зацікавити громаду Миколаєва. Однією з таких програм є програма з 

енергозбереження, мета якої - допомогти знайти нові джерела обновлюваної енергії. Також цього 

дня відбулися відкриття інформаційного центру ЄС на базі ЧДУ ім. П.Могили та круглий стіл 

«Договір про асоціацію: що це означає для мене?» за участю громадських організацій та активістів 

міста. 

У грудні 2014 року у виконавчому комітеті Миколаївської міської ради було проведено 

зустріч партнерів по проекту «Нові можливості для проживання, навчання, працевлаштування 

вимушених переселенців з тимчасово окупованої території і зони АТО в місті Миколаєві» за 

участю співробітників Представництва ЄС в Україні.  

Під час зустрічі з першим заступником міського голови 16 грудня 2014 року 

представниками Академії Фольке Бернадотта (м.Стокгольм, Швеція) та Асоціація малих міст 

України було презентовано проект «Місцеве самоврядування та верховенство права в країні. 

Відділом зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської міської ради ведеться робота 

 щодо поновлення та активізації співробітництва з містами, з якими було підписано Угоди про 

партнерство та співробітництво. Враховуючи інформацію, надану підрозділами виконкому 

Миколаївської міської ради та інститутами міста Миколаєва, було складено загальну Програму 

поновлення співробітництва з існуючими містами-партнерами міста Миколаєва на 2015 рік, яку 

було надіслано до міст, з якими підписано Угоди про співробітництво. 

 

Головні проблеми: 

- відсутність системного підходу до міжнародної інтеграції та співпраці; 

- недостатній рівень доступу місцевих товарів і послуг до зовнішніх ринків; 
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- недостатнє використання потенціалу торгово-економічного співробітництва з 

перспективними торговельними партнерами й регіональними інтеграційними об’єднаннями; 

- низька ефективність залучення й використання зовнішньої допомоги; 

- відсутність комплексного підходу до визначення стратегічних пріоритетів розвитку 

співробітництва та використання потенціалу регіонів-партнерів у вирішенні нагальних питань 

соціально-економічного розвитку району. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. На 1 січня 2015р. чисельність наявного 

населення м. Миколаєва, за оцінкою, становила 494,8 тис. осіб (42,5% населення області). 

Упродовж 2014р. чисельність жителів зменшилась на 159 осіб. 

Зменшення чисельності населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 

1865 осіб, водночас, зафіксовано міграційний приріст – 1706 осіб. 

Порівняно з 2013р. обсяг природного скорочення збільшився на 41 особу, або з 3,7 до 3,8 

особи у розрахунку на 1000 наявного населення.  

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 

100 померлих припадає 72 народжених. 

 

Головні проблеми: 

- старіння населення; 

- значні обсяги нелегальної трудової міграції; 

- рівні народжуваності та смертності не забезпечують простого відтворення населення; 

- зростання демографічного навантаження на працюючих. 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі.  

Збереження зайнятості та проведення активної політики зайнятості, турбота про соціально 

вразливих громадян є головним пріоритетом у сфері зайнятості та ринку праці. Саме зайнятість є 

найважливішим стимулятором відновлення економіки та економічного зростання. 

Здійснювалися заходи, щодо сприяння продуктивній і вільно обраній зайнятості населення, 

направлені на підвищення життєвого рівня мешканців територіальної громади міста. 

У 2014 році фактично залучено до громадських робіт 1183 безробітних, на оплату праці 

витрачено 1072,1 тис. грн., у тому числі 478,1 тис. грн. з міського бюджету (у 2013 році було 

охоплено громадськими роботами 1115 осіб, річне завдання було виконано на 105,9 %).   

Протягом 2014 року при організаційній та фінансовій підтримці служби зайнятості пройшли  

профнавчання 1708 безробітних, що складає 134,9 % від річного завдання (1266 осіб), у 2013 році - 

1678 осіб, що складає 132,5 % від річного завдання.  

   Протягом 2014 року в місті було створено 3472 нових робочих місця, що складає 106,2 %  

до річного прогнозного показника (3270 нових робочих місць). 

 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Чисельність працевлаштованих 

осіб  

6388 6291 6827 7091 

Чисельність безробітних, 

охоплених професійним навчанням 

1463 1695 1678 1708 

Чисельність осіб, залучених до 

участі у громадських та інших 

робіт тимчасового характеру 

1336 1977 1115 1183 

Демографічна ситуація 

 

 

 

Зайнятість населення та ринок праці 
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           Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Протягом  2014 року проведено 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог чинного законодавства з праці, 

використання робочої сили та профнавчання на виробництві, переваг легальної зайнятості серед 

90 суб’єктів господарювання безпосередньо за місцем застосування праці. 

Також за цей період під час надання інформаційно - роз’яснювальної роботи на підприємствах 

міста розповсюджено 545 буклетів щодо вищезазначених питань серед 3684 працівників. 

За 2014 рік на шпальтах газет міста  надруковано 5 статтей; на  Інтернет - порталі 

«Миколаївська міська рада» розміщено 23 статті;  на  сайті департаменту праці та соціального 

захисту населення Миколаївської міської ради -  13 статтей. 

Департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради  також 

було розроблено сіті-лайт з соціальною рекламою щодо переваг легальної зайнятості під назвою: 

«Що Ви втрачаєте, працюючи нелегально», який розміщувався на центральній вулиці  міста 

Миколаєва. 

 

 Головні проблеми:  

- низький рівень працевлаштування молодих спеціалістів і людей старшого віку; 

- недостатній рівень працевлаштування громадян міста з числа незахищених верст 

населення; 

- наявність тіньових відносин, передусім унаслідок значного податкового навантаження на 

роботодавців та відсутності механізму економічного стимулювання роботодавців щодо створення 

робочих місць із гідними умовами й оплатою праці. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Протягом останніх років середньомісячна 

заробітна плата в місті має стійку тенденцію до зростання. Середньомісячна номінальна заробітна 

плата за 2014 р. становила 3531,46 грн., та на 5,6% перевищила заробітну плату по області і, 

одночасно, у 2,9 раза – рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну 

працездатну особу (1218 грн.). Порівняно з 2013 р. розмір заробітної плати збільшився в 

середньому на 9,7%. 

Середньомісячна заробітна плата в місті, грн. 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

2580,43 2943,58 3220,0 3531,46 

Станом на 1 січня 2015 року загальна сума невиплаченої заробітної плати становила 

34432,8 тис. грн. (зменшення до початку 2014 року - на 6583,7 тис. грн.), у тому числі на 

економічно активних підприємствах – 14271,2 тис. грн. (зменшення до початку 2014 року - на 

9773,9 тис. грн.).  

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. У місті проводиться 

цілеспрямована робота щодо поліпшення загальної ситуації в сфері оплати праці. 

З метою вивчення стану оплати праці на підприємствах, установах та організаціях міста 

Миколаєва аналізуються показники економічної діяльності в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року. Зокрема, вивчаються форми і системи оплати праці, діючі на підприємстві, 

відповідність їх розмірів оплати праці вимогам чинного законодавства з праці, нормам 

Генеральної, галузевих та регіональної угод. Вивчаються причини,  з яких допускають оплату 

праці нижче від законодавчо встановлених норм. За наслідками аналізу правильності застосування 

нормативних вимог діючого законодавства в сфері оплати праці підприємствам, установам та 

організаціям надаються певні рекомендації. Відповідна інформація направляється до 

правоохоронних та контролюючих органів. 

Грошові доходи населення і заробітна плата 
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Станом на 01.01.2015 здійснено 182 відповідні перевірки та надана інформаційно-

роз’яснювальна робота з метою надання методичної допомоги. Відповідна інформація направлена 

до правоохоронних органів по 112 підприємствах, по 104 - до Територіальної державної інспекції 

праці у Миколаївській області, по 52 - до територіальних підрозділів ДПІ у м. Миколаєві. 

Протягом останніх років при вивченні роботи підприємств, спостерігається сповільнення 

темпів зростання фондів оплати праці порівняно до темпів приросту середньомісячної заробітної 

плати. Основними причинами цього є скорочення обсягів виробництва на підприємствах окремих 

видів економічної діяльності, зростання кількості працівників, що працюють на умовах неповної 

зайнятості, скорочення чисельності штатних працівників, надання відпусток без збереження 

заробітної плати понад норми, визначені чинним законодавством, поширене застосування праці 

працівників за цивільно-правовими договорами, тощо. 

 

Головні проблеми:  

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати: 

- уповільнення темпів зростання заробітної плати; 

- недотримання керівниками підприємств вимог чинного законодавства щодо 

першочерговості виплати заробітної плати. В більшості випадків підприємства першочергово 

сплачують податки та інші обов’язкові платежі в різні Фонди соціального страхування, а решта 

коштів направляється на виплату заробітної плати. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Протягом 2014 року призначались та 

виплачувались згідно з державними нормативними документами державні соціальні допомоги 

сім’ям з дітьми: 

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – 2818 особам на загальну суму                       

3950,2 тис. грн.; 

- допомога при народжені дитини – 18443 особам на загальну суму 203222,3 тис. грн.; 

- допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років – 8395 особам на загальну суму           

33444,5 тис. грн.; 

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 627 особам на загальну 

суму 16766,2 тис. грн.; 

- допомога на дітей одиноким матерям – 8234 особам на загальну суму 38211,2 тис. грн.; 

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 1817 сімей на загальну суму 

32625,9 тис. грн. 

- субсидії на житлово-комунальні послуги призначені 5242 особам на суму 8349,3 тис. грн.   

Для призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» у 

міському бюджеті передбачені кошти. Станом на 01.01.2015 776 фізичним особам, які надають 

соціальні послуги, нараховано допомогу на суму 1229,0 тис. грн. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25 березня 2011 

року № 328 «Про порядок надання адресної грошової допомоги громадянам» адресну грошову 

допомогу протягом 2014 року отримали:  

-  1866 осіб у зв’язку з виникненням у них складних життєвих обставин на загальну суму 

594,6 тис.грн.; 

- 255 осіб до державних свят та знаменних дат на загальну суму 29,0 тис.грн.; 

-  28 осіб похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років, на загальну суму                     

113,5 тис. грн.; 

Соціальне забезпечення 
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- 536 дитини-сироти та діти, які залишилися без  батьківського   піклування, що навчаються 

в середніх спеціальних навчальних закладах  і профтехучилищах на загальну суму 241,0 тис.грн.; 

- 202 інваліди по зору І та ІІ груп для компенсації вартості житлово-комунальних послуг на 

загальну суму 120,0 тис.грн.; 

- 16 членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані та 49 учасників бойових 

дій в Афганістані, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання на встановлення 100% 

знижки плати за користування житлом та комунальними послугами на загальну суму                     

58,15 тис.грн. 

Міський територіальний центр здійснює оплату послуг за поховання померлих одиноких 

громадян та громадян міста Миколаєва, від поховання яких відмовились рідні, у разі смерті вдома 

або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, 

особи яких не встановлені, у разі їх смерті на території міста, за рахунок коштів міського 

бюджету. З початку року на оплату послуг з поховання 91 громадянина витрачено 104,6 тис.грн. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. З метою виявлення осіб, які 

потребують різних видів соціальної допомоги, міським територіальним центром з початку року 

обстежені матеріально-побутові умови проживання 2390 осіб похилого віку та інвалідів. У 

міському територіальному центрі протягом 2014 року 9767 громадян похилого віку та інвалідів 

отримали комплекс соціальних послуг, а саме:  

- у відділеннях соціальної допомоги вдома - 1997 осіб;  

- у відділеннях соціально-медичних послуг – 2097 осіб; 

- у відділеннях соціально-побутової адаптації – 3283 особи. 

У відділеннях організації надання адресної натуральної та грошової допомоги міського 

територіального центру за рахунок благодійної  допомоги 2371 малозабезпечених пенсіонерів та 

інвалідів міста отримали натуральну допомогу на загальну  суму 246,35 тис. грн. 

Від підприємств, організацій та установ міста громадяни отримали: 

- грошову допомогу -  4596 осіб на загальну суму 920,30 тис.грн.; 

- натуральну допомогу  - 10090 осіб на загальну суму 682,56 тис.грн. 

  На 2014 рік з міського бюджету виділено 66,7 тис.грн. для компенсації за соціальне 

обслуговування громадян у відділеннях соціальної допомоги вдома міського територіального 

центру громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, коли такі рідні 

належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу у встановленому 

законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях  

позбавлення волі тощо. 

 

Головні проблеми: 

- у зв’язку із збільшенням звернень громадян за наданням їм  матеріальної допомоги  не 

вистачає лімітних асигнувань; 

- недостатність асигнувань на закупівлю санаторних курортних путівок не вистачає коштів 

на забезпечення в повному обсязі черги ветеранів війни. 

 

 

 

 

 

Комунальне господарство 

Стислий аналіз  та динаміка розвитку галузі. У місті Миколаєві нараховується 956 

вулиць. Загальна протяжність доріг складає 834,9 км, у тому числі з твердим покриттям – 644,6 

км, з ґрунтовим –190,3 км. Міські шляхи зв’язують два мости через річки Південний Буг і Інгул, 

один шляхопровід у Широкій Балці, Аляудська переправа та Каботажний мол. Зливова закрита 

каналізація міста має протяжність 56,1 км, налічується 1074 одиниць дощоприймальних 

колодязів, 888 одиниць оглядових колодязів, 2144 одиниці решіток. На території міста 

Житлово-комунальне господарство 
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розташовано 94 світлофорних об’єкти; 12000 дорожніх знаків; 29447 одиниць світлоточок 

зовнішнього освітлення; пляж –―Стрілка‖ та зона відпочинку ―Прибій‖; 15 цвинтарів, у тому 

числі 6 діючих, 9закритих. 

В умовах різкого збільшення інтенсивності дорожнього руху, у тому числі транзитного 

автотранспорту, що є наслідком відсутності об’їзної дороги  переважна більшість міських доріг 

непридатна для комфортного та безпечного руху. Коштів, які передбачаються на утримання і 

ремонт вулично-дорожньої мережі, ледве вистачає на проведення першочергових робіт у 

центральній частині міста та на магістральних дорогах. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. 

Протягом 2014 року вжиті наступні заходи. 

 

Зміст заходу 

Виконання 

Міського 

бюджету 

тис. грн. 

Залучених 

тис. грн. 

Благоустрій та санітарне очищення міста   

1. Утримання і поточний ремонт вулично-дорожньої мережі : 2399,1 3287,72 

- утримання та ремонт технічних засобів регулювання  дорожнього 

руху, знаків\ світлофорних об’єктів, ЦКП АСКДР 

1749,0 1909,22 

- чергування та робота транспорту, машин та механізмів у зимовий 

період 

   650,1 1378,5 

2. Утримання  штучних споруд: 2925,1  

- утримання   конструктивних вузлів Південнобузького  та 

Інгульського мостів , каботажного спуску та Аляудської переправи 

   2094,7 - 

- очищення тротуарів і вивезення сміття, снігу, льоду 354,9 - 

- охорона Південнобузького мосту 475,5 - 

3.Утримання та поточний ремонт об’єктів вуличного освітлення та 

зовнішніх електромереж: 

5670,619 - 

- поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення 3713,714 - 

- утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

1956,905 - 

4 .Утримання кладовищ  1650,26 - 

- прибирання кладовищ  

(очищення, вивіз сміття, листя з території міських кладовищ)  

1487,22 - 

- поточний ремонт та  утримання   кладовищ   (охорона, завезення 

води)   

162,64 - 

5.Вивіз трупів з місць подій 1599,803  - 

           

           Основні показники економічного та соціального розвитку м.Миколаєва за 2014 рік: 

 

Показники виконання: Одиниця 

 виміру 

Обсяг 

1 2         3 

- експлуатація світлофорних об’єктів од. 94 

- встановлення, заміна та відновлення дорожніх знаків  од. 522 

-  експлуатація дорожніх знаків                   од. 358 

- встановлення світильників од. 3116 

- монтаж кабелю  км 51,227 

- встановлення електричних ламп од. 14933 

- утримання штучних споруд од. 4 

- прибирання кладовищ у т. ч.:     
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      міське                                

            Корабельне                           

            Староруське                         

            біля  с.Балабанівка                      

            Варварівське, Тернівське, Матвіївське, Ш. Бальське 

 

тис.м2 

тис.м2 

тис.м2 

тис.м2 

тис.м2 

    

4305,44 

2599,32 

2479,60 

864,82 

1066,73 

 

Головні проблеми: 

- потреби видаткової частини міського бюджету значно більші за можливості,  фінансування 

з держбюджету мізерне; 

- відсутність  інвестицій; 

- несвоєчасне та не в повному обсязі відшкодування збитків підприємствам через 

незатверджені тарифи; 

- недосконалість законодавства; 

- хронічне недофінансування та відсутність обігових коштів призвело до морального та 

фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності комунальних об’єктів; 

- для розвантаження міських доріг від автомобільного транспорту необхідне будівництво 

транспортної розв’язки по вул. Індустріальній;  

- на ремонт доріг та внутрішньоквартальних  проїздів необхідно 101,4 млн.грн., а виділено 

тільки 24%. Для відновлення тротуарів необхідно 48,2 млн.грн., а виділено 2,1% від необхідного 

фінансування; 

- зливова каналізація потребує капітального ремонту, реконструкції та будівництва КНС на 

випусках; 

- аварійний стан мостів міста: капітальний ремонт Південнобузького та Інгульського мостів, 

згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією, необхідно 23,8 млн.грн. та                        

12 млн.грн. відповідно; 

- нестача місць для поховання на діючих кладовищах міста; 

- необхідність будівництва мережі зовнішнього освітлення на 18 вулицях міста, а також  

повна заміна існуючих мереж на 26 вулицях. Віддалені райони міста потребують влаштування 

зовнішнього освітлення; 

- світлофорні об’єкти потребують: 

• будівництва – 45 од.;  

• реконструкції – 15 од.; 

- будівництво другої черги автоматизованої системи управління дорожнім рухом (АСУДР); 

 - щорічна потреба в нанесенні дорожньої розмітки: 

• поздовжньої -122,8 км; 

• поперечної -9,25 тис.м²  

 На це необхідно 1,110 млн.грн., виділено 90%. 

 

Житлове господарство: 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Житловий фонд м. Миколаєва складає 41 437 

домоволодінь, з яких: 

- 38 120 будинків приватної власності; 

- 59 будинків – відомчий житловий фонд; 

- 250 будинків, які обслуговують ОСББ, ЖБК; 

- 3008 будинків комунальної власності міста. 

Комунальний житловий фонд включає 3008 будинків, загальною площею 6,233 млн. кв.м, 

житловою площею 3,841 млн. кв.м, 125006 квартир, з яких приватизовано – 110357 або 88%. 

Житловий фонд обладнано: 

- водопроводом   96,8%; 

- каналізацією               96,3%; 

- опаленням    96,1%; 
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- гарячим водопостачанням  92,8%; 

- ваннами (душами)   92,8%; 

- газом                93,7%; 

- електроплитами   2,6%. 

У житлових будинках нараховується 1675 ліфтів, 1762 будинки мають системи центрального 

опалення, 27 будинків обладнані системами пожежогасіння і димовідведення. У дворах старої 

забудови розташовано 227 дворових туалетів, 75 водорозбірних колонок. 

У наявності аварійного житла – 70 квартир загальною площею 3096,4 кв.м, ветхого житла – 

179 квартир, загальною площею 6764,7 кв.м, не придатного до проживання – 34 квартири, 

загальною площею 2053,8 кв.м. 

Коштів, які виділяються з міського бюджету на ремонт житлового фонду, недостатньо для 

вирішення всіх проблем, у зв’язку з великою потребою в капітальному ремонті покрівель, ліфтів, 

систем опалення, мереж водопроводу і каналізації, сходів, балконів, міжпанельних швів та інших 

конструктивних елементів житлових будинків. 

Кожний четвертий будинок потребує проведення капітального ремонту, водночас протягом 

останніх років обсяги виконання капітального ремонту житла залишаються на рівні 10-15% від 

необхідної потреби. 

На сьогодні потребують невідкладного ремонту покрівлі в 665 будинках, що складає 548,87 

тис кв.м на суму 137 млн.грн., герметизації стиків – 135 будинках, що складає 252 км на суму 20 

млн.грн., ремонту внутрішньобудинкових мереж водо-, теплопостачання, водовідведення – 

626 будинків на суму 30,5 млн.грн., ремонту фасадів – 224 будинки на суму 36,112 млн.грн. 

На даний час у житлових будинках міста 1168 ліфтів відпрацювали нормативний термін 

експлуатації (25 років) і потребують заміни. 

У всіх житлових будинках, обладнаних системами пожежогасіння, димовидалення та 

пожежної сигналізації, дані системи перебувають у незадовільному стані і потребують 

відновлення. 

Послуги з утримання житлового фонду комунальної власності надають 17 житлово-

експлуатаційних підприємств, із них 9 комунальної та 8 приватної форм власності. На 

сьогоднішній день у місті створено та функціонує 293 ОСББ та 14 ЖБК. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження:  

Для поліпшення стану житлового господарства за 2014 рік виконано:  

Капітальні видатки: 

Показники виконання: Сума  

(тис. грн.) 

Об’єм 

1 2 3 

Капітальний ремонт покрівель у 11-ти житлових будинках 1309,355 11 

будинків 

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.В.Морській, 97 69,959 1 об’єкт 

Капітальний ремонт несучих конструкцій елементів будівлі по 

вул.Молодогвардійській,28 

1219,871 1 будинок 

Капітальний ремонт фасаду житлового будинку 35,478 1 об’єкт 

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж 

житлового будинку 

61,301 1 об’єкт 

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного 

водопостачання у 2-х житлових будинках 

110,285 2 об’єкта 

Капітальний ремонт вводу х/водопостачання житлового будинку 18,432 1 ввод 

Післяекспертний капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках 178,8 

 

23 ліфтів 

Придбання та монтаж приладу обліку теплової енергії 36,337 1 од. 

 

Проведені поточні ремонти:  
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Показники виконання: Сума  

(тис. грн.) 

Об’єм 

1 2 3 

Поточний ремонт ліфтів 422,2 144 ліфта 

Експертне обстеження ліфтів 456,5 180 ліфтів 

Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання (бойлер) у 

житловому будинку по вул.Будівельників, 18б 

45,049 1 об’єкт 

Поточний ремонт систем опалення у 16-ти житлових будинках 200,419 16 систем 

Поточний ремонт димовентканалів у 4-х житлових будинках 168,912 4 будинки 

Поточний ремонт системи водовідведення будинку по 

вул.Московській, 73 

7,319 12 п.м 

Поточний ремонт системи холодного водопостачання будинку по 

вул.Туристів, 4 

2,889 3 п.м 

Поточний ремонт фасадів та балконів 7 будинків 318,7 1223 кв.м 

Поточний ремонт 2-х покрівель житлових будинків 40,18 143 кв.м 

Поточний ремонт перекриття  по вул.Паризької Комуни, 30 7,963 0,16 

куб.м. 

Поточний ремонт арки по вул.Защука, 38 6,144 1 об’єкт 

Поточний ремонт приладів обліку теплової енергії 27,054 11 од. 

Повірка приладів обліку теплової енергії у житлових будинках 366,170 109 од. 

 

Крім того:  

- проведено дератизації житлового фонду витрачено – 50,0 тис. грн. та дезінсекції –           

86,288 тис.грн.; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів 

покрівель та отримано експертний висновок на суму 48,771 тис.грн.; 

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів 

ліфтів та отримано експертний висновок на суму 60,328 тис.грн.; 

- проведені експертизи ПКД на капітальний ремонт систем димовиделення, пожежогасіння 

та пожежної сигналізації у 4-х житлових будинках на суму 5,494 тис.грн.; 

- проведено технічне обстеження та надання звіту щодо стану конструктивних елементів 

будинку по вул. Лазурній, 40 на суму 30,6 тис.грн.; 

- проведено технічне обстеження та надання звіту щодо стану конструктивних елементів 

будинку по вул. Молодогвардійській, 28 на суму 28,3 тис.грн.; 

- виготовлено робочий проект на капітальний ремонт будинку по вул. Молодогвардійській, 

28 на суму 60,8 тис.грн.; 

- з метою прискорення переведення мешканців гуртожитків на пряме абонентське 

обслуговування ПАТ «Миколаївобленерго» виготовлено проектну документацію на виконання 

ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж 9 гуртожитків на загальну суму 12,9 тис.грн. 

  Одним із завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2009-2014 роки було посилення впливу мешканців будинків на 

умови свого проживання та якість  обслуговування житла шляхом стимулювання створення 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

 Фахівці управління житлового господарства департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради 

проводять роз’яснювальну роботу з населенням про переваги створення ОСББ, проводять роботу з 

організації зборів мешканців з питання створення ОСББ у житлових будинках всіх форм 

власності. Також при департаменті ЖКГ Миколаївської міської ради працює ресурсний центр 

підтримки ОСББ до якого звертаються голови правлінь та члени ОСББ, з якими проводиться 

роз’яснювальна робота з питань роботи ОСББ відповідно до діючого законодавства. 
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Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.08.2014 №753 

затверджені заходи щодо зменшення споживання природного газу по м.Миколаєву в 

опалювальному сезоні 2014-2015 р.р.  

Проводиться інформаційна робота серед населення з роз’ясненням стану та проблемних 

питань енергозабезпечення споживачів з використанням ЗМІ, друкованої продукції; 

Виконана інвентаризація технічного стану та паспортизація енергоефективної готовності 

будівель житлового фонду з вжиттям заходів щодо утепленню під`їздів, підвальних, горищних 

приміщень, герметизації вікон, підтриманню в належному технічному стані теплової ізоляції 

надземних теплових мереж-вводів на загальну суму 5860,4 тис.грн. 

Виконано встановлення, ремонт, повірка загальнобудинкових приладів обліку споживання 

теплової енергії для створення умов по економному споживанню теплової енергії на загальну суму 

1845,4 тис.грн. 

 

Головні проблеми: 

- відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків, як цілісного житлового 

комплексу; 

- недостатня конкуренція на ринку товарів і послуг у сфері житлово-комунального 

господарства; 

- несвоєчасне оновлення основних фондів; 

- низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій; 

- відсутність комплексної системи обліку та регулювання споживання води, газу, теплової 

енергії на всіх етапах виробництва, транспортування, постачання та споживання житлово-

комунальних послуг; 

- відсутність дійового механізму стягнення заборгованості з населення за житлово-

комунальні послуги; 

- хронічне недофінансування капітального ремонту житлового фонду та, як наслідок, значне 

погіршення технічного стану інженерного обладнання, окремих конструктивних елементів 

будівель, наявність ветхого та аварійного житла. Це не дозволяє розпочати роботу з реконструкції 

житлових будинків першої масової серії забудови; 

- несвоєчасне та в неповному обсязі відшкодування збитків підприємствам житлово-

комунального господарства, пов`язаних з наданням окремим категоріям громадян субсидій та 

пільг на оплату житлово-комунальних послуг; 

- недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що призвело до 

морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності 

комунальних об`єктів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та 

енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість надання житлово-комунальних 

послуг; 

- відсутність маневреного фонду. 

 

 

 

 

 Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі.  В 2014 році мережа лікувальних закладів 

міста Миколаєва складалась з 20 установ з них: 5 стаціонарів, в тому числі 1 дитяча лікарня,          

3 пологових будинки, 3 амбулаторно- поліклінічні заклади, в тому числі 2 дитячі поліклініки та 

міський протитуберкульозний диспансер, 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі - 

ЦПМСД), 1 стоматологічна поліклініка та інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. 

У закладах охорони здоров'я міста в 2014 році надавалась первинна та спеціалізована 

медична допомога на рівні сучасних стандартів та з впртвадженням науково- медичних 

технологій, про що свідчать результати роботи опікового центру, відділення мікрохірургії, 

реконструктивної та пластичної хірургії, міської централізованої клініко-біохімічної лабораторії, 

Охорона здоров’я  
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індивідуальних сімейних пологових залів, сімейної медицини, кабінетів «Довіри», надавалась 

невідкладна та швидка медична допомога. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Фінансування галузі  

проводиться за рахунок бюджету та залучених коштів (основні джерела – благодійництво та інші 

не заборонені законодавством джерела фінансування). У 2014 році впроваджені наступні заходи: 

- надання медико-санітарної допомоги дітям та матерям, ветеранам війни та праці, особам, 

які відносяться до категорії «чорнобильців», літнім людям, підліткам, іншим пільговим 

категоріям населення; 

- забезпечення медикаментами населення у відповідності до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.08.1998 № 1303 (переліки груп громадян та груп захворювань, у разі виникнення 

яких амбулаторне лікування проводиться безкоштовно); 

- розвиток профілактичної медицини; 

- забезпечення виконання національних, регіональних обласних та міських програм; - 

протягом 2014 року галузь отримувала кошти з бюджету розвитку міста, які були витрачені на 

такі об'єкти: 

- придбання приміщення КЗ ММР «ЦПМСД №5» по вул. Дзержинського 516/1 в сумі    

1300,0 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік); 

- прибудова до будівлі ПБ №1, розташованого за адресою вул. Володарського,5 в сумі     

189,3 тис. грн. 

- реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки 

№4 за адресою: м. Миколаїв, пров. Герцена, 2, у т.ч. проектно-кошторисна документація - 

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік (67,6 тис. грн.) та перерахунок - кошторисної 

вартості по даному об'єкту (7,7 тис. грн.); 

- реконструкція сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД №3» по вул. Чкалова, 93, у т.ч. 

проектні роботи та експертиза - погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік в сумі        

56,9 тис. грн.; 

- реконструкція мереж електропостачання приміщень пологового будинку №3 по вул. 

Київській, 3 у м. Миколаєві з установкою дизель-генератора, у т.ч. проектні роботи та експертиза;  

- реконструкція сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД №2» по вул. 11 Поздовжній, 45, у 

т.ч. проектні роботи та експертиза - погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік в сумі 

60,3 тис. грн.; 

- реконструкція приміщень КЗ ММР «ЦПМСД №6» під квартири для медичних працівників 

по вул. Крилова,17, у т.ч. проектні роботи та експертиза - погашення кредиторської 

заборгованості за 2013 рік в сумі 49,5 тис. грн. та поточні видатки 2014 року по цьому об'єкту 

реконструкції в сумі 172,9 тис. грн.; 

- завершений капітальний ремонт реанімаційного блоку інфарктного відділення міської 

лікарні №1 в сумі 1405,2 тис.грн.  (у тому числі 941,6 тис. грн. – погашення кредиторської 

заборгованості за 2013 рік); 

- виготовлена проектна документація на капітальний ремонт сімейної амбулаторії КЗ ММР 

«ЦПМСД №5» по пр. Леніна,135; 

- завершений капітальний ремонт кабінету МРТ міської лікарні №4 та під'їзних путів по           

вул. Адмірала Макарова, 4 в сумі 121,2 тис. грн.  (погашення кредиторської заборгованості за 

2013 рік) ; 

- виготовлена проектно-кошторисна документація та експертиза на капітальний ремонт 

міського протитуберкульозного диспансера; 

- виготовлена проектно-кошторисна документація та експертиза, частково проведені 

будівельні роботи по капітальному ремонту дитячої лікарні №2, у т.ч. капітальний ремонт 

харчоблоку із заміною інженерних комунікацій, підлоги, ремонт покрівлі по вул. Рюміна,5 в сумі 

385,1 тис. грн. (у тому числі 105,1 тис.грн.  – погашення кредиторської заборгованості за 2013 

рік); 
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- проведені підготовчі роботи з забезпечення безперебійним автономним 

електроживленням лікарні швидкої медичної допомоги на загальну суму 317,2 тис.грн. 

(погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік); 

- виготовлена проектно-кошторисна документація та експертиза, частково проведені 

будівельні роботи по капітальному ремонту приміщень сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД 

№6» за адресою: вул. Нікольська 46/1, 46/2, 46/3, 46/4 в сумі 558,6  тис. грн.; 

- завершений капітальний ремонт приміщень КЗ ММР «ЦПМСД №6» для розміщення 

сімейних амбулаторій за адресою вул. Київська,їв в сумі 395,689 тис.грн. (погашення 

кредиторської заборгованості за 2013 рік). 

 

 Головні проблеми: 

- негативний стан основних демографічних показників - загальна смертність залишається на 

високому рівні, середня тривалість життя значно нижча в порівнянні з іншими країнами; 

- відсутність зв'язку між якістю отриманих медичних послуг й видатками на їх 

фінансування; 

- низький рівень профілактики й частки первинної медико-санітарної допомоги у структурі 

медичних послуг; 

- неефективне використання бюджетних коштів на охорону здоров'я, 82% бюджетних 

коштів, що виділяються на охорону здоров'я, йде на утримання медичних закладів та оплату праці 

лікарів; 

- дефіцит фінансування; 

- незадовільна матеріально-технічна база закладів охорони здоров'я; 

- дефіцит кадрів та їх соціальна незахищеність. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Збережено мережу дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Стабільно функціонують 73 ДНЗ міської 

комунальної власності (16130 дітей), 68 ЗНЗ (38454 учні), спеціальний навчально-виховний 

комплекс для дітей зі зниженим зором (дошкільне відділення – 147 вихованців, шкільне відділення 

– 172 учні), 3 вечірні школи (1016 учнів), муніципальний академічний коледж (87 студентів).  

Розвинуто мережу класів/груп для дітей з особливими потребами: у ДНЗ працюють 95 груп 

для дітей з вадами мовлення, 18 – із затримкою психічного розвитку, 13 - санаторно-спеціальних, 

71 - санаторна, 5 – інші вади. Усього корекційним процесом охоплено близько 3,7 тис. дітей. 

На базі ЗОШ №№10, 13, 46, 53 стабільно функціонують спеціальні класи для дітей із 

затримкою психічного розвитку, з 01.09.2014 – у ЗОШ №43; разом – 12 класів (119 учнів). 

Відкрито з 01.09.2014 класи з інклюзивним навчанням – у СШМіПР, ЗОШ №15.  

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Протягом навчального року 

школярі безкоштовно користуються міським електротранспортом. З 01.09.2014 організовано 

перевезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання (ЗОШ №№12, 14, 24, 27, 29, 40) 

та в зворотному порядку. Всі діти пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки яких загинули при виконанні службових 

обов’язків) та учні 1-4 класів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах міста, 

забезпечені гарячим харчуванням в межах гранично доведених норм. Відповідно до рішення 

виконкому Миколаївської міської ради від 02.12.2014 №1161 «Про внесення змін до рішення 

виконкому Миколаївської міської ради від 14.12.2012 №1407» встановлено з 01.12.2014 граничні 

норми коштів на день для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (загального 

розвитку - 10,5 грн.; з цілодобовим перебуванням дітей - 12,0 грн.; санаторного типу - 12,0 грн.); у 

ДНЗ №№5, 67, 77, 101, 132, 142, 148 із самостійним приготуванням їжі (загального розвитку -             

Освіта 
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8,5 грн.; з цілодобовим перебуванням дітей - 9,5 грн.; санаторного типу - 9,5 грн.); у спеціальному 

навчально-виховному комплексі для дітей зі зниженим зором (шкільне відділення - 10,5 грн.; 

дошкільне відділення (загального розвитку  - 10,5 грн.; з цілодобовим перебуванням дітей - 

12,0 грн.). 

Здійснено заходи щодо інформатизації освіти. Усі освітні установи міста підключені до 

мережі Інтернет. На обліку в загальноосвітніх навчальних закладах перебуває 2559 ПК (з них 

підключено до Інтернет 1865), ноутбуків і нетбуків – 357 одиниць, що використовуються в 

навчально-виховному процесі. Шкільні бібліотеки поступово перетворюються на сучасні 

інформаційні центри: мають комп’ютерну техніку (76 ПК), доступ до мережі Інтернет, що 

покращує якість обслуговування читачів та ведення бібліотечного фонду. Під час навчально-

виховного процесу використовуються 89 інтерактивних комплексів. Поряд із стаціонарними 

інтерактивними дошками у навчально-виховному процесі застосовуються мобільні комплекти 

портативного обладнання mimio.  

У жовтні 2014 року понад 50 освітян міста відзначено нагородами усіх рівнів; 20 кращих 

педагогічних працівників, у тому числі керівники навчальних закладів - грошовою премією в 

розмірі 3,0 тис. грн.; Пам’ятною відзнакою «Освіта Миколаєва» – 8 навчальних закладів; 20 

педагогів. 

На Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті» - 8 золотих медалей 

(Перша українська гімназія ім. М. Аркаса, муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки, спеціалізована 

школа мистецтв і прикладних ремесел, ЗОШ №1 ім. Олега Ольжича, №56, №57 ім. Т.Г. Шевченка, 

ДНЗ №1, науково-методичний центр); 3 срібні (ЗОШ №50 ім Г.Л. Дівіної, економічний ліцей №1, 

ліцей «Педагог»). 

Сім керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста (ЗОШ №№42, 20, 29, 1 ім. Олега 

Ольжича, 17, 56, економічного ліцею №1) стали переможцями, лауреатами та дипломантами 

Всеукраїнського конкурсу «Школа ХХІ століття». 

У Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «Соняшник-учитель» І місце посіла 

учитель української мови і літератури  ЗОШ №13 Ципкіна Т.В. 

Переможці обласного заочного конкурсу «Від творчого вчителя – до обдарованого учня»: 

Ліпатнікова С.В. (СШ №22 - І місце); Клочкова А.В. (БТДЮ Ленінського району - ІІ місце), 

Приходченко О.В., Приходченко В.Ю., Татаренко Є.М. (Клуб юних моряків з флотилією - ІІІ 

місце). 

Досвід роботи спеціалізованої школи мистецтв і прикладних ремесел успішно презентовано 

на Міжнародній науково – практичній конференції «Мистецька освіта України: тенденції і 

перспективи розвитку», організаторами  якої виступили – Міністерство освіти і науки України, 

Національна академія педагогічних наук України, інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, інститут педагогіки НАПН України, провідні науковці сучасної педагогічної 

освіти України. 

Напрацювання колективу СШ №22 схвалено учасниками обласного семінару «Використання 

сучасних технологій та методик на уроках фізичної культури, спрямованих на збереження та 

зміцнення здоров’я» (спеціалісти з фізичного виховання та спорту відділів освіти, молоді та 

спорту, відділів (управлінь) освіти райдержадміністрації (міських рад) та керівники районних 

(міських) методичних об'єднань вчителів фізичної культури). 

Перше місце на обласному конкурсі «Волонтер року 2014» у номінації «Кращий волонтер у 

сфері охорони здоров’я» посіла волонтерська група учнів ліцею «Педагог», яка отримала диплом 

та кубок.  

Абсолютний переможець міського конкурсу "Нове ім'я - 2014" - Бєлєнкіна Л.Ю. (ЗОШ 

№28); переможці в номінаціях – педагоги морського ліцею ім. проф. Александрова, ЗОШ №25, 30, 

економічного ліцею №1. 

Команда учнів ММК імені В.Д. Чайки стала призером (ІІІ місце) ХVІІ Всеукраїнського 

турніру юних математиків імені професора М.Й. Ядренка; учасники команди – й переможцями 

олімпіади, що проводилася в рамках турніру. 
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Переможці фінального етапу Х Всеукраїнського турніру юних географів - команда 

Миколаївської гімназії №2 «БЕМC».  

Команда «Сокіл» ЗОШ №31 посіла ІІ місце в II (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Дев’ять учнів ЗОШ №№ 17, 24, 40, 46,50, юридичного ліцею стали переможцями міського 

конкурсу творчих робіт серед учнів 10-11-х класів  загальноосвітніх закладів м. Миколаєва «Що 

таке професія – «юрист»?», що проводився Миколаївським міським управлінням юстиції.   

 Поступово зміцнюється матеріально-технічна база навчальних закладів. По спеціальному 

фонду (крім власних надходжень) на 2014 рік виділено – 15353,1 тис. грн., з них оплачено – 

9093,557 тис. грн., а саме: 

-  капітальний ремонт ДНЗ №143 – 3504,889 тис.грн.; 

-  капітальний ремонт покрівель ДНЗ №№139, 133, 134, ЗОШ №№ 64, 28, 30, 6, 61, 1, 16 – 

3192,060 тис. грн.; 

- капітальний ремонт приміщень ДНЗ №№ 79, 142, 130, 99, 83, ЗОШ №№ 27, 13 – 1177,119 

тис. грн.; 

- капітальний ремонт будівель ДНЗ №№ 131, 132, ЗОШ №№ 64, 25, АДТ – 921,263 тис. грн.; 

- капітальний ремонт огорожі ЗОШ №№ 56, 26 –250,938 тис. грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт спортивної площадки ЗОШ 

№45 – 47,288 тис. грн.; 

- придбання обладнання для харчоблоків, комп’ютерної техніки та іншого обладнання – 

998,325тис. грн.;  

Крім того, з бюджету розвитку виділено 6359,132 тис.грн., у тому числі на реконструкцію 

покрівель ДНЗ №№ 60, 67, 115, ЗОШ №№ 64, 54, 20, 53, проектно-вишукувальні роботи з 

будівництва ДНЗ у мікрорайоні «Північний», погашення кредиторської заборгованості, яка 

виникла станом на 01.01.2014, касові видатки складають 1962,467 тис.грн. 

 

Головні проблеми: 

- забезпечення якісної освіти, її модернізація відповідно до вимог української державності; 

- задоволення потреб батьківської громадськості в дошкільній освіті; 

- створення максимально сприятливого здоров’язбережувального освітнього середовища в 

навчальних закладах; 

- соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу; 

- поліпшення матеріально-технічної бази освітніх установ; 

- виховання дітей на загальнолюдських та національних цінностях. 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка галузі. Реалізацію державної культурної політики в місті 

Миколаєві забезпечує цілісний комплекс закладів та установ -  10 шкіл естетичного виховання, 5 

будинків та 3 палаци культури, 2 Централізовані бібліотечні системи, міський методичний центр, 

БУ КІК ДМ «Казка», кінотеатр «Піонер», КП «Миколаївські парки», КУ Миколаївський зоопарк, 

муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді. У 2014 році до складу 

закладів культури увійшов створений  Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. 

Потужними інформаційними центрами є бібліотечні заклади, якими щороку обслуговується 

майже 130 тис. читачів та видається майже 3 млн. друкованих та електронних видань. У рамках 

проекту «Організація вільного доступу» до Інтернет – програми «Бібліоміст». 

У міських будинках та палацах культури діють понад 115 клубних формувань, з них: 63 

клубних любительських об’єднань та 44  художніх аматорських колективів, з яких 11 носять 

звання народного. Творчі колективи будинків культури беруть активну участь у різноманітних 

конкурсах та фестивалях.  
 

Культура 
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Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Діяльність галузі здійснюється 

згідно з Міською комплексною програмою «Культура на 2013-2017 роки» та Програмою охорони 

культурної спадщини на 2011-2015 роки.  

За підтримки Посольства США в Україні протягом 2014 року реалізовано грантовий проект 

«Модернізація і обладнання Інтернет-центру Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького 

м.Миколаєва технічними засобами реабілітації незрячих та слабкозорих людей». 

Щороку близько 400 вихованців шкіл естетичного виховання беруть участь у конкурсах 

різних напрямків та рівнів.  Переможцями щороку стають близько 100 учнів. 

У 2014 році на баланс управління з питань культури було передано частину нежитлових 

приміщень по вул. Спаській, 23 для розміщення в них Дитячої художньої школи. 

 Парки культури і відпочинку, до складу яких входять бюджетна установа «Культурно-

ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» та КП «Миколаївські парки», є важливими 

культурними осередками, які забезпечують організацію дозвілля усіх верств населення. Щорічно в 

цих закладах проводяться більше 1000 культурно-мистецьких заходів, які відвідують близько 50 

тис. учасників.  

 Дитяче містечко «Казка», отримавши цільовий грант у конкурсі «Територія  РУСАЛу-2013» 

на реалізацію соціально – інфраструктурного проекту, до Дня Святого Миколая презентувало 

новий об’єкт - «Планетарій в «Дитячому містечку «Казка». У 2014 році розпочато капітальний 

ремонт покриття Амфітеатру, який планується завершити у 2015 році. 

У парку культури та відпочинку «Ліски» здійснено капітальний ремонт зовнішньої 

електромережі, на території обладнано новий дитячий майданчик, введено в дію новий дитячий 

атракціон. 

Профінансовано бібліотеки міста в сумі 16329,6 тис.грн., а саме:  

- ЦБС для дітей – 5990,5 тис.грн.;  

- ЦБС для дорослих – 10339,1 тис.грн. 

    Фінансування закладів клубного типу (5 будинків культури, трьох палаців культури ) 

6466,6 тис.грн. 

   Система естетичного виховання в місті нараховує 10 початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів, фінансування яких за 12 місяців 2014 року склало                      

17970,4 тис.грн. 

  На утримання Миколаївського зоопарку з міського бюджету використано  11771,9 тис.грн. 

  На утримання Миколаївських парків з міського бюджету використано  1045,8 тис.грн. 

  Видатки на проведення культурно-масових заходів протягом 2014 року склали                   

1082,0 тис.грн. 

  Профінансовано видатки по всіх захищених статтях бюджету відповідно до заявок. Виплата 

заробітної плати працівникам проводилась без затримань. 

  Продовжується плідна співпраця з громадськими об’єднаннями, творчими спілками, 

вищими навчальними закладами мистецького спрямування, громадськими, соціально–

культурними, освітніми закладами. 

             Діяльність творчих колективів будинків та палаців культури протягом звітного періоду була 

спрямована на вдосконалення професійної майстерності та підготовку нових програм. Закладами 

культури клубного типу було проведено 342 культурно-мистецьких заходів, які відвідали 53332 

миколаївця. Продовжується  плідна співпраця закладів культури клубного типу з громадськими 

об’єднаннями, творчими спілками, вищими навчальними закладами мистецького спрямування, 

громадськими, соціально – культурними, освітніми закладами. Діяльність закладів протягом 

звітного періоду була спрямована на вивчення дозвіллєвих потреб городян, подальший розвиток 

інформаційно-документальних ресурсів, розширення асортименту послуг, впровадження 

інновацій та кращого передового досвіду. 

  Протягом 2014 року 460 культурно-мистецьких заходів у клубних закладах міста відвідали 

75056 осіб. Зростає рівень виконавської майстерності художніх аматорських колективів будинків 

та палаців культури. 8 творчих колективів здобули перемогу у всеукраїнських фестивалях та 
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конкурсах з різних напрямків мистецтва, 5 колективів перемогли у обласних конкурсах і 6 – у 

міських. 

  Протягом  року було проведено 802 культурно-мистецьких заходи, які відвідали більше    

103 тис. городян,  з них понад 40 – це вагомі культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення 

державних, загальноміських, професійних та ювілейних  визначних подій.  

 Протягом звітного періоду було продовжено роботу щодо забезпечення  участі учнів 

ПСМНЗ у різноманітних творчих змаганнях. Понад 150 вихованців шкіл естетичного виховання та 

24 творчих колективів шкіл ПСМНЗ брали участь у конкурсах різних напрямків та рівнів. 

Переможцями стали 92 учня та 18 творчих колективів. У конкурсах образотворчого мистецтва 

різних рівнів взяли участь понад  380   вихованців ДХШ та художніх відділів ПСМНЗ, 70 учнів 

стали переможцями. 

  Протягом 2014 року по закладах культури, які підпорядковані управлінню з питань 

культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, було виконано: 

 - капітальних ремонтів на загальну суму – 1301,1 тис.грн., а саме: виконані роботи з ремонту 

покриття амфітеатру в ДМ «Казка», фасаду дитячої школи мистецтв №2, ремонту санвузлів 

ММПК «Молодіжний»; приміщення малих кішок у КУ «Миколаївський зоопарк»; 

 - поточних ремонтів на загальну суму – 1393,2 тис.грн., а саме: по школах естетичного 

виховання дітей виконано поточних ремонтів (учбових приміщень та бібліотеки в ДМШ №5, 

вимощення та цоколю будівлі в ДШМ №1) на загальну суму - 58,750 тис.грн. (35,0 тис.грн. – 

бюджет; 23,750 тис.грн. - спецфонд); по закладах клубного типу (ремонт фасаду 

Кульбакинського БК, приміщення для зберігання твердого палива Малокорениського БК, 

приміщення гурткової роботи Великокорениського БК, приміщень Палацу культури та урочистих 

подій) на загальну суму – 181,831 тис.грн. (143,190 тис.грн. – бюджет, 38,641тис.грн. – спецфонд); 

по бібліотеках міста (ЦБ, б/ф №№ 2, 3 ЦБС для дітей; ЦБ, б/ф №№ 6, 7, 17 ЦБС для дорослих) на 

загальну суму – 161,724 тис.грн. (бюджет); по інших закладах (ремонт покрівлі та фасаду ММЦ, 

ганку Муніципального театру-студії) на загальну суму - 50,8 тис.грн. (бюджет); по охороні 

культурної спадщини (ремонт братської могили радянських воїнів і пам’ятника односельцям в 

мікрорайоні Тернівка, пам’ятника композитора М.А.Римского-Корсакова,  пам’ятника 

громадсько-політичного діяча І.А. Чигрина на перехресті вул.Чигрина та пр. Жовтневого, 

пам’ятного знаку на місті формування 38-го комуністичного добровольчого інженерного полку 

(Сиваський сквер), пам’ятника воїнам-односельцям по вул. Гагаріна в Корабельному районі (біля  

цвинтарю), бюстів адміралів - М.П. Лазарєва, Ф.Ф. Ушакова, П.С.Нахімова, Ф.Ф.Белінсгаузена, 

В.О. Корнілова, Г.І. Бутакова розташованих по вул. Адміральській, 4) на загальну суму –                

260,0 тис.грн. (бюджет). По КУ «Миколаївський зоопарк» виконано поточні ремонти орнітології, 

ведмежатнику, кенгурятнику, антилопнику, побутового корпусу на загальну суму – 681,2 тис.грн. 

 

Головні проблеми:  

- неузгодженість та недостатність нормативно – правової бази у галузі «Культура»; 

        - кадрові питання: залучення молодих фахівців до роботи у закладах клубного типу, 

відсутність соціальних гарантій для молодих спеціалістів, недостатня штатна чисельність 

працівників;  

- не вирішено питання закріплення за парками права користування земельними ділянками 

(відсутні державні акти на право постійного користування на  землю), у критичному стані 

знаходиться більша частина атракціонної техніки – все це створює перешкоди для розвитку та 

ефективної діяльності парків, не дозволяє залучати потенційних інвесторів; 

- матеріально – технічний стан Малокорениського будинку культури, ряду бібліотечних 

пунктів не відповідає сучасним вимогам (відсутність водопостачання, санвузлів у приміщеннях та 

ін.); 

 - до сьогодні  не вирішено питання передачі Миколаївського зоопарку та його майна до 

державної власності та відповідного фінансування його діяльності з держбюджету. 

Через недостатнє фінансування стає неможливим протягом декількох років виконати: 
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-  поповнення бібліотечних фондів в повному обсязі (у 2013 році   забезпечено 40%,  у               

2014 році – 60% від мінімальної потреби ); 

- ремонтні роботи закладів культури: заходи з термомодернізації Центральної бібліотеки 

імені М.Л.Кропивницького; реконструкція пам’ятки архітектури національного значення 

«Офіцерське зібрання»; роботи з ліквідації аварійного стану глядацької зали Великокорениського 

будинку культури; 

- у повному обсязі здійснити заходи щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки. 

 

               

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі; заходи, що були здійснені, та результати їх 

впровадження.  Основним координатором у напрямку роботи з молоддю та дітьми, підтримки 

молодих сімей, впровадження гендерної рівності  у місті є управління у справах сім’ї, дітей та 

молоді Миколаївської міської ради, метою діяльності якого є забезпечення на території міста 

реалізації єдиної політики з питань підтримки, становлення та розвитку сім’ї, дітей та молоді; 

надання їм правової, психологічної, педагогічної та соціальної допомоги, а також ведення питання 

краєзнавчої тематики, туристичного та природно-рекреаційного потенціалу міста у взаємодії з 

громадськими дитячими та молодіжними організаціями, фондами, співпраця місцевої влади та 

громадських організацій.   

За звітний період проведено 75 заходів у вигляді акцій, засідань, проектів. Впроваджуються 

також проекти підтримки молодіжних організацій, юних спортсменів, туристів, журналістів. 

Управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради сприяє залученню 

студентської та учнівської молоді до виконання програм соціально-економічного розвитку 

м.Миколаєва, програм збереження і відтворення довкілля, об'єктів культурної спадщини, 

соціальних та освітніх заходів, сприянню діяльності дитячих, жіночих та молодіжних громадських 

організацій, виконанню програм, ініціатив цих організацій, спрямованих на духовний і соціальний 

та культурний розвиток жінок, дітей та молоді, підтримці їх творчого потенціалу. Управління 

постійно співпрацює з громадськими організаціями - Миколаївським клубом мандрівників, 

молодіжним археологічним центром «Індіана», Миколаївським благодійним фондом «Індиго», 

Миколаївською міською молодіжною громадською організацією «ФАМТ», Миколаївською 

міською громадською організацією «Місто 2050», Миколаївською міською дитячою громадською 

організацією «Скаути Миколаєва», Миколаївською міською молодіжною громадською 

організацією «Альтер - Спорт», Миколаївським Молодіжним Муніципалітетом, Спілкою 

Миколаївського Студентства та іншими. 

Впроваджуються проекти підтримки молодіжних, дитячих організацій, благодійних фондів, 

юних спортсменів, туристів, забезпечення відпочинком за бюджетні кошти передусім дітей-сиріт, 

з благодійних сімей, дітей-інвалідів. Так, протягом 2014 року реалізовано 51 проект. 

У 2014 році започатковане проведення конкурсу з визначення програм (заходів, проектів), 

розроблених громадськими організаціями та інститутами громадського суспільства стосовно 

дітей, молоді, жінок та сім'ї, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського 

бюджету, продовжено роботу щодо стажування студентів в органах влади, проведено низку 

молодіжних конференцій щодо розвитку України, як європейської держави. Підтримані проекти з 

розвитку краєзнавчого туризму. Продовжено роботу ради з питань молодіжної політики при 

міському голові. Призначено 64 стипендії міського голови та міської ради для талановитих 

студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних 

закладах м.Миколаєва.  

Продовжено роботу з координації питання щодо розгляду кандидатур та подання документів 

на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Почесним званням України «Мати-

героїня» було відзначено 9 багатодітних матерів м.Миколаєва. Видано 666 посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної сім'ї по м. Миколаєву. 

Сім’я та молодь 

 

 

 



 

 

 

38 

 

3 01 червня 2014 року було розпочато літню оздоровчу кампанію 2014 року. Діти міста 

відпочили та оздоровилися: у КП ММР «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 

«Дельфін» (м.Миколаїв), дитячій учбово-спортивній оздоровчій базі «ДИНАМО» м. Очаків, 

дитячому оздоровчому таборі «Маяк» с. Рибаківка, Березанського району Миколаївської області). 

За кошти міського бюджету змістовним відпочинком та оздоровленням забезпечено 1094 

дитину міста пільгових категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування -139, 

діти-інваліди - 27; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей - 408; діти, постраждалі 

внаслідок Чорнобильської катастрофи - 52; діти, постраждалі внаслідок техногенних аварій - 4; 

діти, які опинилися в складних життєвих обставинах - 4; талановиті та обдаровані діти, 

відмінники навчання, лідери учнівського самоврядування - 460. 

Миколаївським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації студентів-

інвалідів «Гаудеамус» за підтримки управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської 

міської ради, проведено освітньо-оздоровчі семінари з метою розвитку світогляду та гарних 

фізичних якостей дітей та молоді, профілактики негативних проявів та виховання гармонійно-

розвиненої особистості, в яких взяли участь близько 100 осіб, з них діти-сироти, діти з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, талановиті та обдаровані діти, відмінники навчання, 

лідери учнівського самоврядування тощо. 

 

Головні проблеми:  

- забезпечення та створення оптимальних сприятливих умов для оздоровлення та відпочинку 

дітей міста; 

- співпраця органів виконавчої влади, профспілкових організацій, підприємств, установ 

стосовно організації оздоровлення та відпочинку дітей міста; 

- розвиток трудової й соціальної активності молоді, забезпечення зайнятості молодих людей; 

- соціальний захист молоді; 

- виховання правової культури, профілактика правопорушень та пропаганда здорового 

способу життя; 

- сприяння підвищенню соціального статусу жінок та впровадженню гендерної рівності; 

- забезпечення підтримки краєзнавчого туризму; 

- сприяння розвитку інфраструктури молодіжного туризму, створенню умов для широкого 

зацікавлення  молоді  туристичною діяльністю;  

- науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню молодіжної політики. 

- підвищення рівня обізнаності щодо соціального і правового захисту молоді та сімей. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. У місті Миколаєві збережена інфраструктура 

спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи.  У місті працюють 28 спортивних шкіл, із яких 13 

шкіл вищої категорії,  10 першої категорії, 5 другої категорії, обласний центр інвалідного спорту 

«Інваспорт», 2 школи вищої спортивної майстерності, вище училище фізичної культури та мережа 

спортивних клубів. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. За 2014 рік проведено 241 

спортивно-масовий захід, у тому числі міських змагань з різних видів спорт - 123, навчально-

тренувальних зборів з підготовки до чемпіонатів світу, Європи та чемпіонатів України -118  

Надійшло коштів з міського бюджету на утримання спортивних шкіл, УК «Центрального 

міського стадіону»  придбання обладнання та інвентарю, капітальний ремонт 22231,136 тис. грн., у 

тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік – 999,526 тис. грн. 

На проведення спортивно-масових заходів щодо  участі у міжнародних та 

всеукраїнських змаганнях надійшло коштів з міського бюджету 2058,818 тис. грн. 

Фізична культура і спорт 
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Надана фінансова підтримка на заробітну плату, проведення спортивно-масових заходів, 

комунально-побутові послуги ФОК «Вікторія» на суму 260,455 тис. грн. 

На реконструкцію КУ «Центрального міського стадіону» за вимогами стандартів Федерації 

футболу України перераховано з міського бюджету 1632,732 тис. грн. 

На утримання школи вищої  спортивної майстерності отримано фінансування 3910,1 тис. 

грн.  у тому числі за рахунок  обласної субвенції –  2464,7 грн.  

Отримано коштів у 2014 році  від платних послуг,  оренди майна, благодійної  допомоги на 

загальну суму 819,403 тис. грн. 

 

  Головні проблеми: 

-  обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, фактори 

асоціальної поведінки у суспільстві; 

- недостатнє  фінансування розвитку фізичної культури і спорту; 

- низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту; 

- необхідність коштів на учбово-спортивну роботу, поточний і капітальний ремонт 

спортивних шкіл; 

- незадовільний стан та недостатня кількість спортивних споруд у місті; 

- невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень 

матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. На сьогоднішній день у місті працюють 8 

підприємств – перевізників ТПВ, які здійснюють перевезення відходів, зібраних на території міста 

на міський полігон ТПВ.  

Усі тверді побутові відходи, які утворюються в місті, захоронюються на міському полігоні 

твердих побутових відходів. Міською владою приділяється особлива увага стану міського 

полігону ТПВ. На виконання ст.6 «Кіотського Протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату» підписано договір про співробітництво по дегазації полігону ТПВ в м. Миколаєві між 

КП «Миколаївкомунтранс» та ТОВ «ЛНК» (м. Київ). Метою договору є будівництво комплексної 

інженерної споруди на полігоні ТПВ для дегазації полігону та виробництва електроенергії, що 

дозволить підвищити рівень безпеки полігону ТПВ та обмежити його вплив на зміну клімату. У 

кінці 2014 року КП «Миколаївкомунтранс» разом з ТОВ «ЛНК» почав монтаж заводу по відбору 

біогазу з подальшою переробкою його в електричну енергію (зелений тариф). 

Кількість ТПВ, які вивезені на міське звалище, тис. м³ 

 

 

 

 

 

 

У м. Миколаєві на кожного жителя міста приходиться більше 17 квадратних метрів зелених 

насаджень без обліку садів будинків приватного сектора і колективних садових товариств. В 

межах міста налічується 18 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 1184 га 

(4,5% міської території): 

- Миколаївський зоологічний парк; 

- Парки пам’ятки садово-паркового мистецтва: «Парк Перемоги», «Парк 

ім. Петровського», «Сквер ім. 68 Десантників», «Сквер «Сиваський», «Бульвар «Флотський», 

«Парк «Ліски», «Піонерський»,  «Парк імені Ленінського Комсомолу»;  

- Ботанічна пам’ятка природи «Сквер Пам’ять»; 

2010  2011  2012  2013  2014  

900,0 980,0 964,0 947,553 917,715  

Охорона навколишнього середовища 
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- Заповідне урочище «Дубки»;  

- Лісовий заказник «Балабанівка»; 

- Гідрологічний заказник «Жовтневе водосховище»; 

- Гідрологічна пам’ятка природи «Турецький фонтан»; 

- 4 ботанічні пам’ятки природи «Дуб черешчатий». 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. У вегетаційний період 

фахівцями управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської 

міської ради спільно з представником Державної фітосанітарної інспекції Миколаївської області 

проводяться рейди-перевірки на предмет виявлення карантинних рослин. 

Кожного року навесні та восени відповідно до розпоряджень міського у місті Миколаєві 

проходять міські весняна та осіння акції «Свято деревонасадження, санітарного очищення та 

благоустрою м. Миколаєва». У 2014 році до роботи на суботниках під час весняної акції було 

залучено 44855 осіб, 177 одиниць техніки, вивезено на міське сміттєзвалище близько 3395 м
3
 

листя, гілок та висаджено 92 дерева, а під час осінньої акції -  більше 19,8 тис. осіб, 50 одиниць 

техніки, вивезено на міське сміттєзвалище близько 898 м
3
 сміття, листя та гілок. В розрізі 

проведення осінньої акції адміністраціями районів Миколаївської міської ради та підрядною 

організацією департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ТОВ 

«Миколаївзеленгосп» було висаджено на території міста 1541 од. дерева та 2550 од. кущів. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 29.08.2014 №223р комунальне 

підприємство ―Миколаївкомунтранс‖ в день проведення акції приймало сміття на міському 

полігоні ТПВ безоплатно. Також у глиняному кар’єрі, розташованому біля міського цвинтаря 

поблизу с. Мішкове-Погорілове, проводився прийом опалого листя. 

Санітарний стан територій та об’єктів благоустрою, закріплених за департаментом 

житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради знаходиться на постійному 

контролі.  

Підрядною організацією департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської 

міської ради згідно з виділеними лімітами та затвердженими графіками постійно проводяться 

роботи з очищення об’єктів благоустрою (парки, сквери, бульвари) та догляд за зеленими 

насадженнями і квітниками. 

Кількість висаджених зелених насаджень (дерев та чагарників) за роками та кількість 

знесених аварійних, сухих та фаутних зелених насаджень (дерев) за роками. 

 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість висаджених (тис. од) 
дерев 1,93 4,69 3,35 2,44 1,54 

кущів 2,3 6,78 3,14 1,69 2,55 

Кількість знесених аварійних дерев (тис. од.) 0,69 0,55 0,45 0,59 0,67 

 

З метою визначення стратегії і тактики розв'язання проблеми ліквідації наслідків 

підтоплення території міста, захисту її від шкідливої дії вод та у впровадженні комплексу 

узгоджених і взаємопов'язаних природоохоронних, правових, економічних, організаційно-

технічних та інших заходів рішенням міської ради від 02.09.10 №48/17 була затверджена Програма 

ліквідації наслідків підтоплення території міста Миколаєва на період 2010-2015 років.  

На замовлення департаменту ЖКГ ММР за рахунок коштів міського цільового фонду 

охорони навколишнього природного середовища була проведена інвентаризація систем та споруд 

інженерного захисту територій, в т.ч. зливових колекторів.  

На даний момент проект щодо ліквідації наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, 

парку «Богоявленський» знаходиться на доопрацюванні відповідно до зауважень державної 

експертизи філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській обл. Проект передбачає 

будівництво 4,05 км відкритої колекторної мережі на загальну суму близько 18870,00 тис. грн.   
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Проект щодо ліквідації наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка повторно 

проходить  експертизу після доопрацювання зауважень. Згідно проектних рішень планується 

будівництво колекторно-дренажної мережі довжиною 10,9 км (2,6 км - І черга, 8,3 км – ІІ черга) на 

суму близько 12220,00 тис. грн.  

Проект щодо ліквідації наслідків підтоплення сел. Горького отримав позитивний висновок 

експертизи, згідно нього планується побудувати 2,98 км колекторно-дренажної мережі, 

кошторисна вартість якої становить близько 7700,00 тис. грн. 

 Також проводяться роботи щодо усунення наслідків підтоплення в мікрорайоні Широка 

Балка. У 2014 році під час будівництва дренажного колектору в мікрорайоні Широка Балка 

виконано улаштування корит по вул. Супутників, пров. 1-Молодіжний, пров. Молодіжний, 

улаштування щебеневого покриття,  щебеневої та піщаної основи та укладання трубопроводів. 

З метою вирішення проблеми постійного збільшення чисельності безпритульних тварин,  

З 2012 року по 2014 рік тривали роботи з реконструкції пункту стерилізації та утримання 

тварин по вул. Комінтерна, 36. Будівництво закінчилось 15 грудня 2014 року. Загальна вартість 

реконструкції склала близько 3700,00 тис. грн. 

Також у місті  розпочалась реєстрація домашніх тварин, що дозволить підвищити 

відповідальність власників за їх утримання та, з часом, зменшити кількість безпритульних тварин. 

 

Головні проблеми: 

- не в повному обсязі фінансування реалізації проектів екологічного напрямку; 

- низький рівень обігових коштів у підприємств, на які покладено забезпечення належного 

санітарного та екологічного стану міста; 

- низький рівень екологічної свідомості та поінформованості городян; 

- забруднення поверхневих вод; 

- забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту вздовж автомагістралей; 

- необхідність оновлення видового складу, реконструкції зелених насаджень, знесення 

сухостою та аварійних дерев; 

- невирішеність питання роздільного збору відходів, відсутність сміттєпереробного або 

сміттєспалювального комплексу, необхідність реконструкції полігону побутових відходів; 

- поширення небезпечних екзогенних процесів; 

- збільшення кількості безпритульних тварин. 

 
 
 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Гідрометеорологічні умови останніх років 

характеризувалися негативним впливом як короткочасної дії, так і тривалими процесами 

несприятливих умов. Особливість їх полягала у виникненні небезпечних та стихійних погодних 

явищ, які не досягали рівня надзвичайної ситуації, але за рахунок комплексної дії (насамперед 

протягом тривалого часу) негативно впливали на життєдіяльність людей та функціонування 

господарського комплексу міста. З кожним роком збільшується пожежонебезпечний період, який 

характеризується встановленням високої (4 класу) та надзвичайної (5 класу) пожежної небезпеки. 

У техногенній сфері загроза небезпеки посилюється високим рівнем фізичного та 

морального зносу основних засобів, обмеженим фінансуванням заходів безпеки, наявністю 

великої кількості потенційно небезпечних об’єктів та недосконалістю застосування технологічних 

процесів, недостатнім матеріально-технічним оснащенням органів управління та сил реагування 

на надзвичайні ситуації, які значно зменшились  в умовах фінансово-економічної кризи. 

Продовжується активізація екзогенних геологічних процесів, з них найбільш небезпечними 

для життєдіяльності населення та об’єктів економіки, як і в попередні роки, залишаються зсуви, 

абразія, карстові процеси та підтоплення територій. 

 

Техногенна безпека 
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 Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження:  

 - для забезпечення своєчасного оповіщення населення про загрозу або виникнення НС на 

території міста встановлено 102 вуличних гучномовця. Розроблено автоматизовану програму 

централізованого управління мережею вуличних гучномовців; 

- проведено інвентаризацію ЗС ЦЗ, розглянуті документи з технічної інвентаризації на 164 

ЗС, з них комунальної власності — 90 ЗС; 

- з метою забезпечення захисту населення засобами колективного захисту проведено 

обстеження ЗС ЦЗ та підвальних приміщень, організовано проведення робіт з їх очищення. На 

кожне підвальне приміщення заведено облікову картку. В результаті проведеного обстеження 

визначені 474 підвальних приміщень, загальною місткістю 262,971 тис.особи, які можливо 

використовувати для укриття населення; 

- вирішено питання щодо збільшення кількості посилочної та снігоприбиральної техніки на 

9 од. (КАМАЗ та 8 тракторів). 

 

Головні проблеми. Головною проблемою розвитку цивільного захисту, які можливо 

вирішити на місцевому рівні є відсутність фінансування таких заходів: 

- ремонт системи пожежегасїння, димовидалення та пожежної сигналізації житлових 

будинків комунальної форми власності; 

- відведення землі під будівництво пожежного депо, розроблення проектно-кошторисної 

документації та будівництво пожежного депо; 

- будівництво рятувальної станції в зоні відпочинку мкр. Намив; 

- будівництво берегоукріплення вздовж р.П.Буг у районі старого кладовища мкр.Соляні 

(вул.Берегова); 

- ліквідація підтоплення території міста мкрТернівка, Кульбакіне, с.Горького, Жовтневий. 
 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Структура злочинності у місті Миколаєві 

протягом 2014 року змінювалася залежно від певних соціально-економічних факторів, але в 

цілому вона була стабільною та контрольованою підрозділами органів внутрішніх справ міста. 

Діяльність правоохоронних органів міста Миколаєва у межах наданих повноважень 

упродовж поточного 2014 року була зосереджена на реалізації організаційних та практичних 

заходів щодо протидії злочинності та корупції, реального усунення порушень законів, 

притягнення винних осіб до встановленої законодавством відповідальності. 

  

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Виконавчими органами 

Миколаївської міської ради спільно з ММУ УМВС України в Миколаївській області організована 

діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку щодо забезпечення 

громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і 

злочинам. До цих заходів залучались громадські формування з охорони громадського порядку, 

відповідно у Центральному районі - "Сокіл", Ленінському - "Захист", Заводському - "Народна 

дружина" і Корабельному - "Каскад". За інформацією районних відділів ММУ УМВС України у 

Миколаївській області, у 2014 році громадські формування з охорони громадського порядку були 

задіяні у 1533 спільних з органами внутрішніх справ та органами місцевого самоврядування 

заходах, затримано 979 осіб за правопорушення, за участі членів ГФ розкрито 177 злочинів. 

Також члени громадських формувань міста спільно з представниками адміністрацій районів 

та органами МВС брали участь у заходах протидії несанкціонованій торгівлі, в рейдах по місцях 

прийому металобрухту, незаконного забору піску, у перевірках санітарного стану прилеглих 

територій підприємств, установ та організацій. Протягом 2014 року члени громадських формувань 

залучались до роботи в адміністративних та спостережних комісіях, на громадських пунктах 

Охорона правопорядку 
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охорони правопорядку, для проведення бесід з достроково звільненими з місць позбавлення волі 

тощо. 

На виконання Програми профілактики злочинності на території міста Миколаєва 

«Правопорядок» на 2012-2015 роки у 2014 році для підтримки громадських формувань з охорони 

громадського порядку, згідно із запитами районних адміністрацій, було виділено коштів на суму 

740,195 тис. грн. 

Крім цих формувань, до заходів щодо охорони громадського порядку у місті залучались 

громадські формування Центрального району «Захист та порядок» та міські громадські 

формування «Рубіж» та «Бастіон-Н» (дані формування створені на базі охоронних фірм). Вони 

брали та беруть участь у забезпеченні громадського порядку біля центральної міської ялинки (з 

15.12.2013-15.01.2014 та з 15.12.2014-15.01.2015), 9 травня та на День міста. Крім того, ГФ 

«Бастіон-Н» залучалось для забезпечення громадського порядку на центральному міському 

стадіоні, біля банкоматів Приватбанку. Громадські формування з охорони громадського порядку 

«Захист та порядок» та «Рубіж», відповідно до узгоджених графіків, залучались до спільного з 

ММУ УМВС України в Миколаївській області патрулювання.  

Членами міського ГФ з ОГП «Рубіж» зареєстровано 14 рапортів про передачу порушників 

громадського порядку до районних відділів ММУ УМВС України в Миколаївській області, 

членами ГФ з ОГП «Захист та порядок» у 2014 році було затримано та передано до органів 

внутрішніх справ 31 порушника, за інформацією МВС, по 9 з них порушено кримінальне 

провадження. 

У 2014 році міське ГФ з ОГП «Бастіон-Н» відповідно до погодженого з Заводським РВ 

ММУ УМВС України в Миколаївській області звіту брало участь у 27 заходах. За участю членів 

формування розкрито 8 злочинів, затримано 101 особу за правопорушення. 

Рішеннями виконкому Миколаївської міської ради від 16.05.2014 №447 «Про реєстрацію 

громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «СПАС» та 

від 17.09.2014 № 866 «Про реєстрацію громадського формування з охорони громадського порядку 

«Народна самооборона» зареєстровані міські громадські формування з охорони громадського 

порядку «СПАС» та «Народна самооборона». 

ГФ з ОГП «СПАС» та «Народна самооборона» у 2014 році брали участь у забезпеченні 

громадського порядку під час проведення бісових заходів, відповідно 5 та 3 рази. 

Рішеннями виконкому Миколаївської міської ради від 24.10.2014 №1022 «Про реєстрацію 

громадського формування з охорони громадського порядку «Кордон» та від 24.10.2014 № 1023 

«Про реєстрацію громадського формування з охорони громадського порядку «Бастіон» 

зареєстровані міські громадські формування з охорони громадського порядку «Кордон» та 

«Бастіон». 

Міське ГФ з ОГП «Кордон» 3 рази брало участь у забезпеченні громадського порядку під 

час проведення масових заходів, крім того, формування брало активну участь у закритті 

незаконних місць продажу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, незаконного вивозу піску. За 

участі членів громадського формування тільки за період з 1 по 25 листопада 2014 року відповідно 

до журналу єдиного обліку складено 14 протоколів 

Міське ГФ з ОГП «Бастіон» 2 рази брало участь у забезпеченні громадського порядку під 

час проведення масових заходів. 

 

Головні проблеми: 

- недостатнє фінансове забезпечення органів внутрішніх справ, низький рівень матеріально-

технічного обладнання районних відділів міліції та спеціальних підрозділів міліції міста, у першу 

чергу засобами зв’язку та оргтехнікою, зокрема на пунктах охорони громадського порядку; 

- відсутність фінансування будівельних робіт щодо створення на базі міського управління 

центру оперативного реагування нарядів міліції («ЦОРМ»); 

- неспроможність органів внутрішніх справ здійснювати оплату комунальних послуг на 

пунктах охорони правопорядку міста, переданих у користування міліції згідно з укладеними 

договорами;                                    
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- низька ефективність роботи дільничних інспекторів міліції з населенням міста, слабка 

активність городян у співпраці з органами внутрішніх справ щодо попередження, виявлення і 

розкриття злочинів; 

- відсутність протягом 2011-2014 років фінансування органів внутрішніх справ міста за 

Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 

роки на матеріально-технічне забезпечення підрозділів міліції міста. 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Здійснюється контроль за охороною праці 

працівників суб’єктів господарювання згідно з   рішенням  виконкому Миколаївської міської ради 

від  24.10.2014  № 975 «Про стан виробничого травматизму на підприємствах міста та проведення 

атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці». Активізована робота з проведення 

атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці на підприємствах міста. 

Станом на 01.01.2015 у місті складено реєстр 289 підприємств, установ та організацій, на 

яких існує 12103 робочих місця зі шкідливими умовами  праці. На 11775 робочих  місцях, що 

складає 97,3 %, підтверджено право  працівників на пільгову пенсію,  доплати до тарифних ставок, 

додаткові оплачувані відпустки, скорочену тривалість робочого тижня згідно  з діючим 

законодавством.   

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Протягом 2014 року  перевірено 

211 підприємств міста щодо стану умов праці, за результатами цих перевірок виявлено 2761 

робоче місце, що підлягає атестації за умовами праці,  надано 211 актів з усунення виявлених 

недоліків, здійснюється контроль за виконанням. 

У результаті проведеної роботи працівники  перевірених підприємств тепер  зможуть 

отримати пільгову пенсію, додаткову відпустку та доплату за шкідливі умови праці.             

Департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради 

проводиться  попередня перевірка якості матеріалів атестації робочих місць. У січні – грудні 2014 

року проведено 30 перевірок, це 252 робочих місць. Внаслідок  виявлення ряду недоліків, 

більшість матеріалів повернуто на доопрацювання підприємствам.  

З питань охорони та умов праці за 2014 рік до  органів вищого рівня  надіслано 12 листів, 1 

лист направлено до прокуратури Центрального району м.Миколаєва. 

Власникам майна та керівникам підприємств за звітний період  направлено 79 листів.  

Значну увагу департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської 

ради приділяє висвітленню питань стану промислової безпеки та охорони праці у засобах масової 

інформації.  

Інформація про стан справ з охорони та умов праці щомісяця надається до газет: «Вечерний 

Николаев», «Норма», «Турбініст» та на Інтернет-портал Миколаївської міської ради.  

На вищезазначених ресурсах у поточному році було  розміщено 45  матеріалів  щодо 

дотримання підприємствами, установами та організаціями міста вимог законодавства, у т.ч. з 

питань охорони праці - 54, з питань атестації та умов праці - 31. 

 

Головні проблеми: 

 - недостатня ефективність систем управління охороною праці на підприємствах щодо 

поліпшення стану охорони праці і промислової безпеки; 

- невідповідність нормативно-правової бази з охорони праці сучасним вимогам; 

- незадовільний стан захисту працівників від дії шкідливих і небезпечних факторів  

виробничого середовища. 

 

Охорона праці 
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