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Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. До дохідної частини міського бюджету міста 

Миколаєва  за 2013 рік надійшло 1533610,3 тис.грн., з них до загального фонду надійшло 

1385918,6 тис.грн. та  до спеціального фонду 147691,7 тис.грн. (без власних надходжень 

бюджетних установ). 

 За рахунок податків і зборів загальний фонд наповнено в сумі 750207,9 тис.грн., що 

становить 92,0 % до обсягів, передбачених розписом бюджету, з них запланований обсяг 

закріплених доходів виконаний на 89,5 % (-69482,2 тис.грн.) та власних доходів  на 102,6 %                

(+ 4051,0 тис.грн.). 

 У зв’язку з невиконанням планового обсягу закріплених доходів, який затверджений  

Миколаївською міською радою в розмірі, визначеному державним бюджетом при розрахунках 

міжбюджетних трансфертів та для забезпечення фінансування  витрат, передбачених  бюджетом 

на 2013 рік  по делегованих  повноваженнях, за звітний період міський бюджет отримав з 

державного бюджету середньострокову позику в сумі 65480,3 тис. грн.  

 У порівнянні з  2012 роком обсяг надходжень податків і зборів загального фонду міського 

бюджету збільшився на 21413,4 тис.грн. або на 2,9 %,  в тому числі  по закріплених доходах 

збільшення склало  31315,5 тис.грн. або на 5,6 %, а по власних доходах обсяг надходжень 

зменшився на 9902,1 тис. грн. або на 5,9 %.   

За  2013 рік до спеціального фонду бюджету надійшло   147691,7 тис.грн.  або 102,1 %  

відносно запланованих обсягів на звітний період (без власних надходжень бюджетних установ). 

За звітний період надходження до бюджету розвитку  склали  118099,0 тис.грн. при плані 

80661,0 тис.грн.  або 146,4 %.     

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. На виконання заходів Програми 

у 2011 році затверджені рішення Миколаївської міської ради: 

- від 27.01.2011 № 3/40 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста 

Миколаєва»; 

- від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста 

Миколаєва»; 

- 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». 

 Введення в дію з 01.01.2012 вказаних рішень забезпечило збільшення обсягів  надходжень 

власних доходів у  2013 році (в порівнянні з базовим 2011 роком)  на 102693,6 тис.грн., з них  

плати за землю - на 33882,1 тис. грн. (на 33,0 %) та місцевих податків і зборів -  на 68811,5 тис.грн. 

(у 3,1 раза). 

Утворені цільовий дорожній фонд  міста 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 звітний рік складають відповідно 3109,5 тис.грн. та 166,8 тис.грн. 

У результаті виваженого підходу до питання надання пільг зі сплати податків і зборів не 

допускаються необґрунтовані втрати міського бюджету.   Рішенням Миколаївської міської ради 

від 20 грудня 2012 року № 23/8 на 2013 рік  надано пільгу КП ММР «Миколаївелектротранс» зі 

сплати земельного податку. За 2013 рік  втрати  міського бюджету від надання пільг склали              

646,2  тис.грн. Звільнення від сплати  платежів частково вирішує питання фінансової підтримки  

комунального підприємства, яке знаходиться в скрутному фінансовому становищі та здійснює 

витрати, які мають суспільне значення. 

Крім того, з метою наповнення міського бюджету та в межах наданих повноважень 

виконавчими  органами місцевого самоврядування забезпечено надходження: 

-  за договорами особистого сервітуту  - 679,8 тис.грн.; 

Джерела формування міського бюджету 
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- відшкодування втрат при використанні землі без правовстановлюючих документів -            

209,6 тис.грн.; 

-   умови відведення земельних ділянок - 225,8 тис.грн.; 

- плата за тимчасове користування земельними ділянками при розміщенні зовнішньої 

реклами  -3565,3 тис.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  

погашено 33185,6 тис.грн. заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах  міста та 

мобілізовано до бюджету податку на доходи фізичних осіб  3470,5 тис.грн.  

Рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2012 № 23/10 обсяг видаткової частини 

міського бюджету м. Миколаєва на 2013 рік  визначено в сумі 1557565,0 тис. грн., з них видатки 

загального фонду бюджету склали 1424326,2 тис.грн. та спеціального фонду -   133238,8 тис.грн., 

також обсяги повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста в сумі 350,0 тис.грн. та 

обсяг надання кредитів 4362,0 тис.грн., з них із загального фонду - 4000,0 тис.грн. та із 

спеціального фонду - 362,0 тис.грн.  

Протягом  року проведено уточнення показників бюджету міста на рік. Уточнений план 

видаткової частини склав 1685401,5 тис.грн. (по загальному фонду -  1465853,6 тис.грн., по  

спеціальному фонду - 219547,9 тис.грн.). Обсяги повернення кредитів до спеціального фонду та 

обсяги надання кредитів із міського бюджету залишилися без змін.   Протягом звітного періоду 

надано кредитів на суму  1612,0 тис.грн. або 37,0% відносно уточненого плану. Кошти повернені 

до спеціального фонду в сумі  641,1 тис. грн.  

Виконання видаткової частини бюджету склало 1565304,3  тис.грн.,  з них по загальному 

фонду – 1419433,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 145871,1 тис.грн. або 92,9 % відносно 

уточненого плану з урахуванням змін (загальному фонду -  96,8 %,  спеціальному фонду – 66,4%).  

На фінансування установ 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)  спрямовано 1327421,7  тис.грн. або 84,8 % від  

загального обсягу бюджету, у т.ч.  по загальному фонду - 1270507,3  тис.грн.  або  89,4 %  та  по 

спеціальному фонду - 56914,4 тис.грн. або 39,1 %.     

У цілому по загальному та спеціальному фондах на заробітну плату з нарахуваннями 

направлено   704201,3 тис. грн.; медикаменти, перев’язувальні матеріали та  продукти харчування 

– 57060,1 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 92440,1 тис.грн.,  поточні 

трансферти органам влади інших рівнів (субвенція бюджету Жовтневого району) –                    

29662,1 тис.грн.,  поточні трансферти населенню – 462782,4 тис.грн. 

На заходи, пов’язані з розширеним відтворенням (капітальні видатки), спрямовано              

95005,0 тис.грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ направлено                

4508,5 тис.грн., доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 

90496,5 тис.грн. На інші статті видатків спрямовано 124153,3 тис.грн. 

 

Головні проблеми: 

- наявність кредиторської заборгованості на початок року через непроведення платіжних 

доручень органами казначейства; 

- виникнення тимчасових касових розривів при виконанні видаткової частини бюджету. 

З метою виділення коштів на погашення кредиторської заборгованості станом на 1 січня 

2013 року прийнято рішення Миколаївської міської ради від 17.01.2013 №24/1. На зазначені цілі 

видаткову частину збільшено на 39337,8 тис.грн., з них по загальному фонду - на 9592,3 тис.грн., 

по спеціальному – на 29745,5 тис.грн. 

З метою забезпечення бюджетних установ належним фінансуванням у період тимчасового 

касового розриву, у зв’язку з обмеженістю фінансового ресурсу, департаментом фінансів 

Миколаївської міської ради оформлялися документи для отримання короткотермінових позичок 
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на покриття тимчасових касових розривів, що виникли під час виконання загального фонду 

міського бюджету міста Миколаєва та середньострокових позик. За звітний період оформлено заяв 

на отримання короткотермінових позичок на суму 137403,2 тис.грн. та середньострокових позик 

на суму 65480,3 тис.грн. у серпні-грудні 2013 року джерелом забезпечення своєчасних розрахунків 

за видатками були кошти міського бюджету, короткотермінова позичка не оформлювалась. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. 

 

Динаміка реформування комунальної власності (кількість приватизованих об’єктів) 

 

2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

118 145 198 88 74 50 19 15 

 

 

Динаміка надходження  коштів  

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

 

2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

10,11 21,4 25,95 12,91 9,06 13,88 3,46 4,84 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження.  За підсумками роботи за 2013 

рік приватизовано 15 об'єктів міської комунальної власності. Надходження до міського бюджету 

за 2013 рік склали 4,84 млн.грн. План надходжень від приватизації об'єктів міської комунальної 

власності на 2013 рік виконано на 138 %. 

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. 

 

 

 

Реформування відносин власності 

 

 



 

 

 

5 

 

 

 

 

 

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

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

впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, забезпечення ефективної 

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

суб’єктів господарювання. Станом на 31.12.2013 зареєстровано 22,293 тис. юр.особи, 62,533 тис. 

фіз. особи, що сприяє підвищенню кількості робочих місць та працевлаштуванню. 

Кількість найманих працівників на малих і середніх підприємствах - юридичних особах 

складає 61,869 тис.осіб. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Відділом підприємництва та 

регуляторної політики Миколаївської міської ради постійно здійснюються заходи щодо 

поліпшення законодавчої та нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність. З метою  

вдосконалення контролю за проходженням розробниками регуляторних актів процедури, 

визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» внесені доповнення до Регламенту Миколаївської міської ради. 

Протягом звітного періоду пройшли процедуру підготовки відповідно до Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та прийнято 10 

проектів регуляторних актів.  

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

Миколаївської міської ради. На даний час діє 52 регуляторні акти, з них 40 рішень Миколаївської 

міської ради та 12 рішень виконкому Миколаївської міської ради. 

Розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 5 

регуляторних актів. Під час проведення заходів з повторного відстеження ефективності було 

встановлено, що реалізація актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені. 

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднені на Інтернет-порталі 

Миколаївської міської ради (www.gorsovet.mk.ua).  

Відповідно до загального графіку проведення нарад – семінарів з представниками місцевих 

галузевих рад підприємців на 2013 рік проведено 4 наради – семінари.  

З метою формування позитивного іміджу підприємців міста проведено конкурс 

«Підприємець року». 02.09.2013 у приміщенні малої зали засідань виконавчого комітету 

Миколаївської міської ради відбулися урочисті збори з нагоди святкування Дня підприємця та за 

результатами конкурсу нагороджені 22 суб’єкти підприємницької діяльності.  

З метою підтримки та захисту законних прав та інтересів підприємців, відповідно до 

розпорядження Миколаївського міського голови від 10.03.2013 №76р «Про організацію «гарячої 

лінії» при Миколаївському міському голові» на базі відділу підприємництва та регуляторної 

політики Миколаївської міської ради запроваджена та постійно діє «гаряча лінія» за тел. 37-34-46 

у робочі дні тижня з 8 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. 

З метою інформаційної підтримки підприємництва в місцевих ЗМІ публікується інформація 

про служби та організації з питань захисту прав підприємців. Аналогічну інформацію розміщено 

на Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.gorsovet.mk.ua), також у розділі «Миколаїв 

– місто вільного підприємництва» розміщена інформація щодо організації, ведення та припинення 

підприємницької діяльності. 

У  рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2013-

2014 роки у грудні 2013 року проведено підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

кадрів для малого підприємництва в рамках заходу «Ініціатива міського голови «Навчаємося 

бізнесу». Крім того, проведено 7 навчальних семінарів для підприємців м.Миколаєва за 

відповідними напрямками. 

Головні проблеми: 

Розвиток підприємництва 

 

 

http://www.gorsovet.mk.ua/
http://www.gorsovet.mk.ua/
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- низький рівень фінансової підтримки малого і середнього підприємництва, у зв'язку з 

недостатнім наданням кредитно-фінансової допомоги суб'єктам господарювання; 

- відсутність реєстру електронно-інформаційних ресурсів, обмежений доступ суб'єктів 

господарювання до інформації про виробничі ресурси; 

-нерозвиненість інфраструктури підтримки малого підприємництва.  

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. За підсумками роботи за  2013 рік укладено 51 

договір оренди загальною площею 7340,51 кв.м. Надходження до міського бюджету від оренди 

склали 8,97 млн.грн. Розірвано 60 договорів оренди  загальною площею 7646,55 кв.м. Станом на 

01.01.2014 в орендному користуванні знаходиться 577 об’єктів, загальною площею 79326,01 кв.м. 

Порівняно з 2012 роком надходження від оренди комунального майна зменшились у зв’язку 

із зменшенням надходжень від оренди приміщень від ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Державний 

ощадний банк України» та УДППЗ «Укрпошта», що пов’язано зі змінами орендних ставок 

(орендна ставка ПАТ «Державний ощадний банк України» зменшилася з 70% до 40%; УДППЗ 

«Укрпошта» з 6% до 1%, ПАТ «Укртелеком» з 50% до 30% та застосування коефіцієнта бізнес 

привабливості 1,5), зниженням кількості договорів оренди (48 договорів оренди передані              

СКП «Гуртожиток»), наявністю боржників зі сплати орендної плати. 

 

Динаміка надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна.  

Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Динаміка надходжень коштів від оренди 

комунального майна до бюджету (млн.грн.) 

10,466 

 

11,21 8,97 

Кількість об’єктів, що перебувають в 

орендному користуванні 

554 534 577 

Внаслідок збільшення орендних ставок за користування майном комунальної власності 

вартість оренди об'єктів міської комунальної власності інколи перевищує вартість оренди об'єктів 

вторинного ринку, хоча технічний стан об'єктів міської комунальної власності помітно гірший. 

 

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 

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-позивна робота з боржниками зі сплати орендної 

плати. 

Головні проблеми: 

- незадовільний технічний стан міської комунальної власності, які часто не 

конкурентоспроможні порівняно з об’єктами на вторинному ринку; 

- відсутність технічної документації та право установчих документів на об’єкти міської 

комунальної власності унеможливлює укладання довгострокових договорів оренди. 

Пропозиції щодо  вирішення проблем: 

- для збільшення надходжень коштів від оренди та приватизації комунального майна 

необхідні додаткові асигнування на проведення капітального та поточного ремонтів нежитлових 

Управління об’єктами комунальної власності 
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приміщень, що дозволить підвищити конкурентоспроможність об’єктів міської комунальної 

власності на ринку нерухомості; 

- з метою прискорення процесу приватизації і збільшення кількості укладених договорів 

купівлі-продажу необхідне додаткове фінансування на виготовлення технічної документації та 

правоустановчих документів. 

 

 

 

 

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 2014 року склав 202,3 млн.дол. США, 

що на 17,6% більше обсягів інвестицій на початок 2013р. (на 30,3 млн.дол. США), і в розрахунку 

на одну особу населення становив 412 дол. США (в цілому по області – 239,7 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 «Агропромислова компанія «Євгройл» (виробництво олії та тваринних жирів); 

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

Науково-виробнича фірма «Композитні рішення» (ремонт і технічне обслуговування машин і 

устаткування промислового призначення),  

Іноземні інвестиції надійшли із 48 країн світу і найбільші їх обсяги із Кіпру – 95,3 млн.дол. 

США (48,1% загального обсягу), Нідерландів – 20,2 млн.дол. США (10,2%) та Швейцарії –             

19,4 млн.дол. США (9,8%). 

 

 Динаміка прямих  іноземних інвестицій за 2010 - 2013 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. 

Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради проводиться відповідна робота з 

формування бази даних інвестиційних проектів і пропозицій щодо вирішення питань поліпшення 

соціально-економічного стану міста. Розроблено інвестиційний паспорт міста, до складу якого 

увійшли близько 30 інвестиційних проектів, що надійшли від зацікавлених організацій усіх форм 

власності. Крім того, до інвестиційного паспорту міста включено об’єкти незавершеного 

будівництва, на добудову яких необхідно залучити інвестиційні кошти, земельні ділянки для 

використання та наукові розробки різних галузей. Інвестиційний паспорт м.Миколаєва «Миколаїв 

– місто вільного інвестування» та його презентація розміщені на Інтернет-порталі Миколаївської 

міської ради (www.gorsovet.mk.ua), сайті «Інвестиційні можливості Миколаївщини (invest.mk-

Інвестиційна діяльність 

 

 

185,7

92

227,7

112,3

379

186,5

412

202,3

на 01.01.11 на 01.01.12 на 01.01.13 на 01.01.14

Обсяг прямих іноземних

інвестицій на 1 особу (дол. США) 

Обсяг прямих іноземних

інвестицій з початку інвестування

( млн. дол. США)
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oda.gov.ua). Інвестиційний паспорт міста презентується зацікавленим партнерам під час 

проведення переговорів, зустрічей, візитів та на виставкових заходах. 

З метою пошуку потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів (пропозицій), 

що містяться в інвестиційному паспорті міста, інвестиційний паспорт міста направлено до 

Міжнародної асамблеї столиць та великих міст  для розміщення його на електронному порталі 

МАМ та презентації під час заходів, що проводяться вищезазначеною організацією. 

Ряд інвестиційних проектів, які увійшли до інвестиційного паспорту м.Миколаєва, та 

об’єктів, що увійшли до міських програм розвитку міста, реалізація яких має важливе соціально-

економічне значення для м.Миколаєва, направлено на розгляд чеській компанії «TECHNOWEST». 

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 місті Миколаєві) та 

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

банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві)». 

   Триває робота з укладання угоди щодо використання грантових коштів «EPTATF» (в сумі 

1360000,00 євро, яка спрямовується на фінансування групи технічної підтримки). На теперішній 

час між сторонами узгоджені умови грантової угоди. 

    Також триває робота щодо узгодження умов  грантової угоди «Е5Р» (в сумі 5100000,00 євро, 

яка спрямовується на фінансування частини інвестиційної програми по проекту).  

За інформацією МКП «Миколаївводоканал» фінансування проекту «Розвиток системи 

водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв»не розпочато. Наразі існує низка питань які 

стримують реалізацію проекту: 

 - Внесення змін в Фінансову угоду стосовно продовження останньої дати вибірки 

кредитних коштів, та скасування по ініціативи ЄІБ із Фінансової угоди пункту, щодо сплати МКП 

«Миколаївводоканал» комісії за зобов'язання (за невибрану частину кредитних коштів). 

 - Питання надання майнового забезпечення МКП «Миколаївводоканал» по субкредитній 

угоді перед Міністерством фінансів України.    

З метою будівництва водопроводу в мкр.Тернівка ТОВ «Миколаївкомундорпроект» у грудні 

2012 року розробив робочий проект будівництва водогону. Згідно із зведеним кошторисним 

розрахунком вартість будівництва водогону складає 6,1 млн.грн. 

Проект «Скорочення споживання викопного палива за рахунок впровадження біопаливних 

котлів». На даний проект розроблено проектно-кошторисну документацію і отримано позитивний 

експертний висновок ДП «Миколаївдержбудекспертиза». 

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

протягом 2013 року відбулось близько 15 зустрічей з представниками Турецької Республіки, 

Німеччини, Китайської Народної Республіки, Республіки Білорусь, Бельгії, Австрії, Чеської 

Республіки з питань співпраці у сфері розвитку малого і середнього бізнесу, суднобудуванні, 

впровадження сучасних технологій водозабезпечення та водовідведення населених пунктів та 

інших сферах. 

 З метою створення позитивного інвестиційного іміджу міста проводиться робота щодо 

представлення економічного потенціалу м.Миколаєва в містах України та  зарубіжних країн. 

 Так, у лютому відбувся одноденний візит  ділових кіл та представників органів місцевого 

самоврядування до м.Херсона. Метою зустрічі було започаткування діалогу та налагодження 

бізнес-контактів з потенційними партнерами, обмін досвідом та знайомство з особливостями 

Херсонського регіону. В ході зустрічі був представлений економічний потенціал міста Миколаєва. 

У червні 2013 року у  Відні за ініціативи та підтримки Посольства України в Австрії відбувся 

українсько-австрійський бізнес-форум «Україна. В2В платформа», де  було представлено 

економічний потенціал м.Миколаєва та Миколаївської області. Під час даного форуму відбулась 
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коопераційна біржа українських і австрійських учасників форуму, в ході якої було встановлено 

численні ділові контакти. 

Також у червні відбулась зустріч з делегацією Посольства Чеської Республіки в Україні на 

чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні паном Іваном 

Почухом. Під час даного візиту відбулось ознайомлення чеської сторони з економічним та 

інвестиційним потенціалом міста Миколаєва та області, а української сторони з відповідними 

видами діяльності чеських підприємницьких суб’єктів. 

  У жовтні представники Миколаївської міської ради у складі делегації Миколаївскої області 

взяли участь у Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності. У рамках 

заходу відбулася міжнародна виставка-ярмарок «Тур-Експо- 2013», на якій пройшла презентація 

«Миколаївщина туристична».  

З метою створення сприятливого інвестиційного клімату в м.Миколаєві відбулась 

презентація Інвестиційного проекту «Індустріальний парк «Миколаїв» учасникам спільного 

засідання комітету з економічних реформ та ради вітчизняних та іноземних інвесторів при 

Миколаївській облдержадміністрації та на спільному засіданні міського комітету з економічних 

реформ та координаційної ради з питань створення сприятливого інвестиційного клімату в 

м.Миколаєві. В ході презентації було розглянуто можливість щодо створення Індустріального 

парку на території ІІ Промзони м. Миколаєва відповідно до Закону України «Про індустріальні 

парки» від 21.06.2012 № 5018-VI. З метою прискорення створення індустріального парку в 

м.Миколаєві розроблено спільний план заходів на 2013-2014 роки. 

З метою залучення коштів на реалізацію важливих для міста проектів проводиться робота з 

налагодження співпраці з міжнародними та українськими організаціями: Спільної операційної 

програми прикордонного співробітництва «Басейн Чорного моря» Європейського інструменту 

сусідства та партнерства 2007-2013 рр., Представництвом Європейського Союзу в Україні, 

Агентством США з міжнародного розвитку USAID, Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва GIZ тощо. 

Так, у рамках 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. 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. 

У рамках реалізації зазначеного проекту було проведено 3 навчальні семінари у містах-

партнерах за проектом . Також департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради укладено договір 

з Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова на проведення робіт з 

енергоаудиту житлового фонду. 

Миколаївська міська рада для участі у щорічному обласному конкурсі проектів та програм 

розвитку місцевого  самоврядування подала 3 проекти, які відповідають наступним пріоритетним 

напрямам конкурсу: 

- благоустрій населених пунктів (озеленення, створення малих архітектурних форм, 

громадських криниць, дитячих ігрових майданчиків, відновлення зовнішнього освітлення, ремонт 

пам’ятників та об’єктів місцевої історичної спадщини); 

- розвиток фізичної культури і спорту (облаштування відкритих спортивних майданчиків та 

стадіонів в освітніх закладах і місцях масового відпочинку населення, оснащення спортивних 

залів, у тому числі придбання спортивного інвентарю та спортивної форми). 

Відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 23.12.2013 №1 «Про визначення 

переможців  щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування 2013 року» проект адміністрації Корабельного району щодо будівництва дитячого 

містечка визначено переможцем щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 2013 року. На реалізацію даного проекту бюджету міста Миколаєва на 

http://www.oblrada.mk.ua/images/materials/KP/2014/vp2nnn.zip
http://www.oblrada.mk.ua/images/materials/KP/2014/vp2nnn.zip
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2014 рік передбачено видатки за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і 

районів на спів фінансування впровадження проектів переможців обласного конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року у розмірі 75,0 тис.грн. 

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. 

Протягом 2013 року в рамках реалізації заходів програми було оновлено інформацію на ком- 

пакт-диску «Миколаїв на мапі світу». 

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 10.12.2013. 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. 

 

 

 

 

 

 

 
Також за розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, вклад у розвиток позитивного ділового 

іміджу України на міжнародній арені  у лютому 2013 року Миколаївська міська рада була 

нагороджена в рамках міжнародної презентаційно-іміджевої програми «Визнання року-2012». 

Інформацію про місто розміщено у виданні «Діловий імідж України. Міжнародне партнерство та 

співробітництво», який розповсюджується під час презентаційно-іміджевих зустрічей з послами 

іноземних держав в Україні, іноземними делегаціями, проведенні бізнес-форумів тощо. 

Головними проблемами (перешкодами) залучення інвестицій до міста Миколаєва є проблеми 

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

міста, що не дає можливості реалізувати соціальні проекти, яких потребує місто; відсутність 

територій спеціальних режимів економічної діяльності; недостатня промоція інвестиційного 

потенціалу міста; 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. 

 

 

 

 

BBB  
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Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. За 2013 рік підготовлено 169 проектів рішень 

Миколаївської міської ради із земельних питань.  Укладено 760 договорів оренди землі на 

загальну площу 278,0938 га, 65 договорів про зміни до договорів оренди землі, 175 договорів про 

встановлення особистого строкового сервітуту та 142 договори про зміни до договорів про 

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

отримано 100,6 млн. грн., земельного податку –   36,0 млн.грн.; за встановлення особистого 

строкового сервітуту – 802,008 тис.грн. 

 

Надходження плати за землю (млн.грн.) 

102,7

137,5 136,6

     2011 рік       2012 рік 2013 рік

 
Зниження темпів надходжень плати за землю обумовлено введенням нової грошової оцінки.  

 

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

своєчасним отриманням платежів від орендної плати за землю за    2013 рік землекористувачам, 

орендарям земельних ділянок та державним контролюючим органам підготовлено та направлено 

916 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 2013 рік укладено 44 договори купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 

42,6 га на загальну суму 18405,398 тис.грн. 

За 12 місяців 2013 року внесено до бази даних інформацію по 2150 земельних ділянках та 

підготовлено і видано 1600 довідок для здійснення операцій з нерухомістю. 

На розгляд управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради за 2013 рік надійшло 

1610 звернень громадян та 4053 звернення юридичних осіб із земельних питань.  

Головні проблеми. На сьогодні ситуація щодо володіння, користування і розпорядження 

землею залишається складною і такою, що вимагає невідкладного поліпшення. Найгострішими 

проблемами є: незавершеність процесів реформування економічних та правових відносин 

власності; недосконалість системи державного управління у сфері використання і охорони земель, 

відсутність механізму економічного стимулювання використання і охорони земель. Роботи із 

запровадження раціонального землекористування проводяться досить повільно. Відсутнє 

перспективне прогнозування розвитку земельних відносин, не завершено введення у повному 

обсязі в економічний оборот земельних ділянок та прав на них. 

 

 

 

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.  

Виконані роботи з проведення геодезичних знімань території м.Миколаєва для оновлення 

топографічних планів у М 1: 500 по мкр. Широка Балка. 

 Завершені проектно - вишукувальні роботи з виконання проекту забудови 

мкр.Богоявленський у Корабельному районі міста. 

Продовжувалась робота з розробки проекту комплексної індивідуальної забудови частини 

мікрорайону Балабанівка у Корабельному районі м.Миколаєва, виконані роботи з проведення 

геодезичних знімань. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. У 2013 році виконано робіт на 

загальну суму 99,0 тис.грн. з розробки містобудівної документації - детального плану території, 

обмеженого вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В. Морською 

та береговою лінією р. Південний Буг. 

Протягом 2013 року за рахунок коштів міського бюджету КП Миколаївської міської ради 

«Капітальне будівництво міста Миколаєва» освоєні кошти в сумі 1725,293 тис.грн., у тому числі 

на: 

- будівництво водопроповоду в мкр. Богоявленський 418,408 тис.грн., з введеням в 

експлуатацію 1218,0 п.м водопроводу; 

- реконструкцію житлового будинку по вул. Айвазовського,3 -139,879 тис.грн. (проектні 

роботи); 

- реконструкцію  внутрішньоплощадкових мереж електропостачання центрального міського 

стадіону в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза - 8,876 тис.грн.; 

- благоустрій території для створення містечка спорту «Корабельний» в районі спортивного 

комплексу «Водолій» за адресою: пр. Жовтневий, 325, 327 (нове будівництво), у т.ч. проектні 

роботи та експертиза -1038,187 тис.грн.; 

- реконструкція павільйону-кафе під планетарій БУ Миколаївської міської ради «Культурно-

ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка», у т.ч. проектні роботи та експертиза  - 119,943 

тис.грн. 

Крім того, по об'єкту «Будівництво пішохідного мосту між містом та селищем ім.Горького в 

м.Миколаєві», у т.ч. проектні роботи та експертиза,  проведено відкриті торги і визначено 

переможця ПАТ «Житлобуд-8», з яким укладено договір. Виконання робіт не розпочато в зв'язку 

з відсутністю документів на право користування земельною ділянкою. 

 Вживаються заходи щодо:  

 вдосконалення планування територій, зокрема, в частині їх ефективного використання та 

надання земельних ділянок під забудову; 

 поетапного оновлення топографічних планів міста Миколаєва в М 1: 500. 

 

Головні проблеми. Повільні темпи оновлення планувальної документації викликані 

недостатнім фінансуванням у необхідних обсягах робіт з місцевого бюджету, відсутністю 

топографо-геодезичного матеріалу в електронному вигляді та відповідних сучасних 

геоінформаційних технологій, автоматизованої системи ведення містобудівного кадастру. 

 

 

 

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

впровадження. За  2013 рік 15 комітетами з конкурсних торгів головних розпорядників 

бюджетних коштів та їх структурними підрозділами проведено 393 (352*) (з урахуванням 

процедури за частинами предмета закупівлі (лотами) конкурсних процедур, в яких взяли участь 

634   учасники, з них – 93 (78*) процедури конкурсних торгів були відмінені чи визнані такими, 

що не відбулися. 

Укладено 298 договорів на загальну суму 238182,3 тис.грн.  ( 247490,1 тис. грн.*). 

За фактичними видатками у звітному періоді сплачено 172292,2 тис.грн. (177632,2 тис.грн.*), 

з них: 

-    24574,7 тис.грн. (19034,9 тис. грн.*) спрямовано на закупівлю товарів; 

-    7594,6  тис.грн. (2460,7 тис. грн.*) спрямовано на закупівлю робіт; 

-    140122,9    тис.грн. (156136,6 тис. грн.*) спрямовано на закупівлю послуг. 

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

роки та виконуються, складає 29203,9 тис. грн. (19380,2 тис. грн.*). 
 * Дані за 2012 рік. 

 

Головні проблеми. Комітети з конкурсних торгів головних розпорядників бюджетних коштів 

Миколаївської міської ради та їх структурних підрозділів при проведені процедур з конкурсних 

торгів керуються Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-

VI.  На сьогодні у сфері державних закупівель є низка проблем, які потребують вирішення на 

державному рівні, з яких найбільш актуальними є наступні: 

- необхідність проведення процедури закупівлі в одного учасника для закупівлі товарів або 

послуг, що постачаються чи надаються лише підприємствами монополістами (постачання теплової 

енергії для опалення, постачання електроенергії, надання послуг з розподілу води) та при 

проведенні яких, не може бути створене конкурентне середовище та не може виконуватися умова 

закупівлі послуг найвищої якості за нижчою ціною, оскільки закупівлі здійснюються відповідно 

до затверджених тарифів; 

- тривалість процедур закупівель (загальний термін здійснення державної закупівлі за 

найпоширенішою процедурою – відкритих торгів (повна процедура) складає близько 90 днів з 

дати публікації оголошення про проведення процедури закупівлі до публікації оголошення про 

результати).  Значна кількість замовників враховуючи строки та норми, визначені у Законі 

України «Про здійснення державних закупівель»,  не встигають проводити   конкурсні торги і 

вчасно освоювати виділені кошти на державну закупівлю. Крім цього, іноді в період проведення 

процедури закупівлі ціни на товари, роботи і послуги можуть підвищуватися за рахунок інфляції, 

що призводить до необхідності зменшення обсягів закупівель товарів, робіт, послуг. 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. У м.Миколаєві зареєстровано понад 100 

друкованих засобів масової інформації різноманітного спрямування. Протягом 2013 р. у місті 

зареєстровано 10 нових друкованих засобів масової інформації. Крім того, у м.Миколаєві 

зареєстровано 8 телекомпаній, діє значна кількість Інтернет-видань.  

 

Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для 

загальноміських потреб 

 

 

Засоби масової інформації 
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Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Протягом звітного періоду було 

продовжено практику оперативного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 

м.Миколаєва. Так, протягом 2013 року на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» розміщено 

1347 новин та 236 оголошень, присвячених діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих 

органів. У різноманітних розділах Інтернет-порталу «Миколаївська міська рада» протягом 

звітного періоду розміщено 913 матеріалів. Результатом налагодження ефективної системи 

інформування населення про роботу міської влади стало те, що у 2013 р. інформацію, розміщену 

на Інтернет-порталі, проглянули 321701 відвідувач. Крім того, у 2013 р. підготовлено та проведено 

41 прес-конференцію, круглий стіл, брифінг, діяльність органів місцевого самоврядування 

висвітлена у 4137 інформаційних матеріалах.  

Для закупівлі обладнання, необхідного для цифрового мовлення, КП «ТРК «МАРТ» із 

міського бюджету виділено 568 тис.грн., що наразі встановлено. Перехід на цифрове мовлення 

надасть можливість телерадіокомпанії не тільки виходити в ефір у сучасному форматі, але й 

відповідно до ліцензійних умов забезпечувати мовлення протягом 24 годин на добу. У свою чергу, 

це дозволить виділяти на висвітлення актуальних питань  розвитку міста більше ефірного часу.  

 

Головні проблеми. Під час висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 

м.Миколаєва виникає низка проблем. Головна з них – обмежене фінансування заходів Програми 

висвітлення діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів у засобах масової 

інформації на 2012-2013 роки.  

На виконання зазначеної Програми у бюджеті м.Миколаєва на  2013 рік виконавчому 

комітету Миколаївської міської ради передбачено 638,6 тис.грн. У межах цих коштів та за 

підсумками громадських закупівель згідно з вимогами чинного законодавства укладено угоди на 

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Миколаєва із КП «ТРК «МАРТ»,         

ТК «НІС-ТБ» та газетою Миколаївської міської ради «Вечерний Николаев». У межах зазначених 

коштів укладено відповідну угоду із Українським національним інформаційним агентством 

«Укрінформ».  

Обмежене фінансування не дозволяє в повному обсязі забезпечувати оприлюднення у газеті 

Миколаївської міської ради «Вечерний Николаев» інформаційних повідомлень та нормативно-

правових актів Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, обов’язкових для 

оприлюднення. Кількість матеріалів Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету, які 

підлягають  оприлюдненню, зростає.  

 Інтернет-портал «Миколаївська міська рада» потребує модернізації.  З  2003 року, коли було 

відкрито Інтернет-портал, його жодного разу не було модернізовано, через що сьогодні не 

досягнуто того рівня функціональності порталу, який вимагає час. Наразі відбувається лише 

додавання нових сторінок та підрозділів у межах існуючої структури порталу.  

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Протягом  2013 року прийнято до комунальної 

власності територіальної громади міста  4328,7 м мереж водопостачання та водовідведення, що 

збільшує частину мереж, яку буде обслуговувати спеціалізоване підприємство МКП 

«Миколаївводоканал», своєчасно проводити їх ремонт та інші профілактичні заходи. Також 

прийнято до комунальної власності 4 дитячі майданчики,  2 спортивні майданчики, 11 елементів 

для дитячих ігрових майданчиків, 12 об'єктів нерухомого майна (по вул. Наварінській,6 та 

вул.Спаській,23), дитячий садок, 2 гуртожитки (по вул.Очаківській, 5 та вул.Очаківській, 7), які 

закріплені за визначеними балансоутримувачами, що надасть можливість належного їх утримання 

та догляду. 

 

Структурні зміни 
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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 знаходяться 

10 комунальних підприємств. 

Комунальними підприємствами вживаються заходи з недопущення виникнення 

заборгованості з виплати заробітної плати та перед бюджетами різних рівнів. 

 

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. Система водопостачання та водовідведення м. 

Миколаєва являє собою комплекс споруд, об’єднаних єдиним технологічним процесом 

транспортування, очищення, розподілу води, прийому та очищенню стоків, площа земельної 

ділянки під якими складає близько 1769 тис. м². 

Усі об’єкти та споруди, які  складають  систему водопостачання та водовідведення 

м.Миколаєва, є комунальною  власністю і знаходяться на балансі міського комунального 

підприємства «Миколаївводоканал». 

На сьогодні середньодобове споживання води містом складає близько 160  тис.м³, з яких 

80% споживається населенням, а 20 % задовольняють потреби   промислових підприємств та 

інших споживачів. 

Водопостачання м.Миколаєва може здійснюватися з 1-го джерела:  р. Дніпро. Сира вода 

надходить для очистки в очисні споруди з р. Дніпро по 2 водоводах діаметром 1400 мм 

протяжністю 73 км потужністю 240 тис. м³ води на добу. 

Довжина водопровідної мережі   – 1202,1 км, з них аварійних – 82,79 км. 

Пожежних гідрантів – 1179 од. 

Оглядових колодязів – 3000 од. 

Водопровідних колонок – 211 од. 

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

потужністю по 6 м³/год. 

Система водовідведення міста складається із мережі самопливних колекторів, якими стічні  

води транспортуються на 29 насосних  станцій каналізації та мережі  напірних колекторів, якими 

стічні води транспортуються від насосних  станцій каналізації до Галіцинівських чи 

Варварівських очисних  споруд каналізації. В середньому через очисні споруди  каналізації 

проходить 70 - 90 тис.м³ 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%. 

За 2013 рік для розвитку та ремонту систем водопостачання та водовідведення 

підприємством виконано роботи на загальну суму 3327,18 тис. грн., у тому числі: 

- ремонт водопровідних мереж по пр. Жовтневому – вул. Колонтай  Д 225 мм, протяжністю 

32,0 м. п.; Д 315 мм, протяжністю 20,0 м. п. на суму 85,96 тис. грн.; 

- ремонт водопровідних мереж по пр. Жовтневому – вул. М.Жукова   Д 250мм, протяжністю 

24,0 м. п.; Д 160 мм, протяжністю 32,0 м. п. на суму 74,27 тис. грн.; 

-  ремонт каналізаційних колекторів по: 

Паливно-енергетичний комплекс 
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-  вул. Скороходова Д 1000мм, протяжністю 124,0 м. п. на суму 1028,02 тис. грн.; 

-  вул. Червоних Майовщиків у районі ринку «Штрассе» Д 700 мм, протяжністю 48,0 м.п. на 

суму 367,2 тис.грн.; 

-   вул. Кірова Д 400мм - Д 500мм, протяжністю 100,0 м. п. на суму 796,88 тис. грн.; 

-  по вул. Мала Морська і пр. Леніна Д 800мм, протяжністю 6,0 м. п. на суму 96,3 тис. грн.; 

- замінено аварійних мереж водопроводу, протяжністю 2216,0 м. п. на суму 230,28 тис. грн.; 

- замінено аварійних мереж каналізації, протяжністю 445,0 м. п. на суму 648,27 тис. грн.; 

- проведено ремонти запірної арматури, насосного обладнання, електромонтажні роботи на 

об’єктах водопостачання та водовідведення. 

Для подолання збитковості підприємства МКП «Миколаївводоканал» з додержанням вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.11 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги» сформовано економічно обґрунтовані 

тарифи на послуги з централізованого питного водопостачання та водовідведення на 2013 рік та 

направив на розгляд та встановлення до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг.  

Розглянувши зазначені матеріали Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сфері комунальних послуг постановою від 13.09.13 №151 встановила з 01.10.2013                        

МКП «Миколаївводоканал» тарифи для бюджетних установ та інших споживачів на 

централізоване водопостачання  4,10 грн. за 1 куб. м без ПДВ та на централізоване 

водовідведення 2,92 грн. за 1 куб. м без ПДВ. 

Рівень відшкодування середньозваженим тарифом (без ПДВ) середньої фактичної 

собівартості послуг складає: 

- по водопостачанню – 65,6 %; 

- по водовідведенню – 76,2 %. 

Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, не 

враховані витрати на надання послуг з водопостачання та водовідведення на технологічні 

потреби житлово-експлуатаційних підприємств і організацій, тому МКП «Миколаївводоканал» 

несе щорічно збитки. 

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води житлово-

експлуатаційними підприємствами не відносяться до централізованого водопостачання. 

За замовленням департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської 

ради розроблено технологічні нормативи використання питної води, які на сьогодні не 

затверджені. 

Порядком формування тарифів на послуги з  утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формувань тарифів на житлово-комунальні послуги», не 

передбачено складових індивідуальних технологічних нормативів використання питної води; 

фінансування різниці з бюджету відсутнє. 

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 

близько 70% споживачів м.Миколаєва. На балансі підприємства знаходиться 121 котельня, 70 

бойлерних, ІТП, ЦТП, 370 котлів. 

ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» бере участь у покритті теплових та електричних навантажень. До 

складу основного обладнання входять  4 енергетичні котли, 3 водогрійні котли та 3 

турбогенератори. 

Більшість теплових мереж ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» 

введені в експлуатацію у 60-х роках 20-го століття.  

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

ветхих – 20 км. 10,2% теплових мереж підприємства експлуатується більше 25 років, що 

перевищує допустимий нормативними документами термін експлуатації. 
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Протяжність теплових мереж ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» по місту – 49,592 км, з них: 

аварійних – 3,025 км, ветхих – 46,567 км. Близько 80% 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 впроваджуються енергозберігаючі заходи, які за 2013 рік 

дозволили зекономити паливно-енергетичних ресурсів: природного газу - 577,0  тис.м
3
, 

електроенергії - 234,4 тис. кВт/год, на суму 1043,18 тис.грн. 

На сьогодні на всіх об’єктах підприємств теплоенергетичного комплексу 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. Заміна насосного обладнання на 

менш енергомістке. 

Застосування перетворювачів частоти обертання насосних агрегатів на НСВ дозволяє 

знизити витрати на електроенергію ( 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. 

За 2013 рік згідно з Цільовою програмою енергоефективності Миколаївської області на 

2011-2015 роки  ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» замінено 20 насосів на високоефективні на 

котельнях: 

- по вул. Казарського, 2 - 2 од.;  

- по вул. М. Морська,78 - 1 од.;  

- по вул. Молдавській, 7 - 1 од.; 

- по вул. Знаменській, 2 - 8 од.; 

- по вул. Ульянова, 1 - 7 од. 

Вартість впровадження даних заходів складає 440,0 тис. грн. 

Встановлено високоефективні котлоагрегати в кількості 5 од. на котельнях: 

-  по вул. Знаменській, 2 – 3 од.; 

 - по вул. Ульянових, 1 – 2 од. 

         Встановлено тепловий насос на котельні по вул. Білій, 71. 

Вартість впровадження даних заходів складає 2229,592 тис.грн. 

Впроваджені наступні заходи з енергозбереження: 

Заходи Економія, 

тис. кВт/год. 

Економія 

природного 

газу, тис. м
3 

Вартість 

зекономленої 

електроенергії,         

тис.грн. 

МКП «Миколаївводоканал» 

Заміна НА з двигуном 5,5 кВт на 
НА з двигуном 3 кВт на НСВ по 
вул.Потьомкінській, 17 та 
встановлення ПЧТ 

12,0  14,52 

Встановлення ПЧТ на насосному 
агрегаті на НСВ по                        
вул. Дзержинського, 51 

33,0  39,96 

Заміна НА з двигуном 4 кВт на 
НА з двигуном    3 кВт та 
встановлення ПЧТ на НСВ,                            
вул. Комсомольській, 46 

1,8  2,18 

Заміна НА з двигуном 5,5 кВт на 
НА з двигуном  3 кВт та 

5,6  6,8 
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встановлення ПЧТ на НСВ по  
вул. 1 Лінія, 15 

Встановлення ПЧТ на НА на НСВ 
по вул. 11 Поздовжній, 31А 

8,0  9,72 

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» 

Заміна насосів на енергоефективні 174,0  214,0 

Проведення комплексних 

еколого-теплотехнічних 

режимно-налагоджувальних 

випробувань котлів 

 20,0 26,0 

Реконструкція котелень з 

заміною котлів 

 400,0 525,0 

Реконструкція котельні по 

вул.Білій, 71 з встановленням 

теплового насосу 

 157,0 205,0 

       

 Для забезпечення гарантованої якості води за всіма показниками фахівцями                                       

МКП «Миколаївводоканал» відпрацьовуються варіанти з вдосконалення технології приготування 

води. 

 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. 

На сьогодні на  використання  гіпохлориту натрію для знезараження питної води, замість 

небезпечного для населення рідкого хлору, переведено НСВ  мкр.  Матвіївка та мкр. Північний 

м.Миколаєва.  

МКП «Миколаївводоканал» планує впровадити проекти по знезаражуванню води 

гіпохлоритом натрію на НСВ 4-го підйому водопроводу, НСВ 3-го підйому водопроводу, цех 

водогону «Дніпро-Миколаїв». Загальна вартість проектування складає 287,7 тис.грн. 

Виготовлення даних проектів підприємством планується у 2014 році. 

Підприємством ведуться роботи з впровадження інвестиційного проекту «Розвиток системи 

водопостачання та водовідведення в  м.Миколаїв». Відповідно до цього                                           

МКП «Миколаївводоканал» підготовлено заявку на отримання траншу в сумі 3,0 млн. євро і 

надало її до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України. 

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 по пільговому тарифу, що приведе до 

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

 

Головні проблеми: 

- відсутність дієвих механізмів економічного стимулювання енергозбереження та 

самофінансування енергетичних засобів у виробничій сфері; 

-  недостатнє фінансування енергетичних заходів та проектів; 

-  низький освітній рівень у сфері діяльності енергозбереження; 

-  несвоєчасні розрахунки за надані послуги з теплопостачання; 

-  недостатня частка альтернативних видів палива та енергоресурсів, які виробляються з 

відновлених джерел та необхідність її збільшення; 

-  також існує проблема щодо періодичної повірки квартирних приладів обліку води;  

- прилади встановлені квартиронаймачами/власниками квартир на баланс житлово-

експлуатаційних підприємств або МКП «Миколаївводоканал» не передані, їх повірка не 

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

Миколаївській області за 2013 р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції 

(товарів, послуг) на 11744,3 млн.грн., що склало 54,3% у загальнообласному обсязі реалізації.  

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за 2010-2013 роки, млн.грн. 

9386,6

11208,5 12176,8 11744,3

12 міс. 2010 р. 12 міс. 2011 р. 12 міс. 2012 р. 12 міс. 2013 р.

 
 

У структурі обсягу реалізованої промислової продукції 79,2% припадає на переробну 

промисловість, 20,1% – на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. 

Вагома частка в обсязі реалізації належить металургійному виробництву, виробництву готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування (30,1%), машинобудуванню, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування (24,5%) та виробництву харчових продуктів та напоїв (13,1%). 

Більш ніж 50% усієї реалізованої промислової продукції м.Миколаєва припадає на два найбільш 

потужні підприємства:  ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» та ДП НВКГ «Зоря»-

«Машпроект».  

 

Структура обсягу реалізації промислової продукції (товарів, послуг) 

 

24,5%
12,2%

20,1%

30,1%
13,1%

машинобудування

металургійне виробництво та

виробництво готових металевих виробів

виробництво харчових продуктів, напоїв

та тютюнових виробів

виробництво та розподілення

електроенергії, газу та води

інше

 

Промисловість 
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Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість 

та акцизу) у розрахунку на одну особу населення у 2013  році становив 23648,8 грн. (у середньому 

по області – 18408 грн.), у відповідному періоді 2012 року – 24519,9 грн. (у середньому по області 

– 19109,6 грн.).  

Зменшення обсягів реалізації промислової продукції на одну особу населення до 

попереднього року у 2013 році становить 3,6% (по області - зменшення на 3,7%), у 2012 році було 

зафіксовано збільшення на 8,9% (по області - збільшення на 9,5%).  

На скорочення показника в цілому по місту вплинуло зменшення обсягів реалізованої 

продукції такими підприємствами як ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПАТ «Миколаївський 

суднобудівний завод «Океан», ПрАТ «Миколаївський машинобудівний завод», ДП «НАРП» та ін.  

Підприємствами   міста  Миколаєва  активно впроваджується система управління якістю 

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

період. Станом на 01.01.2014 вищезазначена система сертифікована на 29 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. Протягом 2013 року підприємства міста запрошувались: 

- на Міжнародну торгівельну виставку промислових машин, верстатів, обладнання, та 

промислових технологій «Makinat Saudi Arabia» та 16 Міжнародну виставку у сфері енергетики, 

альтернативних джерел енергії, водних технологій, освітлення та технологій клімат-контролю в 

Саудівській Аравії;  

- до участі в одноденному візиті ділових кіл м.Миколаєва до м.Херсона з метою виконання 

програми розширення внутрішньої виробничої кооперації та міжрегіонального співробітництва; 

- до участі у промисловому ярмарку «HANNOVER MESSE 2013» в м.Ганновер (Німеччина); 

- на зустріч з керівником Бюро Делегата німецької економіки в Україні паном  Александером 

Маркусом; 

- на презентацію Програми ділових консультаційних послуг Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР); 

- на Міжнародний інвестиційний форум «ODESSA FDI FORUM 2013. ФОКУС: 

ІНФРАСТРУКТУРА»; 

-  на Міжнародну виставку «Подарунки, Товари для Дому» (Виставковий Центр (Таїланд); 

-  на Міжнародний форум інвестиційних можливостей м. Брно (Чеська Республіка); 

- на засідання круглого столу на тему: «Національний рух за якість і досконалість в 

Миколаївському регіоні» за сприянням Миколаївського регіонального відділення Української 

асоціації якості; 

- до участі в українсько-грузинському бізнес-форумі в рамках проведення 8-го засідання 

Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань  економічного співробітництва; 

- на зустріч контактних переговорів  між діловими колами Чеської Республіки та 

представниками підприємств м.Миколаєва та області; 

- на ювілейний 10-й конкурс «100 кращих товарів України», який проходить під патронатом 

Президента України та Уряду України, спрямований на поліпшення якості вітчизняної продукції. 

- до участі в українсько-латвійському бізнес – форумі у м.Рига (Латвійська Республіка); 

- до участі у ІІІ Європейському Конгресі Малих та Середніх Підприємств у м.Катовицях; 

- до участі у ІХ Міжнародному Салоні винаходів і нових технологій «Новий Час» у 

м.Севастополі ; 

- до участі в українсько-латвійському бізнес – форумі у м.Рига (Латвійська Республіка); 

- до участі у ІХ Міжнародному Салоні винаходів і нових технологій «Новий Час» у 

м.Севастополі; 

- до участі у XIV Міжнародній виставці-ярмарку «ТурЕКСПО - 2013» та у VII 

Спеціалізованій виставці «Готельний та ресторанний бізнес» у м.Львів; 
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- 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; 

- до участі в українсько-чеському бізнес-форумі у м.Києві (Торгово-промисловій палаті 

України) в рамках державного візиту в Україну Президента Чеської Республіки Мілоша Земана. 

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 (Білорусь, Хорватія тощо).  

З метою розширення ринків збуту підприємств міста  тривала робота щодо проведення 

контактно- коопераційних бірж підприємств міста  з представниками Чеської Республіки, Австрії, 

Словенії, міст Браслава (Білорусь) та Львова, в ході яких були встановлені ділові контакти та 

обговорено  напрямки подальшого співробітництва. В ході офіційного візиту до міста Миколаєва 

делегація міста Браслава ознайомилась з потенціалом таких підприємств, як ВТФ «ВЕЛАМ», ТОВ 

«Сандора», ПАТ «Сан ІнБев», ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», Проектно-

дизайнерське бюро ТОВ «Пролайн». В ході візиту делегації зі Словенії було представлено 

економічний та туристичний потенціал Словенії, а також налагоджені ділові та партнерські 

зв’язки між представниками туристичних операторів Словенії та міста Миколаєва. У рамках участі 

у Львському міжнародному форумі  індустрії туризму та гостинності відбувся обмін досвідом  у 

галузі туризму між представниками туристичної галузі міст Миколаєва та Львова. Під час 

офіційного візиту делегації Посольства Чеської Республіки було організовано зустріч ділових кіл. 

Також у 2013 році ряд підприємств міста представляли Миколаївську область на 

загальнодержавному рівні Конкурсу «100 кращих товарів України», за підсумками якого               

ТОВ «Вікра» стало фіналістом, а ТОВ «Земал» лауреатом конкурсу. 

З метою активізації інвестиційної та виробничої діяльності підприємств міста було 

проведено співбесіди з підприємствами міста щодо  перспектив  розвитку виробничої діяльності у 

2013 році, впровадження інноваційно-інвестиційних проектів, соціально-економічних показників 

на 2013 рік тощо (протокол співбесіди №1 та №2 від 10.04.2013), за результатами яких були надані 

рекомендації підприємствам та визначені напрямки співпраці підприємств з виконавчим 

комітетом Миколаївської міської ради. 

Головними проблемами ефективного розвитку промислових підприємств міста Миколаєва є: 

недостатність надання кредитно-фінансової допомоги суб’єктам господарювання; значні 

адміністративні бар’єри при здійсненні підприємницької діяльності; нерозвиненість 

інфраструктури підтримки підприємництва; 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, 4 тролейбусних та 96 автобусних маршрутів. 

Для обслуговування існуючої маршрутної мережі міста станом на 01.01.2014 

використовується 649 автобусів великого і середнього класу, 651 автобусів малого класу, 28 

трамвайних вагонів і 18 тролейбусів. Усього на міських пасажирських перевезеннях задіяно 1346 

одиниць транспорту. 

 

Транспорт 
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Структура парку 

Автобуси великої 

та середньої 

пасажиромісткості

48%

Трамваї

2%

Тролейбуси

1%

Автобуси малої 

пасажиромісткості

49%

 
За даними головного управління статистики в Миколаївській області протягом 2013 року 

автомобільним, водним та міським електротранспортом перевезено 154,1 млн. пасажирів і 

виконано пасажирооборот в обсязі 1690,7 млн.пас.км (відповідно на 1,6% більше та на 0,7% менше 

проти 2012р.). 

Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними 

особами-підприємцями) скористалися 114,2 млн. осіб, що на 1,2% менше ніж у 2012р. 

Кількість пасажирів, перевезених трамваями, збільшилась на 5,3% та склала 26,1 млн.осіб, 

тролейбусами – на 21,7% (13,5 млн.осіб). 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Поступово оновлюється 

рухомий склад, що працює на маршрутах міста. Підприємствами – перевізниками закуплено біля 

40 автобусів середньої місткості або 3% від усього рухомого складу.  

На даний час виконкомом Миколаївської міської ради спільно з керівництвом КП ММР 

«Миколаївелектротранс» вживаються відповідні заходи щодо стабілізації виробничої діяльності та 

збільшення кількості одиниць рухомого складу комунального підприємства. 

Так, протягом 2013 року було придбано за кошти міського бюджету та передано у 

комунальну власність м.Миколаєва 2 нові тролейбуси, пристосовані для перевезення осіб з 

обмеженими фізичними властивостями. 

Для впровадження заходів щодо оновлення трамвайних вагонів і тролейбусів, що вичерпали 

свій технічний ресурс, за звітний період було відновлено силами працівників КП ММР 

«Миколаївелектротранс» та встановлено на маршрути електротранспорту м.Миколаєва 2 одиниці 

трамвайних вагонів та 1 одиниця тролейбуса.  

З метою скорочення витрат на підприємстві проведена реорганізація підрозділів, відновлена 

робота вагоно – ремонтних  майстерень, де сьогодні проводиться середній та капітальний ремонти 

рухомого складу, що надає можливість щомісячно додаткового виходу на лінію двох одиниць 

рухомого складу за рахунок капітального ремонту. Проведено капітальний ремонт 10 трамвайних 

вагонів та 5 тролейбусів. 

Протягом звітного періоду зусилля управління транспортного комплексу, зв’язку та 

телекомунікацій Миколаївської міської ради були направлені на координацію роботи і розвиток 

підприємств автомобільного та річкового пасажирського транспорту, підприємств зв’язку, 

телекомунікацій, підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту, 
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забезпечення  належного функціонування мережі міських автобусних маршрутів загального 

користування. 

З метою удосконалення системи організації руху транспортних засобів та пішоходів у місті, 

підвищення рівня безпеки пасажирських та вантажних перевезень, поліпшення експлуатаційних 

показників автомобільних доріг і вулиць та інших заходів постійно направляються листи до 

управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області та департаменту ЖКГ 

Миколаївської міської ради. 

У місті створена та діє робоча група щодо обстеження доріг місцевого значення, що 

перетинаються з залізничними переїздами, залізничних переїздів на території м. Миколаєва та 

підходів до них.  Постійно в період квітень-травень та вересень-жовтень кожного року  

здійснюються обстеження доріг місцевого значення, що перетинаються з залізничними 

переїздами, залізничних переїздів на території м. Миколаєва та підходів до них 

Так, у вересні 2013 року було здійснено виїзну перевірку залізничних переїздів у 

м.Миколаєві, по яких проходить рух міського автобусного пасажирського транспорту. 

На сьогоднішній день першочерговими для управління транспортного комплексу, зв’язку та 

телекомунікацій Миколаївської міської ради завданнями є: 

- розробка та впровадження схеми організації дорожнього руху в м.Миколаєві; 

- оптимізація існуючої мережі руху міського пасажирського транспорту загального 

користування; 

- організація диспетчерського управління міським пасажирським транспортом; 

-  збільшення кількості одиниць рухомого складу КП ММР «Миколаївелектротранс» згідно 

з Проектом розширення парку міського електричного транспорту м.Миколаєва за рахунок 

бюджетних коштів.  

Реалізація вищезазначених  заходів надасть можливість виправити ситуацію та забезпечити 

повне і своєчасне виконання всіх необхідних заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху. 

Весь рухомий склад підприємств –перевізників проходить щоденний огляд механіком 

автотранспортного підприємства при виїзді на маршрут та щоквартальний технічний огляд в 

УДАІ в Миколаївській області. 

Контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами міського 

транспорту покладено на управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій 

Миколаївської міської ради та здійснюється відповідно до Порядку контролю за виконанням 

перевізниками умов договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м.Миколаєві, затвердженого  рішенням Миколаївської міської ради          

від 04.10.2006 № 6/4. 

Постійно здійснюються виїзні перевірки дотримання усіх підприємств-перевізників, задіяних 

в обслуговуванні міських автобусних маршрутів, договірних умов (кожне підприємство 2 рази на 

місяць) та контроль на лінії (кожне підприємство 2 рази на тиждень ). Зазначені перевірки 

провадяться із залученням співробітників ВДАІ Миколаївського міського управління УМВС 

України в Миколаївській області, територіального управління Укртрансінспекції, членів 

конкурсного комітету та представників громадськості. За результатами проведених перевірок 

керівникам підприємств-перевізників надаються доручення щодо термінового усунення виявлених 

недоліків. 

Так, за 2013 рік було проведено 114 планових перевірок виконання міськими 

підприємствами-перевізниками умов договору на перевезення пасажирів на міських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом у місті Миколаєві та 173 перевірки за 

здійсненням пасажирських перевезень рухомим складом підприємств - перевізників на маршрутах 

обслуговування («лінійний контроль»), перевірено 597 транспортних засобів. 

З метою поліпшення стану пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Миколаєві, підвищення рівня їх безпеки шляхом посилення 

контролю з боку керівництва підприємств - перевізників за дотриманням водіями маршрутних 
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транспортних засобів вимог Правил дорожнього руху та законодавства, діючого на 

автомобільному транспорті, виконкомом Миколаївської міської ради вживаються наступні заходи: 

 -проведено зустрічі з усіма керівниками підприємств - перевізників та водіями міських 

автобусних маршрутів щодо забезпечення водіями безпеки дорожнього руху та безпеки громадян 

на маршрутах обслуговування; 

 -проведено контроль за роботою інженерів з безпеки дорожнього руху підприємств - 

перевізників. 

В управлінні транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської 

ради 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. 

Управлінням транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій 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 37 водіїв та 17 касирів, винесено догани 41 водію та 19 

касирам. 

Щоп'ятниці проводяться оперативні наради з керівниками підприємств-перевізників, на яких 

розглядаються питання, пов'язані з міським автомобільним транспортом. Щомісячно в ЗМІ 

публікується інформація щодо організації роботи міського пасажирського транспорту загального 

користування, аналогічну інформацію розміщено на Інтернет - порталі Миколаївської міської 

ради. 

Управлінням транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської 

ради разом з ВДАІ ММУ УМВС України в Миколаївській області проводиться постійний аналіз 

місць концентрації ДТП, проводяться наради з питань порушення водіями Правил дорожнього 

руху за ст.130 КпАП України. 

З метою вирішення питання компенсації пільгових перевезень громадян, було розроблено: 

-  порядок надання компенсаційних виплат автомобільним перевізникам за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету, які працюють на 

маршрутах загального користування, за перевезення громадян пільгових категорій; 

- положення про комісію з питань розподілу обсягів компенсаційних виплат перевізникам 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету. 

 

Головні проблеми: 

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

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

які впливають на його зміну. Зниження кількості маршрутів, що обслуговуються транспортом у 

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 та 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; 

-  поліпшення екологічної ситуації в місті, зниження рівня забруднення навколишнього 

середовища; 
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-  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. 

 

 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. За декларативним принципом зареєстровано 

233 декларації про режим роботи об’єктів сфери послуг,  легкої та переробної промисловості. 

Стосовно сфери послуг необхідно відзначити позитивну тенденцію у розвитку сфери 

побутового обслуговування населення за  2013 рік, а саме збільшення мережі підприємств побуту 

та надання населенню високоякісних послуг на 59 нових об’єктах. 

За 2013 р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери нефінансових послуг 

споживачам, становив 6229,6 млн.грн. 

Вагома частка в ньому належала виробникам послуг Центрального району – 55%. 

Підприємства Заводського району задовольнили 23,8% попиту на послуги, Ленінського – 11,2%, 

Корабельного – 10%. 

Загалом підприємствами м.Миколаєва сформовано 91,5% загальнообласного обсягу 

реалізованих послуг (91,1% торік). 

За 2013 р. населенню м.Миколаєва реалізовано послуг на 636, 21 млн.грн., що склало 10, 2% 

в їх загальному обсязі (11,6% у попередньому році). Домінуючим у населення залишився попит на 

послуги пошти та зв’язку, на які припадає майже половина (47,7%) обсягу реалізації послуг 

населенню. Питома вага операцій з нерухомим майном склала 14,8%, послуг транспорту – 10%, 

освіти – 5,2%, культури та спорту, відпочинку та розваг – 4,9%, у сфері охорони здоров’я людини 

– 3,8%, діяльності готелів та інших місць для тимчасового проживання – 3,1%,  інжинірингу, 

геології та геодезії – 3,2%.  

Попит населення на індивідуальні послуги (прання, оброблення білизни та інших 

текстильних виробів, чищення та фарбування текстильних і хутрових виробів; послуги перукарень 

та салонів краси; з організації поховань та наданню пов’язаних з ними послуг; по забезпеченню 

фізичного комфорту – турецьких бань, саун, кабінетів масажу, фізкультурно-оздоровчих центрів 

тощо) був незначним. 

Сумарний обсяг реалізації зазначених послуг за 2013 рік склав 4,9 млн. грн. (0,9% обсягу 

реалізації населенню). 

Найбільша питома вага припадає на такі види, як перукарські, поштові послуги, перевезення 

вантажів та ремонт автотранспорту. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Проводиться робота щодо 

сприяння підприємствам у розширенні ними інноваційної діяльності шляхом залучення до участі 

у виставкових заходах, круглих столах, конференціях. 

З метою насичення споживчого ринку товарами народного споживання, можливості кожному 

підприємству продемонструвати асортимент продукції, перспективи нарощування обсягів 

виробництва, освоєння нових зразків і підвищення конкурентоспроможності товарів, що 

виробляються місцевими товаровиробниками на території виставкового центру «Експо - 

Миколаїв» проводяться ярмарки з продажу продукції широкого вжитку. 

Протягом 2013 року проведено 30 тематичних виставок – ярмарків, у яких взяли участь  

провідні підприємства,  підприємці міста Миколаєва та  інших регіонів України. 

Виробництво споживчих товарів та послуг 
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Крім того, проводилися святкові ярмарки, а саме: «Різдвяний ярмарок», «Свято меду», 

«Ярмарок першого меду», «Весела масляна», «Свято морозива» та святковий ярмарок до Дня 

міста, в яких промислові підприємства міста брали активну участь.  

З метою розширення ринку збуту, налагодження ділових зв’язків, провідні підприємства  

міста залучаються до участі у міжрегіональних,  республіканських та міжнародних виставках. 

На ХХV Міжнародній агропромисловій виставці  ―Агро-2013‖ підприємства міста ПАТ 

«Лакталіс-Миколаїв», ПП «Малицький», ТОВ «Агро-Юг-Сервіс», ТОВ «Владам», ТОВ 

«Миколаївський хлібзавод №1», ТОВ «Лакомка» представили продукцію власного виробництва в 

загальній експозиції Миколаївської області.  

Також місцеві товаровиробники брали участь у  республіканській виставці «Барвиста 

Україна», яка відбулася у серпні  2013 року в м.Києві. 

У виставковому центрі «ЕкспоМиколаїв» відбулася виставка та церемонія нагородження 

учасників регіонального етапу 10-го ювілейного Всеукраїнського конкурсу якості продукції 

(товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів «України». Серед підприємств, визнаних 

переможцями такі підприємства міста, як ТОВ «Вікра», ТОВ «Земал», ТОВ НВП «МІТЕК». 

 

Головні проблеми. Мережа підприємств побуту ще не дає населенню можливості повсюдно 

одержувати послуги за місцем проживання та трудової діяльності громадян. 

Також іноді надаються послуги низької якості, без належної гарантії. Це обумовлено 

недостатнім технічним рівнем окремих підприємств сфери  послуг. Упровадження прогресивних 

технологій та переоснащення на більшості підприємств сфери послуг відбувається занадто 

повільно. 

Кваліфікація значної частини фахівців, які працюють на підприємствах сфери побутових 

послуг, не відповідають сучасним вимогам. 

Однією з важливих проблем у сфері побутових послуг  є проблема створення у місті 

муніципальної бані (для надання послуг з помиття  незахищеним та малозабезпеченим верствам 

населення). Теоретично є інвестор, але немає приміщення, яке б відповідало технічним вимогам, 

або земельної ділянки під будівництво із зручним географічним розміщенням (під’їзди та зупинки 

громадського транспорту, наявність технічних комунікацій).  

Актуальними проблемами у сфері побутових послуг є: 

- недосконалість законодавчо-нормативної бази побутових послуг та відсутність роботи з їх 

приведення до міжнародних стандартів; 

- відсутність розширеної статистичної інформації щодо діяльності сфери побуту; 

- застарілість нормативів із надання побутових послуг населенню. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. У 2013 р., за даними Держмитслужби України 

та звітів підприємств, обсяг експорту товарів по м.Миколаєву порівняно з 2012р. зменшився на 

8,4% і становив 2070 млн.дол. США (95,2% загальнообласного експорту), імпорту – на 0,2% та 

склав 656,1 млн.дол. США (70,7% загальнообласного імпорту). Зниження експорту відбулося за 

рахунок зменшення поставок жирів та олій тваринного або рослинного походження, механічного 

та електротехнічного обладнання, готових харчових продуктів; імпорту – за рахунок зниження 

ввозу засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів, недорогоцінних металів 

та виробів з них. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 1413,9 млн.дол. 

США (у 2012р. – 1601,8 млн.дол. США), коефіцієнт покриття експортом імпорту – 3,2 (3,4). 

У 2013р. обсяг експорту послуг по місту становив 615,9 млн.дол. США (99,5% 

загальнообласного експорту) і порівняно з 2012р. зріс у 2,7 раза, імпорту зменшився на 12,7% і 

склав 69,9 млн.дол. США (90,3% імпорту області). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 

Зовнішньоекономічна діяльність 
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послугами становило 546 млн.дол. США (у 2012 р. – 148,6 млн.дол. США), коефіцієнт покриття 

експортом імпорту – 8,8 проти 2,9 у 2012р. 
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Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. З початку 2013 року було 

підготовлено та проведено 22 офіційні зустрічі та переговори керівництва міста (міського голови, 

його заступників, керівників структурних підрозділів виконкому Миколаївської міської ради) з 

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

дипломатичних представників іноземних держав та міжнародних організацій. 

Відбулася низка зустрічей з представниками міста Бурса (Нілюфер), Туреччина, метою яких 

є узгодження питань будівництва парків українсько- турецької дружби у містах Бурса та 

Миколаїв. Одним з результатів роботи стало відкриття «Миколаїв-парку», що носитиме ім'я 

Володимира Чайки у районі Нілюфер (Бурса), Туреччина у травні 2013 року. 

У лютому 2013 року під час зустрічі з керівництвом міста Надзвичайний та Повноважний 

Посол Турецької республіки в Україні пан М. Самсар підкреслив, що м.Миколаїв є для турецької 

сторони пріоритетним на півдні України для налагодження стратегічного партнерства. 

З 27 до 29 березня 2013 року в м.Миколаєві з дружнім візитом перебувала делегація 

Браславського району (Вітебська область, Республіка Білорусь). У ході візиту гості мали змогу 

ознайомитися з економічним та культурним потенціалом Миколаєва, відвідати підприємства 

міста. Також було підписано Угоду про партнерство, культурне, соціальне та торгово-економічне 

співробітництво між Миколаєвом та Браславським районним виконавчим комітетом. У рамках цієї 

Угоди у травні місяці делегація міста взяла участь у Міжнародному святі традиційної культури 

«Браславские зарницы». 

Наприкінці квітня 2013 року в м.Миколаєві відбулося нагородження переможців XVI 

Міжнародного конкурсу шкільних медіа, на який було представлено більше 3 тисяч робіт. У 

конкурсі взяли участь 820 навчальних закладів з України, Росії, Болгарії, Греції, Польщі, Грузії, 

Білорусі, Молдови. 

У травні  2013 р. у мерії побували студенти та викладачі факультету політології та 

журналістики Познанського університету ім. А.Міцкевича, що гостюють у рамках програми 

обміну між студентами у Чорноморському державного університеті ім. П.Могили. Відвідувачам 

було проведено екскурсію будівлею виконкому Миколаївської міської ради  та прочитано коротку 

лекцію про основні завдання, функції та повноваження органів місцевого самоврядування. 

На початку червня 2013 року  м.Миколаїв відвідала делегація представників чеських бізнес-

кіл на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні паном 

І.Почухом. Під час зустрічі голова делегації зазначив, що Чеська Республіка зацікавлена у 
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налагоджені взаємозв'язків з Україною і для цього використовуються різні можливості, у тому 

числі налагодження співробітництва з окремими територіями та областями України. Також було 

окреслено коло інтересів Чеської Республіки та варіанти співробітництва, зокрема, це енергетика, 

машинобудування, медична галузь, агропромисловий комплекс тощо. У цьому ж місяці у Відні за 

ініціативи та підтримки Посольства України в Австрії відбувся україно-австрійський бізнес-форум 

«Україна. В2В платформа», на якому було проведено ряд презентації, у т.ч. Миколаєва та 

Миколаївської області. Практичною частиною заходу стала коопераційна біржа, яка дала нагоди 

присутнім встановити ділові контакти. 

На першому тижні червня у рамках виконання положень Угоди про партнерство та 

співробітництво між Москвою та Миколаєвом у м.Москва на Днях російськомовної преси у 

будинку російського зарубіжжя ім. О.Солженіцина відбулися презентація газети Миколаївської 

міської ради «Вечерний Николаев» та творчій вечір миколаївського поета, члена Спілок 

письменників України та Росії В.Пучкова. 

На початку вересня Миколаїв відвідала делегація Представництва ЄС в Україні на чолі з 

Послом ЄС паном Яном Томбінські. В рамках візиту відбулися: зустріч з керівництвом міста та 

області; семінар-тренінг «Висвітлення питань євроінтеграції в пресі» (організатори: 

Представництво ЄС в Україні, Фонд «Єврорада» та Національна спілка журналістів України); 

стартувала інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні», яка проводиться з метою 

роз'яснення важливості підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Також у день візиту 

на площі Леніна з ініціативи Інституту світової політики працював «Вуличний університет» та 

виставка карикатур. 

13-14 вересня 2013 року делегації іноземних держав та дипломатичних установ, 

акредитованих в Україні, взяли участь у заходах, присвячених святкуванню Дня міста Миколаєва. 

Наприкінці вересня в рамках проектів «Національна унікальність твоєї країни» і 

«Міжкультурний діалог», основною метою яких є знайомство з культурами країн-учасників 

проектів та їх популяризація, Миколаїв відвідала делегація міста Фюрстенфельдбрук (Баварія, 

Німеччина), до складу якої увійшли представники управління з питань культури та охорони 

культурної спадщини Миколаївської міської ради та аматорський народний оркестр духових 

інструментів. На зустрічі сторони обговорили можливості культурного співробітництва між 

художніми та музичними школами. 

Продовжувалась робота, пов'язана з членством міста Миколаєва у міжнародних організаціях. 

У рамках співпраці з містами-членами Міжнародного Чорноморського Клубу протягом року 

велася активна робота спільно з містами Кавала /Греція/ та Галац /Румунія/ з реалізації проекту 

«Енергозберігаючі технології - Екологія» в рамках участі у Європейській програмі «Чорне море», 

що фінансується по лінії ЄС і присвячена збереженню та ефективному використанню ресурсів 

унікального Чорного моря. 

На початку жовтня 2013 року в Миколаєві пройшов сьомий театральний фестиваль 

Міжнародного Чорноморського Клубу «Homo Ludens» (Людина, яка грає). Протягом восьми 

театральних днів на декількох сценах мали змогу представити свої вистави колективи з України, 

Білорусі, Росії, Придністров'я. 

Місто Миколаїв також брало участь у VI Міжнародному огляді-конкурсі міських практик 

міст СНД та ЄврАзЕС «Город, где хочется жить» та Другому Міжнародному конкурсі «Город в 

зеркале СМИ», що проводилися Міжнародною Асамблеєю столиць та великих Міст (МАМ) у 

рамках Міжнародного форуму МАМ «Мегаполис: XXI век». 

На сьогодні основними завданнями є підвищення іміджу міста за його межами. Це 

передбачається вирішити шляхом активізації міжнародного співробітництва у галузях освіти, 

культури, спорту, туризму, інших сферах суспільного життя, завдяки проведенню виваженої 

місцевої зовнішньої політики, а також участі представників м. Миколаєва у спеціалізованих 

виставках, ярмарках, економічних та інвестиційних форумах в тому числі і міжнародних, 

проведення в місті свят і фестивалів державного та міжнародного рівнів, міжнародного обміну 

молодіжними та офіційними делегаціями, випуску інформаційних, промоційних друкованих 

матеріалів про місто тощо. 
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Покращання інформування населення про міжнародну діяльність Миколаєва планується 

здійснювати за допомогою співпраці з місцевими ЗМІ, застосування принципу трисекторного 

партнерства між органами виконавчої влади, державними і недержавними засобами масової 

інформації, а також громадськими організаціями, розміщення інформації на офіційному сайті 

Миколаївської міської ради і її виконавчого комітету. 

Головні проблеми: 

- відсутність системного підходу до міжнародної інтеграції та співпраці; 

- недостатній рівень доступу місцевих товарів і послуг до зовнішніх ринків; 

- недостатнє використання потенціалу торгово-економічного співробітництва з країнами 

СНД, іншими 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 2014 року чисельність наявного 

населення м.Миколаєва, за оцінкою, становила 494,9 тис.осіб (42,4% населення області). 

Упродовж 2013 року чисельність жителів зменшилась на 1,3 тис. особи. 

Триває багаторічна тенденція скорочення чисельності населення м.Миколаєва за рахунок 

усіх складових демографічного розвитку: народжуваності, смертності та міграції.  

Протягом останніх років відбувається зменшення природного скорочення населення  через 

зниження народжуваності. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю 

живонароджених. Також спостерігається  міграційний приріст населення. Важливе значення в 

стані демографічного розвитку має нестримне старіння, що призводить до зростання 

демографічного навантаження на частину населення, яка працює. 

Демографічна ситуація в м. Миколаєві  характеризується поступовим зменшенням 

населення міста. 
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Головні проблеми: 

- старіння населення; 

- рівні народжуваності та смертності не забезпечують простого відтворення населення; 

- зростання демографічного навантаження на працюючих. 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. У м.Миколаєві діє  Програма зайнятості 

населення м.Миколаєва на 2012-2013 роки, у рамках якої протягом 2013 року створено 11605 

робочих місць (реорганізовані та нові робочі місця). 

Зміни наявного  

населення, тис.осіб 

Демографічна ситуація 

 

 

 

Зайнятість населення та ринок праці 
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Кількість створених робочих місць:  
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Протягом 2013 року в місті проведено 12 засідань міської та 38 засідань районних комісій з 

питань легалізації зайнятості населення, 40 міських та 91 районних рейдів.  

У ході рейдової роботи членами міської та районних робочих груп обстежено 129 

підприємств та 1824 фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, виявлено 1587 

порушень, з яких 1520 усунено, що складає 95,8 %  від загальної кількості виявлених порушень.  

Сума легалізованої заробітної плати станом на 01.01.2014 складає 640,5 тис.грн.  

 

Сума легалізованої заробітної плати, тис.грн. 
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Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження.З метою залучення незайнятого 

населення до оплачуваних громадських робіт службою зайнятості проводиться інформаційна 

робота через засоби масової інформації, на семінарах та під час зустрічей з роботодавцями. 

Cтаном на 01.01.2014 на оплату праці 1115 безробітних осіб, залучених до громадських та 

інших робіт тимчасового характеру, витрачено коштів у сумі 380,15 тис. грн., у тому числі:      

171,5 тис. грн.-  за рахунок коштів місцевого бюджету; 171,5 тис.грн. -за рахунок коштів Фонду 

ЗДССВБ; 37,15 тис.грн.-  за рахунок коштів роботодавців.        
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Протягом 2013 року інші роботи тимчасового характеру організовувались на 39 

підприємствах та організаціях нашого міста, до яких було залучено 671 безробітна особа. 

У зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» від 

05.07.2012 № 5067-VІ, який набув чинності з 01.01.2013, дотацій роботодавцям на створення 

робочих місць не надаються, постановою КМУ  від 15.04.2013 № 347 затверджено Порядок 

компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

  У ході перевірок підприємств з питань використання робочого часу та профнавчання 

вивчалося додержання норм трудового законодавства при оформленні трудових відносин 

найманих працівників з роботодавцями на 95 підприємствах міста. На перевірених підприємствах 

тіньової зайнятості не виявлено. 

Державною службою зайнятості з роботодавцями та працівниками, які плануються до 

вивільнення, проводяться упереджувальні зустрічі, на яких ведеться інформаційно-

роз’яснювальна робота відповідно до вимог чинного законодавства з питань  зайнятості 

населення, щодо можливості реєстрації в службі зайнятості та отримання соціальних послуг. 

Протягом 2013 року відбулося 16 таких зустрічей з роботодавцями, на яких були присутні 759 

вивільнюваних осіб. 

Крім того, відповідно до Порядку, затвердженому постановою КМУ від 22.04.2013 № 305, 

утворено спеціальні комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття 

під час масового вивільнення працівників у Центральному та Корабельному районах міста 

Миколаєва. 

У рамках співпраці з соціальними партнерами та відповідно до плану роботи протягом        

2013 року проведено 4 засідання міського координаційного комітету сприяння зайнятості 

населення, на яких розглядалися питання   виконання «Програми зайнятості населення м. 

Миколаєва на 2012-2013 роки», роботи районних комісій з питань легалізації зайнятості,  

співпраці органів місцевого самоврядування з установами уповноваженими у вирішенні питань 

зайнятості населення  м.Миколаєва та додержання трудового законодавства при використанні 

найманої праці,  діяльності центрів зайнятості м.Миколаєва на кінець 2013 року та роз’яснення  

нововведень, визначених новим Законом України «Про зайнятість населення» та інші. 

       Департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради 

проводиться активна інформаційно-роз’яснювальна робота з громадськістю з метою подолання 

неформальних трудових відносин. 

       Протягом 2013 року 16 видів нових  буклетів з питань легалізації зайнятості та додержання  

вимог  трудового законодавства  при використанні найманої праці, які активно розповсюджуються   

на  підприємствах  міста.  Крім того, розроблено   білборд з  соціальною  рекламою 

«Погоджуючись на роботу без оформлення трудових відносин, Ви втрачаєте державні гарантії 

відповідно до чинного законодавства», який розміщено по вул. Будівельників, 14 (біля ринку 

«Колос»). 

        Протягом 2013 року в ЗМІ надруковано 5 статтей, на сайті департаменту праці та соціального 

захисту населення Миколаївської міської ради розміщено 31 статтю, на Інтернет-порталі 

«Миколаївська міська рада»  - 12 статтей, на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації 

- 2 статті  за визначеною тематикою. 

        Інформація з питань працевлаштування та потреби у працівниках по м.Миколаєву щомісяця 

розміщується на сторінках Інтернет - порталу «Миколаївська міська рада». 

   Департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради в ході 

перевірок підприємств з питань використання робочого часу та профнавчання, приділяється увага 

в тому числі і виконанню п.1 ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні», а також перевіряється відповідність робочого місця та посадових обов’язків інваліда 

вимогам  МСЕК.  

    Протягом 2013 року працевлаштовано 1016 з числа зареєстрованих безробітних, які належать 

до категорії осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, в тому числі 102  особи з 

обмеженими фізичними можливостями. 
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Протягом 2013 року навчалися або підвищували фаховий рівень завдяки організаційній та 

фінансовій підтримці служби зайнятості 1678 зареєстрованих безробітних міста Миколаєва, з них: 

60 осіб з обмеженими фізичними можливостями та 4 особи звільненні з місць позбавлення волі. 

Комплектування навчальних груп проводиться під гарантоване працевлаштування та на конкретне 

замовлення роботодавців.  

  Місцевими органами виконавчої влади та контролюючими органами постійно активізується 

робота, спрямована на легалізацію заробітної плати, дотримання чинного законодавства при 

використанні найманої праці, а також щодо посилення відповідальності роботодавців за ухилення 

від оформлення трудових відносин з найманими працівниками та виплати заробітної плати в 

«конвертах».  

 Головні проблеми. Проблемними питаннями, які потребують вирішення залишаються 

збереження існуючих, створення нових та легалізація вже існуючих робочих місць, дисбаланс 

попиту на робочу силу та її пропозиції, соціальний захист працюючого населення.      

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Протягом останніх років середньомісячна 

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

плата працюючих в економіці м.Миколаєва за  2013 р. становила 3220,0 грн. і перевищила на 4,1% 

заробітну плату по області, та у 2,6 раза – рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового 

мінімуму на одну працездатну особу  (1218 грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого 

року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 9,4%. 

 

Середньомісячна заробітна плата в місті, тис.грн. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати за 2013 р. становила 41,0 млн.грн., що на 32,3% 

або на 10,0 млн.грн. більше ніж на початок року.  

Постійно здійснюється контроль за першочерговістю виплати поточної заробітної плати, в 

тому числі в повному обсязі на підприємствах, установах та організаціях, розташованих на 

території міської громади, для того,  щоб не допустити зростання боргів через невиплату поточної 

заробітної плати, а також виникнення нових підприємств - боржників. 

Стан проведення виплат заробітної плати, відповідно до вимог чинного законодавства з 

праці, на означених підприємствах міста ведеться щоденно  у телефонному режимі. Тричі на 

тиждень до департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної 

адміністрації надається оперативна інформація у табличній формі та щоденно надається 

відповідна інформація про будь-які зміни з виплати заробітної плати у телефонному режимі.  

 

 

 

 

Грошові доходи населення і заробітна плата 
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Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.грн. 
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Збільшення суми боргу обумовлено низьким рівнем виплати поточної заробітної плати та 

виплатами заборгованої заробітної плати. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. На виконання доручень 

Президента України та Уряду України, заходів Концепції подальшого реформування оплати праці 

в Україні, якими визначені основні напрямки та механізми підвищення рівня заробітної плати, 

відновлення її основних функцій, у місті ведеться 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. 

Станом на 01.01.2014 здійснено 255 таких перевірок. Відповідна інформація направлена до 

правоохоронних органів по 166 підприємствах, по 135 – до Територіальної державної інспекції 

праці у Миколаївській області, по 87 – до районних ДПІ. 

Крім того, під час реєстрації колективних договорів аналізується зміст зобов’язань сторін. 

При виявленні розбіжностей відповідно до чинного законодавства надаються зауваження та  

рекомендації  з місячним терміном на їх усунення.  

 Протягом 2013 року до плану перевірок включались підприємства із списків районних 

управлінь Пенсійного фонду України, в яких були зазначені підприємства, які нараховують 

заробітну плату своїм працівникам нижче рівня мінімальної заробітної плати, гарантованого на 

державному рівні. Як правило, на таких підприємствах було запроваджено режими неповної 

зайнятості.   Крім того, під час розгляду звернень громадян вивчаються питання щодо 

мінімального розміру оплати праці, запровадженого на підприємствах міста.  
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Поряд з цим, відповідні обстеження здійснюються шляхом листування та під час реєстрації 

колективних договорів. 

Протягом останніх років 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. 

Для забезпечення необхідних темпів погашення заборгованості з виплати заробітної плати до 

керівників-правопорушників застосовуються  системні заходи впливу, що надані органам 

місцевого самоврядування. Протягом 2013 року проведено 12 засідань міської тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат, 47 засідань відповідних тимчасових районних комісій, 12 засідань 

міського оперативного штабу при департаменті праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати, на яких 

загалом було заслухано 270 звітів керівників підприємств-боржників міста. На вищезазначених 

засіданнях детально розглядаються матеріали перевірок, акцентується увага на виявлених 

порушеннях чинного законодавства з питань праці, в тому числі оплати праці.  

Відповідно до протокольних доручень міської тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат системно направляються листи до власників майна,  органів вищого рівня, 

керівників підприємств-боржників та їх дебіторів щодо зменшення наявних боргів та втручання в 

ситуацію, що склалася, з метою  вжиття відповідних заходів реагування.  

До керівників фондоутворюючих підприємств, які знаходяться в колі моніторингових 

спостережень, направлені листи-нагадування про вимоги чинного законодавства щодо 

першочерговості виплати заробітної плати та термінів виплати заробітної плати, в тому числі за І 

половину поточного місяця.  

Головні проблеми:  

- збільшення суми заборгованості із заробітної плати; 

- уповільнення темпів зростання заробітної плати. 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Протягом 2013 року призначались і 

виплачувались згідно з державними нормативними документами державні соціальні допомоги 

сім'ям з дітьми: 

- у зв’язку з вагітністю та пологами  2661 особам на загальну суму 3404,4 тис.грн.; 

- допомога при народжені дитини 15981 особам на загальну суму 166375,7 тис.грн.; 

- на догляд за дитиною віком трьох років  14061 особам на загальну суму 58528,4 тис.грн.; 

- на дітей, над якими встановлено  опіку чи піклування 607 особам на загальну суму         

15391,1 тис.грн.; 

- на дітей 7953 одиноким матерям   на загальну суму 34765,3 тис.грн.; 

- 1373 малозабезпеченим сім’ям  на загальну суму 17818,5 тис.грн.; 

- субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату  житлово-комунальних послуг 

призначено 6498 домогосподарствам на загальну суму 6783,7 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 31.12.2013 750 фізичним особам, які надають 

соціальні послуги, виплачено допомогу на суму 1135,2 тис.грн. Відповідно до рішення 

Соціальне забезпечення 
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виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25 березня 2011 року № 328 «Про порядок 

надання адресної грошової допомоги громадянам» адресну грошову допомогу протягом 2013 року 

отримали:  

- 2216 громадян міста у зв’язку з виникненням у них складних життєвих обставин  на 

загальну суму 632,4 тис.грн.; 

-  260 осіб до державних свят та знаменних дат на загальну суму 27,4 тис. грн.; 

-  16 осіб похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років на загальну суму 83,0 тис.грн.; 

- 503 дитини-сироти та дитини, які залишилися без батьківського піклування, що навчаються 

в середніх спеціальних навчальних закладах і профтехучилищах на загальну суму 229,7 тис. грн.; 

- 207 інвалідів по зору І та ІІ груп для компенсації вартості житлово-комунальних послуг на 

загальну суму 123,7 тис. грн.; 

- 72 члени сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або стали інвалідами 

внаслідок загального захворювання, на встановлення 100 % знижки плати за користування житлом 

та комунальними послугами на загальну суму 44,2 тис.грн. 

Міський територіальний центр здійснює оплату послуг за поховання померлих одиноких 

громадян міста Миколаєва 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, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста, за рахунок коштів 

міського бюджету. Протягом 2013 року на оплату послуг з поховання  86 громадян витрачено         

94,4 тис.грн. 

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

потребують різних видів соціальних допомог, міським територіальним центром протягом 2013 

року обстежені матеріально-побутові умови проживання 4025 осіб похилого віку, інвалідів, 

багатодітних та малозабезпечених сімей.   

У міському територіальному центрі протягом 2013 року громадяни міста отримали комплекс 

соціальних послуг, а саме:  

- у відділеннях соціальної допомоги вдома - 2048 осіб;  

- у відділеннях соціально-медичних послуг – 2233 особи; 

- у відділеннях соціально-побутової адаптації – 3154 особи; 

-у відділеннях організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – 2469 осіб. 

У 2013 році з міського бюджету виділено 60,0 тис.грн. для звільнення від сплати за соціальне 

обслуговування 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.  

Здійснюється контроль за правилами надання пільг громадянам, які мають на них право, та 

забезпечення   своєчасного відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг. У 2013 році 

нараховано на надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ 

56,9 млн.грн. 

На утримання міського центру  реабілітації дітей –інвалідів  у 2013 році  профінансовано на  

1212,446 тис.грн., у тому числі кредиторська заборгованість - 40,012 тис.грн. 

У 2013 році на реконструкцію адміністративної будівлі по вул.Миколаївській, 26 виділено  

1927,243 тис. грн., кредиторська   заборгованість - 656,941 тис. грн.  

На забезпечення фінансування міської харчової лабораторії для здійснення технологічних 

послуг та виконання лабораторних робіт за рахунок коштів бюджету міста у 2013 році 

використано 334,8 тис.грн.  

Головні проблеми. Потребують завершення капітального ремонту адміністративної будівлі по 

вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат та компенсацій Ленінського 

району, капітального ремонту мережі електроосвітлення в центрі реабілітації дітей-інвалідів, у т.ч. 

проектні роботи та експертиза. 
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Комунальне господарство 

Стислий аналіз  та динаміка розвитку галузі. У місті Миколаєві нараховується 810 

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

644,6 км, з ґрунтовим – 190,3км. Міські шляхи сполучають два мости через річки Південний Буг і 

Інгул, один шляхопровід у Широкій Балці та Аляудська переправа. Зливова закрита каналізація 

міста має протяжність 56,1 км, налічується 1074 одиниці дощоприймальних колодязів, 888 

одиниць оглядових колодязів, 2144 одиниці решіток. На території міста розташовано 95 

світлофорних об’єктів, 6500 дорожніх знаків, 29023 одиниць світлоточок зовнішнього освітлення, 

пляж «Стрілка» та зона відпочинку «Прибій», 13 цвинтарів, у тому числі 3 діючих, 10 закритих. 

На утримання цих об’єктів щорічно необхідно 37,4 млн.грн. 

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. 

Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради спільно з 

ВДАІ ММУ УМВС України в Миколаївській області, житлово-експлуатаційними 

підприємствами на початку 2013року проведено обстеження стану вулично-шляхової мережі, 

внутрішньоквартальних проїздів та дворових територій, в ході якого встановлено, що негайного 

ремонту потребує 60 тис.м
2
 доріг та внутрішньоквартальних проїздів. Для цього необхідно біля 

102,5 млн.грн. 

У  2013 році ремонт доріг та внутрішньоквартальних проїздів  здійснювався за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, міського бюджету. На ці цілі 

бюджетом передбачено 30,86 млн.грн., що на 6,9% більше ніж за 2012 рік.  

Міст через р. Південний Буг знаходиться в експлуатації з 1964 року, забезпечує 

автотранспортне сполучення по магістральній автомобільній дорозі державного значення М-14 

Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог). Інтенсивність руху складає понад 20 тисяч 

транспортних одиниць на добу. Проектно-кошторисною документацією передбачено виконання 

робіт з капітального ремонту мосту на 22,8 млн.грн. За період 2001-2003 років виділено і освоєно 

8,4 млн.грн. Через брак коштів закінчити капітальний ремонт Південно-Бузького мосту не було 

можливості. 

Міст через р. Інгул знаходиться в експлуатації з 1980 року, пролягає на суміщеному 

маршруті з автодорогою державного значення М-23 Ул’янівка-Миколаїв (через Вознесенськ). 

Інтенсивність руху – 15 тисяч транспортних одиниць на добу. На виконання робіт з капітального 

ремонту мосту виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 12,0 млн.грн. 

Внаслідок тривалої експлуатації та в результаті збільшення навантаження на мости 

відбувається швидке їх руйнування. Так на сьогодні внаслідок корозії елементів, послаблення 

заклепок і їх випадіння, необхідності заміни шестерні механізму повороту та відсутності системи 

зв’язку знизилась надійність і несуча спроможність вузлових з’єднань мостів. Відсутність коштів 

та несвоєчасне виконання необхідних ремонтів може призвести до трагічних наслідків. 

В аварійному стані знаходяться також шляхопровід у Широкій Балці та понтона переправа, 

яка є єдиним джерелом життєзабезпечення мешканців п/о Аляуди.  

На виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи і  

капітального ремонту шляхопроводу в Широкій Балці за попередніми підрахунками необхідно 

кошти в розмірі 3500,0 тис.грн. 

На Аляудській   переправі протягом 2008 - 2011 років було  замінено 4 понтони із 6 

аварійних. На сьогодні 2 понтони на  переправі потребують заміни. Для цього необхідно               

400,0 тис.грн. 

Житлово-комунальне господарство 
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На сьогодні складається критичне становище із зливовою каналізацією міста. На даний час 

першочерговим завданням є очищення та відновлення : 

- зливостоку № 34, який бере свій початок від вул. Сиваської дивізії, проходить через вулиці 

Конопатну, Гречишникова, Петровського, Ворошилова, Теслярську, 6 Воєнну, Майстерську, 

Маршала Малиновського, Косіора і виходить в районі  вул. 100 квартал до річки Інгул; 

- зливостоку № 4 – колектор (тунель), розмір якого 2,4 м х 1,75 м, проходить по вул. 

Громадянській від вул. Спаської до вул. Пролетарської і впадає до річки Південний Буг; 

- зливового колектору по вул. 5 Ялтинська. 

З метою відведення зливових вод з проїзних частин по  вулицях міста  необхідно 

здійснити будівництво зливової каналізації по  пр. Героїв Сталінграду в районі зупинки 

«Плавбасейн», вул. Чигрина в районі будинків № 43,43 а, пр.Леніна ріг  вул.Московська, 8 

Березня - 9 Поперечна та інші. 

 У 2013 році на реконструкцію та капітальний ремонт зливової каналізації передбачено 

фінансування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі 

1,0 млн.грн., на той час як у 2012 році не виділялося. 

Необхідно виконати роботи з переносу дощоприймальних колодязів по вулицях міста за 

межі доріг. 

Протягом 2013 року очищено  дощоприймальних колодязів - 321од. та решіток 
 

дощоприймальних колодязів площею 2389,7 м
2
, перекладено горловини колодязів-51од., 

встановлео решітки на колодязях зливової каналізації – 115 од. Бюджетом 2013 року на ці цілі 

було передбачено  400,0 тис.грн., що на 46% більше ніж у 2012рік.                                                                                                                                                   

Поряд з цим є проблема, яка потребує нагального вирішення, це очищення стоків зливової 

каналізації. Для цього необхідно виконати будівництво очисних споруд на випусках до 

водоймищ. Для цього необхідно близько 10 млн.грн. 

У місті Миколаєві роботи з відновлення і обслуговування мереж зовнішнього освітлення 

виконуються відповідно до плану з урахуванням приписів ВДАІ ММУ УМВС України в 

Миколаївській області, скарг та заяв громадян міста.  Виконуються роботи з відновлення і 

обслуговування  1251,8 км мереж зовнішнього освітлення, 29023 од. світлоточок (газорозрядних, 

натрієвих, розжарювання). 

На обслуговування вищезазначеного господарства необхідно 17,0 млн.грн. на рік. 

Бюджетом на 2013рік  на утримання та ремонт передбачено15,0 млн.грн. 

З метою економії споживання електричної енергії  вишукуються можливості максимального 

забезпечення світлової активності світильників. Для цього використовуються світильники з 

енергоефективними лампами, які за своїми світловими характеристиками міцніші по світловому 

потоку та економніші за споживанням електроенергії. На сьогодні необхідно замінити 6104 

лампи накалювання. 

З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, особистої безпеки громадян, 

протидії небезпечним посяганням на особу, її власність, шляхом належного забезпечення 

освітлення вулиць міста та прилеглої території до житлових будинків, необхідно виконати роботи 

з відновлення та будівництва мереж зовнішнього освітлення на більш значимих об’єктах. На ці 

цілі  необхідно приблизно 10 млн.грн. 

З метою забезпечення безпеки руху громадян і  автотранспорту, вкрай необхідні 

будівництво та реконструкція 38 світлофорних об’єктів в місцях концентрації дорожньо-

транспортних пригод міста. Для цього необхідно близько 6,0 млн.грн. Бюджетом на 2013 рік 

передбачено 800,0 тис.грн., у той час як у 2012 році фінансування не виділялося. 

У 2008 році, відповідно до виділених коштів з міського бюджету, розпочато роботи з 

впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом, завдяки якій час проїзду 

регульованих магістралей знижується на 25%, кількість зупинок автотранспорту на регульованих 

перехрестях зменшується до 60%, рівень загазованості міських вулиць зменшується на 15-25%. 

Крім цього, при встановленні додаткового обладнання, завдяки системі, можливо проводити в 

будь-який час доби екологічний моніторинг перехресть, відслідковувати транспорт, що 
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знаходиться у розшуку. Так, із 72 об’єктів необхідно дообладнати 47. Орієнтована вартість робіт 

1,76 млн.грн. 

З метою розвитку інфраструктури і вирішення екологічної проблеми шляхом перерозподілу 

транспортного потоку з пр. Леніна, пр. Жовтневого, вул. Чкалова та вул. Чигрина, заплановано 

будівництво транспортної розв’язки вул.Новозаводська – вул. Залізнична – вул. Скороходова –

пров. Суднобудівельників – вул. Індустріальна – вул. Червоних Майовщиків. 

У 2008 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво вулиці 

районного значення – Індустріальної від вул. Червоних Майовщиків до котельні ВАТ асоціації 

«Миколаївзалізобетон-1» (на будівництво дороги необхідно більше 17 млн.грн.). Для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на  будівництво транспортної розв’язки по 

вулицях Новозаводська – Залізнична – Скороходова необхідно близько 600,0 тис.грн. Однак, 

кошти на ці цілі не виділені. 

У листопаді 2007 року розпорядженням управління з використання та розвитку комунальної 

власності Миколаївської міської ради від 07.11.2007 № 407-р на баланс комунального 

підприємства «Миколаївська ритуальна служба» передано 10 закритих кладовищ. Для утримання 

10 закритих і 3 діючих  кладовищ (сторожування, прибирання, поточний ремонт об’єктів) 

необхідно приблизно 3800,0 тис.грн.  на рік, але через дефіцит бюджетних коштів, який склався 

за останні роки, на виконання вищезазначених робіт виділяється 53% від необхідного. 

З метою забезпечення належної охорони місць поховань, надмогильних споруд на 

вищезазначених цвинтарях існує потреба у будівництві парканів в кількості 1900 п.м на суму 

близько 1,2 млн.грн. Протягом останніх років кошти на ці цілі не виділялися. 

У місті три діючих міських кладовища – Корабельне, Балабанівське і Матвіївське, на 

території яких можливе  поховання приблизно на 3 роки, тож вкрай необхідне будівництво нових 

кладовищ. Для забезпечення потреб міста в захороненні тіл померлих спільно з Міністерством 

оборони України відпрацьовується питання виділення земельної ділянки площею 200 га на 

полігоні в/ч А-0224. Розпорядженням головного квартирно-експлуатаційного управління 

Збройних Сил України від 30.09.2004 № 303/1/4/2124 було дано згоду на передачу земельної 

ділянки органам місцевого самоврядування для будівництва міського кладовища. Відповідно 

було розроблено проект землеустрою та проект будівництва міського кладовища на землях 

Жовтневого району (с.Капустина Балка). Однак з прийняттям резолюції Першого віце-прем’єр 

міністра України від 31.01.2007 № 4889/3/1-07 Міністерству оборони України зупинено 

здійснення операцій з реалізації та передачі земель оборони, розпорядження головного 

квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України від 30.09.2004  № 303/1/4/2124 

втратило чинність, земельну ділянку поновлено в картковому обліку в/ч А-0224. На сьогодні 

проводяться роботи з Міністерством оборони України щодо виділення земельної ділянки. 

На сьогодні, існуючий парк  машин і механізмів на комунальних підприємствах («ЕЛУ 

автодоріг», «СМЕП», «ГДМБ», «Миколаївська ритуальна служба», «Миколаївводоканал») 

перебуває у вкрай незадовільному стані і не відповідає сучасним вимогам. З метою належного 

утримання об’єктів комунального господарства, задоволення потреб мешканців міста, необхідне 

придбання техніки, у т.ч. одиниць транспорту: 

- КП «ЕЛУ автодоріг» – 10 од.; 

- КП «СМЕП» – 3 од.; 

- КП «ГДМБ» – 6 од.; 

- КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» – 8 од.; 

- МКП «Миколаївводоканал» – 6 од. 

            Для цього необхідно приблизно 24,0 млн.грн. У бюджеті міста Миколаєва на 2013 рік 

відсутні бюджетні призначення на придбання даної техніки. Враховуючи нагальну потребу до 

Віце-премєр-міністра України Вілкула О.Ю. були направлені пропозиції для реалізації проектів 

соціально-економіного розвитку, а саме проект  «Комплексне переоснащення парку машин, 

механізмів та відповідного обладнання у сфері благоустрою міста; м.Миколаїв, дороги та мости 

міста» на узгодження щодо можливості фінансування даного проекту згідно з Порядком  

«Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для обслуговування та погашення 
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зобов’язань за залученими під держані гарантії коштами для здійснення розпорядниками 

бюджетних коштів капітальних видатків», а саме: «компенсація відсотків та погашення 

запозичення у повному обсязі». На сьогодні, дія постанови Кабінету Міністрів України від 

03.06.2013 № 404 не подовжена, однак, департаментом житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради усуваються зауваження АТ «Укрексімбанк».  

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Протягом  2013 року з міського 

бюджету використано на: 

- утримання і поточний ремонт вулично-дорожньої мережі -  9,9 млн.грн.; 

- утримання штучних споруд  1,8 млн.грн.; 

- утримання    та    поточний    ремонт об'єктів    вуличного    освітлення    та зовнішніх 

електромереж 15,0 млн.грн.; 

- утримання кладовищ 2,1 млн.грн.  

Основні показники економічного та соціального розвитку м.Миколаєва за 2013рік: 

Показники виконання: Одиниця 

виміру 

Обсяг 

1 2 3 

- ремонт асфальтобетонного покриття тис.м
2
 62,3 

- санітарне очищення колодязів зливової каналізації од. 541 

- експлуатація світлофорних об'єктів од. 94 

- встановлення, заміна та відновлення дорожніх знаків од. 333 

- експлуатація дорожніх знаків од. 709 

- встановлення направляючих пішохідних огорож п.м 171 

- нанесення дорожньої розмітки фарбою км  

100м
2
 

36,0 

66,4 

- встановлення світильників од. 1804 

- монтаж кабелю км. 51,5 

- встановлення електричних ламп од. 19281 

- утримання штучних споруд од. 4 

- прибирання кладовищ, у т. ч.:  

міське  

Корабельне  

Староруське  

біля с.Балабанівка, 

Варварівське, Тернівське, Матвіївське, Ш.Бальське 

тис.м
2 

 

3331,5 

1159,4 

1759,1 

567,0 

520,9 

Головні проблеми: 

- відсутність об’їзної дороги; 

- тривала експлуатація мостів,  збільшення їх навантаження, швидке їх руйнування; 

- очищення стоків зливової каналізації,  будівництво очисних споруд на випусках до 

водоймищ; 

- незадовільний стан існуючого парку  машин і механізмів на комунальних підприємствах 

(«ЕЛУ автодоріг», «СМЕП», «ГДМБ», «Миколаївська ритуальна служба», «Миколаївводоканал»); 

- будівництво нових кладовищ; 

- аварійний стан шляхопроводу у Широкій Балці та понтонної переправи, яка є єдиним 

джерелом життєзабезпечення мешканців п/о Аляуди. 

 

Житлове господарство: 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Житловий фонд і комунальна інфраструктура 

станом на 01.01.2014 включають 3007 будинків, загальною площею 6,05 млн. м
2
, житловою 

площею 4,125 млн.  м
2
, 122818 квартир, з яких приватизовано – 106237 або 86,5%. 
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Житловий фонд обладнано: 

- водопроводом    96,8%; 

- каналізацією                96,3%; 

- опаленням                96,1%; 

- гарячим водопостачанням     92,8%; 

- ваннами (душами)    92,8%; 

- газом      93,7%; 

- електроплитами                      2,6%. 

У житлових будинках нараховується 1671 ліфт, 1763 будинки мають системи центрального 

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

забудови розташовано 227 дворових туалетів, 75 водорозбірних колонок. 

У м.Миколаєві існує велика потреба 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 

розрахункової нормативної потреби. 

На сьогодні потребують невідкладного ремонту покрівлі в 668 будинках, що складає             

543,88 тис.м
2
 на суму 123 млн.грн., герметизації стиків – 134 будинках, що складає 51 км на суму 

3,07 млн.грн., ремонту внутрішньобудинкових мереж водо-, теплопостачання – 626 будинків на 

суму 20 млн.грн., ремонту фасадів – 224 будинки на суму 42,41 млн.грн. 

На даний час у житлових будинках міста 1072 ліфта відпрацювали нормативний термін 

експлуатації (25 років) і потребують заміни. 

У всіх житлових будинках, обладнаних системами пожежогасіння, димовидалення та 

пожежної сигналізації, дані системи перебувають в неробочому стані  і потребують відновлення. 

Відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради та додаткових обстежень 

технічного стану квартир житлових будинків станом на 01.12.2013 у житловому фонді 

комунальної власності міста знаходяться: 

- 70 аварійних квартир, загальною площею 3096,4 кв.м, в яких зареєстровано та фактично 

проживають 122 мешканця; 

- 179 ветхих квартир, загальною площею 6764, 7 кв.м, в яких зареєстровано та фактично 

проживають 312 мешканців; 

- 34 непридатних для проживання квартири, загальною площею 2053, 8 кв.м, в яких 

зареєстровано та фактично проживають 105 мешканців. 

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 290 ОСББ та 14 ЖБК. 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження:  

Для поліпшення стану житлового господарства за 2013 рік виконано:  

Показники виконання: Сума 

(тис. грн.) 

Об’єм 

1 2 3 

Капітальний ремонт покрівель у житлових 

будинках (30 од.) 

3413,225 17272,44 м²  

Капітальний ремонт ліфтів у житлових 

будинках 

813,947 168 ліфтів  

Післяекспертний капітальний ремонт 

ліфтів у житлових будинках 

3104,361 139 ліфтів  

Капітальний ремонт фасадів в житлових 

будинках (5 од.) 

412,357 1741м2 

Капітальний ремонт теплових мереж 918,487 776,6 м.п. 

Капітальний ремонт мереж холодного 57,850 72 м.п. 
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водопостачання  

Капітальний ремонт перекриття у 

житловому будинку 

62,402 2 буд 

Капітальний ремонт теплових вузлів з 

встановленням теплового лічильнику 

386,25 16 од. 

Капітальний ремонт систем пожежної 

сигналізації, пожежогасіння та димовидалення 

80,454 4 од. 

 

Крім того, на проведення дератизації (6277,397 тис.м2) та дезінсекції (385,310 тис.м2) 

житлового фонду витрачено - 403,1 тис. грн., повірка та ремонт приладів обліку теплової енергії – 

536,8 тис.грн (120 од.) та виконані роботи із заміни 17 газових плит, 10 – газових колонок, 2- 

газових котла. 

Враховуючи, що житловий фонд м.Миколаєва потребує великих фінансових вкладень, 

необхідна підтримка з державного та обласного бюджетів, особливо в будинках, в яких мешканці 

бажають взяти відповідальність за утримання будинку і зареєстрували об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку. 

Департаментом  житлово-комунального  господарства Миколаївської міської ради постійно 

(щомісячно) проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що 

обслуговують житловий фонд комунальної власності міста.  

Відповідно до специфіки діяльності підприємств їх основним джерелом доходу є фінансові 

надходження за надані населенню послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій. 

Загальна сума дебіторської заборгованості по підприємствах, що обслуговують житловий 

фонд міської комунальної власності, складає 29,98 млн.грн., з неї 80,2 % або 24,04 млн.грн. борг 

населення за отримані послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території. 

Протягом 2013 року спостерігалась тенденція збільшення боргу на 1315,2 тис.грн. або на  5,8 %, 

середньомісячний показник оплати населенням платежів складає на рівні 98,2 % від нарахованого.  

У зв’язку з наданням послуг згідно з  діючими тарифами з 2009 року, несвоєчасною оплатою 

населенням платежів за отримані послугу з утримання будинків, споруд та прибудинкової 

території підприємства не мають достатніх обігових коштів на якісне обслуговування житлового 

фонду, на своєчасну виплату заробітної плати, несуть збитки, вимушені скорочувати чисельність 

працівників, переходити на режим неповного робочого часу. 

Фактична чисельність працюючих на підприємствах, які обслуговують житловий фонд 

комунальної власності міста, складає 59,4 % від визначеної згідно з нормативами. Крім того, 

окремі підприємства вимушені переходити на скорочений робочий тиждень. 

Одним із завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2009-2014 роки є посилення впливу мешканців будинків на умови 

свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. Перевагами ОСББ є покращання якості послуг, 

встановлюється дієвий контроль над раціональним використанням платежів мешканців, 

використовується трудовий внесок мешканців замість стягнення оплати за житло, зменшується 

кількість скарг.  

Створення ОСББ у місті Миколаєві  розпочалося з 1996 року і на сьогодні в місті налічується 

289 об’єднань, у тому числі 59 в будинках міської комунальної власності. У 2013 році з 

комунальної власності передано на баланс ОСББ 4 житлові будники. 

У 2013 році за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті, проведено навчання 

ініціативних жителів багатоквартирних будинків по програмах: підвищення кваліфікації голів 

та/або членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і для здобуття 

кваліфікації «керівник багатоквартирного житлового будинку» за програмами, які спільно 

створені фахівцями Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, міської асоціації 

ОСББ та департаменту житлово-комунального господарства. З 09.09.2013 по 27.09.2013 пройшли 

навчання на курсах підвищення кваліфікації за типовою освітньо-професійною програмою 2 групи 



 

 

 

42 

 

по 20 осіб з числа голів та членів правління ОСББ. А з 07.10.2013 по 31.10.2013 ще 48 осіб - 

слухачів курсів підвищення кваліфікації за типовою професійною програмою «Професійній рівень 

управління будинком» отримали сертифікати «Керівник будинку».  

Також департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 

проводиться робота з інформування мешканців міста щодо переваг створення ОСББ. Так, на 

місцевому телебаченні декілька голів ОСББ давали інтерв’ю, в яких розповіли про свої успіхи. 

Більшість об’єднань були перереєстровані з житлово-будівельних кооперативів або прийняті 

на баланс з комунальної власності міста. Цим будинкам більше 30- 40 років і вони мають 

незадовільний стан покрівель, міжпанельних швів, інженерних комунікацій. Незадовільний стан та 

закінчення терміну експлуатації ліфтів. У більшості будинках ОСББ відсутні прилади обліку 

теплової енергії, недостатнє фінансування стимулювання створення ОСББ в місті для проведення 

перших капітальних ремонтів будинків, в яких створені ОСББ і будинки передані або передаються 

на баланс ОСББ. 

Згідно із статтею 24 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» колишній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний будинок до передачі на 

баланс об’єднанню, бере участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс 

капітального ремонту будинку відповідно до законодавства. 

Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва 

на 2010-2014 роки передбачені заходи щодо співфінансування із міського бюджету капітального 

ремонту будинків ОСББ на умовах: 90% - міський бюджет, 10% - кошти ОСББ (для ОСББ, які 

створені в будинках комунальної власності); 50% - міський бюджет, 50% - ОСББ (для ОСББ, які не 

перебували і не перебувають у комунальній власності). 

У 2013 році за вищевказаною програмою виконані роботи з капітального ремонту в 12 

житлових будинків ОСББ на загальну суму 1 473,418 тис.грн., з яких – 1 063,727 тис.грн. – кошти 

міського бюджету, 409,690 тис.грн.- кошти ОСББ. 

За кошти, виділені депутатами на виконання своїх депутатських повноважень, виконані 

ремонти у 3- будинках ОСББ на загальну суму 22,253 тис.грн. 

Основними причинами повільного створення ОСББ в будинках міської комунальної 

власності є недостатня обізнаність мешканців будинків з цих питань, відсутність ініціативних 

мешканців, які мають бажання взяти на себе повноваження та відповідальність по управлінню 

будинком (більшість будинків потребують капітального ремонту), недосконалість існуючої 

законодавчої бази. 

Головні проблеми: 

- катастрофічна зношеність основних фондів; 

- недостатність коштів на проведення капітального ремонту житлового фонду та, як 

наслідок, значне погіршення технічного стану інженерного обладнання, окремих конструктивних 

елементів будівель; 

- невідповідність існуючих тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно 

обґрунтованих витрат, призвела до втрати економічної привабливості діяльності з обслуговування 

житла; 

- недостатність кваліфікованих працівників, що в свою чергу погіршує якість наданих 

послуг; 

- підприємства немають можливості оновлювати та придбати необхідну техніку, яка б 

поліпшила умови праці та якість роботи; 

- відсутність державної фінансової підтримки житлового господарства, як наслідок, повільно 

просувається реформування галузі. 

Існує проблема  несвоєчасної оплати за виконані роботи.  Заборгованість виникла  у зв’язку  з 

відсутністю   коштів на єдиному казначейському рахунку. 

Для удосконалення послуги із забезпечення населення м. Миколаєва послугами з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій необхідного рівня та якості необхідно: 
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- виконання законодавства в частині отримання діючими житлово-експлуатаційними 

підприємствами висновків Державної інспекції по цінах щодо розрахунку економічно 

обґрунтованих тарифів; 

- виготовлення технічної та землевпорядної документації; 

- паралельно з прийняттям по будинкових тарифів необхідно затвердити розроблений проект 

«Порядку надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій з 

показниками якості та кількості таких послуг»; 

- для контролю якості надання послуг з утримання житла необхідне налагодження взаємодії 

між власниками об’єднання квартир з житлово-експлуатаційними підприємствами, щодо якості 

послуг , які надають ЖЕП з одного боку та дотримання обов’язків споживачів (мешканців) з 

іншого боку. 

Недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів  призвела 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. 

 

 

 

 

 

 Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі.  У закладах охорони здоров’я міста надається 

первинна та спеціалізована медична допомога на рівні сучасних стандартів та з впровадженням 

науково-медичних технологій. Прикладом таких впроваджень є результати  роботи опікового 

центру, відділення реконструктивної  та пластичної хірургії, міської централізованої клініко-

біохімічної   лабораторії, індивідуальних сімейних пологових залів, кабінетів «Довіри». Також 

приділяється велика увага впровадженню сімейної медицини в місті, як першому етапу у 

реформуванні сфери охорони здоров’я. Станом на 01.01.2014  у місті розгорнуто 34 сімейні 

лікарські амбулаторії. У 2014 р. заплановано відкриття ще 6 сімейних амбулаторій. Проведена 

реєстрація населення районів обслуговування поліклінік, визначена чисельність та щільність 

розселення населення районів обслуговування, кількість та місце розміщення сімейних 

амбулаторій, наближених до населення. Всі ці дані занесені на мапу районів обслуговування 

лікувальних закладів міста. У центрах первинної медико-санітарної допомоги, які розпочали свою 

роботу з 1 березня 2013 року, працює 80 сімейних лікарів, також проходять підготовку ще 60 

дільничних лікарів, з необхідних 331.  

Станом на 01.01.2014  для центрів первинної медико-санітарної допомоги з місцевого 

бюджету було придбано 8 од. автотранспорту на загальну суму 479,2 тис.грн. 

У лікувально-профілактичних закладах міста постійно проводиться аналіз стану кадрового, 

фінансового, матеріально-технічного забезпечення відповідної адміністративної території, який 

дозволяє виявити проблеми охорони здоров’я.  

Основні показники здоров’я населення м. Миколаєва за 2013 рік: 

- народжуваність  - 10,0 на 1 тис. населення;  

- смертність – 10,49 на 1 тис. населення;  

- природний приріст населення  -  -0,49; 

- малюкова смертність – 6,2 на 1 тис. народжених живими; 

- захворюваність – 684,0 на 1 тис. населення;  

- поширеність хвороб – 1826,6 на 1 тис. населення. 

 

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). 

Охорона здоров’я  
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 Бюджет галузі охорони здоров’я міста Миколаєва по загальному фонду станом на 01.01.2014 

склав 269,664 млн.грн. Касові видатки склали 266,3 млн.грн., що склало 98,76 % від запланованої 

суми. 

Для забезпечення населення медикаментами  на рік  касові видатки склали 8,83 млн.грн. 

Видатки на  харчування  на рік  склали 4,189 млн.грн. 

По ЛПЗ міста забезпечили лікарськими препаратами тільки за  безкоштовними рецептами 

5858 осіб на загальну суму 2,28 млн.грн.; безкоштовним зубопротезуванням 669 осіб на            

782,823 тис.грн. 

По медикаментах на 1 ліжко-день видатки склали 8,78 грн., з урахуванням надходжень за 

рахунок спецфонду – 19,09 грн., харчування на 1 ліжко-день – 6,17 грн., з урахуванням 

надходжень за рахунок спецфонду – 6,89 грн. 

По ЛПЗ міста закупили медичну апаратуру і обладнання: 

  - за рахунок місцевого бюджету на  суму 794,758 тис.грн.; 

  - за рахунок обласного бюджету на  суму 15,4 тис.грн.; 

  - за рахунок власних надходжень бюджетних установ на суму 1,187 млн.грн. 

Протягом 2013 року: 

- придбано 2 од. автотранспорту на загальну суму 119,8 тис. грн. для міської лікарні №4 та 

КУ ММР «МІАЦМС»; 

- придбано 2 приміщення центрам первинної медичної допомоги №№5, 6 для влаштування 

сімейних амбулаторій на загальну суму 5520,769 тис.грн.; 

- виконані проектні роботи з реконструкції сімейної амбулаторії ЦПМСД №2 по вул.11 

Поздовжній,45  на загальну суму 60,313 тис. грн.; 

- роботи з реконструкції приміщень по вул.Васляєва, 37а для розміщення амбулаторії» 

розпочато ще в 2012 році,  виконано в 2012 році робіт  на 80,666 тис. грн., продовжені в 2013 році 

(касові видатки складають 1283,173 тис. грн.); 

- проведені роботи із забезпечення автономним безперебійним електроживленням лікарні 

швидкої медичної допомоги на суму 603,358  тис.грн.; 

- розпочато капітальний ремонт реанімаційного блоку інфарктного відділення міської 

лікарні №1  на суму 984,728 тис.грн.; 

- виконані проектні роботи з реконструкції існуючої будівлі сімейної амбулаторії КЗ ММР 

«ЦПМСД № 4 за адресою: вул. Герцена, 2  на суму 79,653 тис.грн.; 

- виконані проектні роботи та експертиза з капітального ремонту сімейної амбулаторії КЗ 

ММР «ЦПМСД» № 5 по пр. Ленина, 135 на суму 126,039 тис.грн.; 

- на реконструкцію наявних приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки 

№1 за адресою: пров. Кобера, 15-а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування 

рентгенкабінету  використано 3035,384 тис.грн.; 

- виконані проектні роботи з реконструкції наявних приміщень сімейної амбулаторії по    

вул. Чкалова, 93 суму 56,991 тис.грн.; 

- проведено капітальний ремонт рентгенкабінетів у ЦПМСД №№5,6 на загальну суму     

150,0 тис.грн.; 

- на капітальний ремонт кабінету МРТ міської лікарні №4 використано  794,113 тис.грн.; 

- проведено капітальний ремонт покрівлі гаражу міської поліклініки №4 на загальну суму 

142,0 тис.грн.; 
- виконані проектні роботи з капітального ремонту приміщень сімейної амбулаторії КЗ ММР 

«ЦПМСД № 6» за адресою: вул. Нікольська 46/1, 46/2, 46/3, 46/4 на суму 83,936 тис.грн.; 

- проведено капітальний ремонт для розміщення сімейної амбулаторії по вул.Київській, 1 

«В»  на загальну суму 2570,208 тис.грн., амбулаторія відкрита в листопаді 2013 року. 

Головною метою фінансування медичної галузі є поліпшення здоров’я населення, 

підвищення доступності медичних послуг належної якості всіх членів громад. 

Головні проблеми. Залишається негативний стан основних демографічних показників, 

перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності, погіршення стану здоров’я молоді, 

збільшення частоти соціально-небезпечних хвороб. Незадовільна матеріально-технічна база 

закладів охорони здоров’я, дефіцит кадрів та їх соціальна незахищеність.  
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Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Стабільно функціонують 72 дошкільні 

навчальні заклади міської комунальної власності, спеціальний навчально-виховний комплекс для 

дітей з вадами зору (дошкільне відділення -137 дітей), 5 відомчих та 10 приватних. У всіх типах 

ДНЗ виховується понад 17177 дітей, що становить 93,6% дітей віком від 3-х до 6-ти років та 

стовідсотково дітей п'ятирічного віку; 72 загальноосвітні заклади, у т.ч. 5 гімназій, 5 ліцеїв, 

колегіум, 2 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов, спеціалізована школа 

мистецтв і прикладних ремесел, 3 вечірні школи, спеціальний навчально-виховний комплекс для 

дітей із зниженим зором), у яких навчаються 38998 учнів;  Миколаївський муніципальний 

академічний коледж, що готує молодших спеціалістів за напрямками «Акторське мистецтво», 

«Декоративно-прикладне мистецтво»; 7 позашкільних навчальних закладів та Миколаївський 

будинок вчителя, де гуртковою роботою охоплено 11 846 вихованців. Відповідно до соціальних 

вимог сьогодення мережа гуртків зросла на 5% (охоплення дітей позашкільною освітою - 80%). 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. У липні 2013 року до 

комунальної власності міста прийнято відомчий дошкільний навчальний заклад №101 ДП 

«Спеціалізований морський порт «Октябрьск» (потужність 249 місць); відкрито на 01.09.2013 

додаткових 23 групи на 689 місць у ДНЗ (18 груп у функціонуючих закладах - ДНЗ №№22, 29, 70, 

79, 83, 87, 128, 140, 2, 148, 95, 121, 144; 5 груп - у ДНЗ №101). Здійснюється реконструкція будівлі 

ДНЗ №143 (потужність - 200 місць) з метою відновлення його роботи для задоволення освітніх 

потреб батьківської громадськості у дошкільній освіті; роботи виконано на 93%. 

Оптимізовано мережу класів/груп для дітей з особливими потребами. Для дітей з малими 

формами тубінфікації - 4 ДНЗ санаторного типу та  ДНЗ компенсуючого типу; в 12 ДНЗ - 

санаторні групи; у 59 ДНЗ - групи для дітей з вадами інтелектуального розвитку та мови; на базі 

ЗОШ №№10, 13, 46, 53 - спеціальні класи для дітей із затримкою психічного розвитку. Для 

визначення потреб дітей із розумовою відсталістю в місті функціонує психолого-медико- 

педагогічна консультація. Керівниками денних загальноосвітніх навчальних закладів організовано 

індивідуальне навчання 609 учнів, у тому числі дітей- інвалідів. 

Створено 80 класів з профільним навчанням, де навчається 2124 учні; 135 класів з 

поглибленим вивченням окремих предметів (4156 школярів). 

Створено єдину міську електронну базу освіти з використанням проекту «Курс: ОСВІТА», 

що профінансовано міським бюджетом. Проводиться організаційна робота стосовно 

впровадження програмного продукту «Курс: ДОШКІЛЛЯ». Запроваджено єдиний в Україні 

проект НМЦ, ДНЗ та науково-педагогічної бібліотеки «Інформаційно- комп'ютерні ресурси у 

методичній діяльності ДНЗ». Дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади 100% 

мають підключення до мережі Інтернет. 

Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел 

експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» - 

учасник Національного проекту «Відкритий світ». У II етапі проекту візьмуть участь 9 ЗОШ міста 

(ЗОШ №14 ім. Героя Радянського Союзу Пшеніцина Г.О., 19, 29, 50, 56, економічний ліцей №2, 

гімназія №4, СШМіПР, муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки). 

Здійснюється експериментально-дослідна робота з тем: «Науково- методичні основи 

використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі „1 учень - 1 комп'ютер" з 

використанням шкільних нетбуків» та «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної 

моделі медіа-освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів». 

Команда м.Миколаєва посіла І місце серед команд 24 міст та районів області за результатами 

III (обласного) етапу. За результатами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, із 37 переможців, команди Миколаївської області, 33 (89%) - з м. Миколаєва. 42 учні - 
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переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та III етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

отримали стипендії міського голови та міської ради. 

Протягом навчального року школярі безкоштовно користуються міським 

электротранспортом. Організовано перевезення учнів та педагогічних працівників до місця 

навчання (ЗОШ №№12, 14, 24, 27, 29, 40) та в зворотному порядку. 

Усі 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 у межах гранично доведених норм, що в 2013 році збільшено для дітей санаторних та 

цілодобових груп ДНЗ відповідно на 10,5% та 5,9%; учнів 1 - 4 класів та учнів пільгової категорії - 

на 10% та 14%. 

Улітку 2013 року близько 2,4 тисяч дітей оздоровлено у 55 відпочинкових таборах, які 

працювали на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, понад 500 школярів 

пільгових категорій, лідерів учнівського самоврядування, переможців творчих конкурсів та 

інтелектуальних змагань - у позаміських таборах.  

Поступово зміцнювалась матеріально-технічна база навчальних закладів. По спеціальному 

фонду (крім власних надходжень) видатки за 2013 рік склали 12347,4 тис. грн. (у тому числі на 

погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2013 року), з них: 

- капітальний ремонт будівлі ДНЗ №№143, 130, 99 – 9598,6 тис. грн.; 

- капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №№27, 19, 64, 28, 30, 52, 6, ДНЗ №№17, 110, 139 – 

1542,0 тис. грн.;  

- будівлі ЗОШ №25, ПУГ, 36 – 462,3 тис.грн.;  

- будівлі  ДНЗ №112 – 1,7 тис.грн.; 

-   капітальний ремонт (у тому числі проектно-вишукувальні роботи)  інших закладів освіти 

– 84,8 тис. грн.; 

  - придбання обладнання, меблів – 658,0 тис. грн.;  

 Крім того, із загального фонду бюджету – 275,01 тис. грн.  

 На реконструкцію закладів освіти та виготовлення проектно-кошторисної документації з 

будівництва нових закладів  використано – 2052,4 тис.грн. 

Здійснено заходи щодо оновлення застарілих та відкриття нових спортивних майданчиків 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Відкрито басейн у ДНЗ №49; 

реконструйовано ігрові та спортивні майданчики у ДНЗ №№7, 78, 118, 123, 140, 148, що мають 

сучасне обладнання. На територіях ЗОШ №№7, 12, 14, 16, 24, 47, 51, 53 встановлено майданчики з 

тренажерним багатофункціональним обладнанням; модернізовано спортивні майданчики в СЗОШ 

№22, ЗОШ №19, 26, 42;  облаштовано спортивний майданчик для учнів муніципального колегіуму 

ім. В.Д.Чайки та оновлено спортмайданчики в мікрорайоні юридичного ліцею та ЗОШ №20. 

 

Головні проблеми: 

- перевантаження наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів дітьми, 

неможливість забезпечити потреби батьків у дошкільній освіті. Показник завантаженості ДНЗ 

(чисельність дітей на 100 місць) - 144 особи; 

- створення умов для вивчення інформатики учнями 2, 5 класів; 

- потреба в капітальних ремонтах ЗОШ №36 та покрівель навчальних закладів. 

 

Пропозиції щодо  вирішення проблем: 

 -збільшення обсягів фінансування освітньої галузі з урахуванням необхідності здійснення 

заходів щодо відновлення діяльності та будівництва нових дошкільних навчальних закладів; 

 - придбання комп'ютерної техніки та учнівських меблів для створення належних умов для 

вивчення інформатики учнями 2, 5 класів; 

 - виділення лімітних асигнувань на капітальний ремонт ЗОШ №36, покрівель навчальних 

закладів. 
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Стислий аналіз та динаміка галузі. Збережено існуючу мережу закладів та підприємств 

культури -  2 Централізовані бібліотечні системи, які налічують 37 бібліотек, 7 клубних закладів,    

міський методичний центр, культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка», комунальне 

підприємство «Миколаївські парки», Миколаївський зоопарк; 10 шкіл естетичного виховання, 

муніципальний театр-студію естрадної пісні та  камерний оркестр. У 2013 році палацу культури 

«Молодіжний» було передано цілісний майновий комплекс кінотеатру «Юність», що дало 

можливість активізувати концертно-видовищну діяльність палацу, збільшивши кількість 

глядацьких місць та активізувати концертно-видовищну діяльність палацу. 

 Станом на 01.01.2014 на державному обліку по м.Миколаєву перебуває 353 пам’ятки, у тому 

числі: археологічні – 73, історичні – 111, монументального мистецтва – 21, архітектури та 

містобудування -139, садово-паркового мистецтва – 9. Категорію «національна» мають 15 

пам’яток міста, а одна з них - Миколаївська обсерваторія - включена до попереднього списку 

об’єктів (Tentative List), які можуть претендувати на включення до Списку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878, саме місто 

Миколаїв внесено до Списку історичних населених місць України. 

У 2013 році за підсумками загальноміської програми «Городянин року. Людина року» звання 

«Городянин року» отримали Кручініна Є.І. - директор дитячої художньої школи та Захарова Ю.В. 

– директор Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний». Семілєт Н.В. - директор 

Центральної бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменка  отримала почесну відзнаку «За 

заслуги перед містом».   

 

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.  

На утримання галузі у 2013 році залучено  61 632,902 тис. грн.  

Потужними інформаційними центрами є  бібліотечні заклади, якими з початку року 

обслужено майже 130 тис. читачів та видано більше 2 млн. примірників. На утримання бібліотек 

міста у 2013 році використано 16849,572 тис.грн, поповнення бібліотечних фондів здійснено за 

рахунок коштів бюджету розвитку у сумі  444,0 тис.грн. 

Комп'ютерний парк ЦБС для дітей та дорослих з початку року збільшився на 18 комп’ютерів 

і налічує  218 сучасних ПК. Доступ до Інтернет - ресурсів мають 196 комп’ютерів у 31 бібліотеці. 

За інноваційну діяльність у 2013 році Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького отримала 

міжнародне визнання, здобувши  перемогу в конкурсі «Внесок у Відкритий уряд» за Програмою 

інновацій в публічних бібліотеках EIFL – PLIP  (м.Орхус, Данія) та перемогу у Всеукраїнському 

конкурсі електронних каталогів на сайтах бібліотек України в номінації: «Кращий електронний 

каталог». Центральна міська бібліотека для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменка стала переможцем 

конкурсу за програмою «Бібліомоста» «БібліоКіно Фест – 2.0». 

У школах естетичного виховання, на фінансування яких  у 2013 році використано                  

18050,2 тис. грн., здобувають початкову мистецьку освіту 2297 учнів, навчальний процес 

забезпечується  382,66  педагогічними ставками. 21%  - це учні пільгових категорій (486 учнів). У 

зв’язку з проведенням у 2013 році в Україні Року дитячої творчості, активізовано участь дитячих 

та юнацьких колективів та виконавців у різноманітних творчих змаганнях. За підсумками  2013 

року понад 400 вихованців шкіл естетичного виховання та 31  творчий колектив шкіл  ПСМНЗ 

взяли участь у конкурсах різних напрямків та рівнів.  Переможцями стали  95 учнів та 19 творчих 

колективів. 

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

ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» та КП «Миколаївські парки»,  профінансовані в сумі 

2045,0 тис.грн. 
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На  утримання 5 будинків культури та 2 Палаців  з міського бюджету використано              

5542,0 тис.грн. У закладах діють понад 120 клубних формувань, з них: 50 клубних  об’єднань та 70 

творчих колективів, з яких 10 носять звання народний. 5452,4 тис.грн. У березні 2013 р. відбулося 

урочисте відкриття унікальної танцювальної зали Палацу культури «Молодіжний», на капітальний 

ремонт якої  було витрачено 695 тис.грн. На території парку «Ліски» обладнано новий дитячий 

майданчик, введено в дію новий дитячий атракціон. 

На утримання найбільшої установи галузі  Миколаївського зоопарку  з міського бюджету у 

2013 році використано  11818,9 тис.грн. загального фонду та 805 тис.грн.- з бюджету розвитку. 

Колектив Миколаївського зоопарку продовжує роботу з поповнення колекції тварин, зміцнення 

міжнародних  зв’язків. Помітними подіями стали: участь у конференції Європейської асоціації 

зоопарків і акваріумів, співпраця з французьким телеканалом France 3 Sat з метою створення 

документального фільму, проведення третьої Міжнародної конференції терраріумістів, відкриття 

нових вольєрів та ландшафтної композиції «На стыке двух культур», презентація оновленої 

центральної алеї.  

Протягом 2013 року управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини 

Миколаївської міської ради та підвідомчими закладами було проведено майже 700 культурно-

мистецьких заходів, понад 50 з них вагомих - з нагоди відзначення державних, загальноміських, 

професійних та ювілейних визначних подій, які відвідало близько 100 тис. осіб, організовано 115 

виставок художньої творчості, графіки, фотографії, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну; 

проведено ювілейні виставки, присвячені творчості видатних миколаївських митців, цикл 

живописних творів заслужених діячів мистецтв України та багато інших. На проведення святкових 

заходів у 2013 році використано 482 тис.грн.  

Активізація  пошуку додаткових  джерел фінансування, у т.ч. грантових, стала одним із 

пріоритетних напрямків роботи закладів культури в умовах обмеженого фінансування. Цільові 

гранти у конкурсі «Територія  РУСАЛа-2013» отримали: ДХШ на реалізацію проекту «Чудо-

дерево» в номінації «Технології майбутнього» на суму 28,0 тис. грн.; БУ КІК ДМ «Казка» на 

соціально - інфраструктурний проект «Планетарій в «Дитячому містечку «Казка» вартістю             

500,0 тис. грн., ЦБС для дітей отримано грантів від Посольства США в Україні в рамках проекту 

«Вікно в Америку для майбутніх лідерів» на загальну суму 92,3 тис. грн. та від програми 

«Бібліоміст» у рамках проекту «Організація вільного доступу» до Інтернет на загальну суму 84,0 

тис.грн.; проекту «Бібліотека – майданчик здоров’я для інтелектуалів» на загальну суму 17,24 

тис.грн.  

З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури у 2013 році використано 

1 395,6 тис.грн. Придбано комп’ютерної техніки та аудіо-відео апаратури, меблів на суму            

798,1 тис. грн., для забезпечення діяльності концертної зали «Юність» ММПК «Молодіжний» з 

бюджету розвитку на придбання крісел концертної зали та фойє, кондиціонерів та оновлення 

сценічного обладнання використано 350,0 тис. грн.  

Протягом звітного періоду виконано поточних ремонтних робіт по галузі на загальну суму  

1 444,6 тис.грн.: 

- до початку нового навчального року в  школах естетичного виховання дітей, клубних та 

інших закладах проведено ремонти приміщень, здійснено заміну вікон на металопластикові, 

відремонтовано фасади дитячої художньої школи та Великокорениського БК, здійснено ремонт 

глядачевої зали та сцени Малокорениського будинку культури; 

- у 7 бібліотеках-філіях ЦБС для дітей та дорослих виконано ремонти приміщень, 

електромереж;  

- у Миколаївському зоопарку виконано  ремонти приміщень та вольєрів антилопнику, 

пташнику та кормоцеху, службових приміщень орнітології, здійснено реконструкцію вольєрів та 

басейну білих ведмедів, завершено реконструкцію вольєрів малих кішок.  

З початку року виготовлено проектно-кошторисну документацію та виконано капітальних 

ремонтів на загальну суму 1453,2 тис. грн.: 



 

 

 

49 

 

 - у Миколаївському зоопарку здійснено ремонт центральної алеї та майданчику біля 

адміністративної будівлі; виконано проектно-кошторисну документацію на «Будівництво 

приміщення для жирафів з літніми вольєрами»,  

- на реконструкцію павільйону - кафе під планетарій у ДМ «Казка» було виділено                 

120,0 тис.грн. з бюджету розвитку міста та залучено 200,0 тис.грн. грантових коштів центру 

соціальних програм «РУСАЛ»; 

- капітально відремонтовано клас теоретичних дисциплін Дитячої школи мистецтв № 1.  

 

На виконання Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2011 – 2015 роки 

профінансовано на суму 327,668 тис.грн. Здійснено поточний ремонт 6 пам'яток історії, 

відновлено пам’ятну дошку на честь Т.Г.Шевченка, виготовлені  та встановлені 3  меморіальні  

дошки на честь видатних миколаївців. 

 

Головні проблеми: 

- кредиторська заборгованість становить 3071,5 тис.грн.; 

- потребує впорядкування питання управління парками, не вирішено питання закріплення за 

парками права користування земельними ділянками (відсутні Державні акти на право постійного 

користування землею), у критичному стані знаходиться більша частина атракціонної техніки. Все 

це створює перешкоди у розвитку та ефективній 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: 

 -  поповнення бібліотечних фондів у повному обсязі  (у 2013 році   забезпечено поповнення 

фондів на 40% від мінімальної потреби); 

- капітальний ремонт  покриття амфітеатру БУ ДМ «Казка», яке визнане аварійним;  

- заходи з термомодернізації Центральної бібліотеки імені М.Л.Кропивницького; 

- капітальний ремонт Центральної  бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменка; 

- капітальний ремонт фасаду Дитячої  школи мистецтв № 2; 

-виконання приписів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки;  

-проведення реконструкції нежитлового приміщення по вул.Артилерійській,7 під  

Миколаївський міський палац культури і мистецтв  (будівля палацу є пам’яткою архітектури 

національного значення - «Офіцерське зібрання»). 

Пропозиції щодо  вирішення проблем: 

- фінансове забезпечення реалізації заходів міської комплексної Програми «Культура»  на 

2013-2017 роки, Програми охорони культурної спадщини в м.Миколаєві на 2011 –2015 роки;  

- залучення додаткових коштів шляхом надання платних послуг населенню, залучення 

позабюджетних та спонсорських коштів; 

- подальше ініціювання перед Міністерством охорони навколишнього природного 

середовища України  питання про фінансування зоопарку з державного бюджету; 

- стабільне бюджетне фінансування видатків на утримання закладів культури та здійснення 

їх основних функцій, збереження та дослідження об’єктів культурної спадщини, залучення 

благодійних внесків на виконання задач по охороні культурної спадщини; 

- пошук, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності 

закладів культури, вдосконалення господарського механізму їхньої діяльності,    інформаційно-

методичне    забезпечення,    впровадження    нових  моделей організації культурної діяльності. 
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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, міжсекторальна співпраця 

місцевої влади та громадських організацій.   

 

За звітний період було надано підтримку 39 організаціям, спільно з якими було проведено 86 

загальноміських заходів, участь у яких брало близько 21,0 тис.осіб. Впроваджуються проекти 

підтримки молодіжних організацій, юних спортсменів, туристів, журналістів, забезпечення 

відпочинком за бюджетні кошти передусім дітей-сиріт, з багатодітних сімей, дітей-інвалідів. 

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 – 

організовано та проведено 68 спільних  заходів.  

Протягом 2013 року реалізовано декілька важливих для міста проектів, серед яких можна 

виділити Четверту Міжнародну лабораторію «Психотехнології для життя та бізнесу», II - й 

міський освітньо-виховний захід - «Лабораторія лідерства». Освітньо - виховний захід - програму 

«Майбутнє Миколаївщини: від мрії до реального плану дій». Обласний етап Всеукраїнської акції 

«Серце до серця». Протягом п'яти років реалізується соціальний партнерський проект 

«Впровадження арт- терапії на Миколаївщині» з метою застосування арт-терапевтичних 

технологій для відновлення та підтримки фізичного, психічного та духовного здоров'я людей. У 

рамках виконання міської Програми «Молодь» на 2013-2017 роки проводиться робота по 

призначенню стипендії міського голови та міської ради студентам, які навчаються у вищих 

навчальних закладах та професійно - технічних закладах м. Миколаєва. У 2013 році відзначено 52 

студенти з 28 навчальних закладів міста, сума виплати стипендій яким склала  101 тис.грн. 

Продовжується робота з координації питання щодо розгляду кандидатур та подання документів 

на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Станом на 01.01.2014  почесним 

званням України «Мати-героїня» відзначено 86 багатодітних матерів м. Миколаєва. 

Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради постійно співпрацює 

з громадськими організаціями, серед яких можна виділити - Обласний благодійний фонд 

реабілітації та допомоги інвалідам, жінкам та дітям «Святий Антоній», громадську організацію 

«Миколаївський Молодіжний Муніципалітет», Миколаївську міську дитячу громадську 

організацію «Скаути Миколаєва», Миколаївський фонд «Дітям України», обласний благодійний 

фонд «Індиго», молодіжну громадську організацію «Альтер-Спорт», Миколаївський обласний 

осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів-інвалідів «Гаудеамус», 

Миколаївську міську молодіжну громадську організацію «Волонтери» та іншими.  

У рамках здійснення соціальної роботи, соціальної підтримки і соціального супроводу сімей, 

неповнолітніх, багатодітних та малозабезпечених - у звітному періоді надано підтримку на 

проведення - 18 заходів. 

На виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013- 2014 роки влітку 

2013 року забезпечено якісним та змістовним відпочинком 735 дітей міста пільгових категорій, з 

них: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (у тому числі, з прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу) - 120, діти-інваліди - 14; безпритульні та бездоглядні діти - 6; 

діти з багатодітних сімей - 239; діти з малозабезпечених сімей - 22; діти, постраждалі внаслідок 

Сім’я та молодь 
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Чорнобильської катастрофи - 38; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на 

виробництві або під час виконання службових обов'язків - 1; талановиті та обдаровані діти 

(відмінники навчання, лідери учнівського самоврядування) - 295. Діти міста оздоровилися та 

відпочили у КП ММР «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» (м.Миколаїв), 

позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Космос» с. Рибаківка (Миколаївська область) 

та Дитячій учбово-спортивній оздоровчій базі «Динамо» (м.Очаків). 

 

Головні проблеми. Одними з головних проблем є недостатня фінансова спроможність, 

блокуванням казначейством платежів місцевих органів влади,  відсутність соціально- економічної 

стабільності у державі, занепад моральних та сімейних цінностей, стрімкі та не завжди виважені 

зміни у законодавчій та нормативно-правовій базі. 

Проблеми, які можливо вирішувати на місцевому рівні: 

- збільшення фінансування Програми «Молодь» на 2013-2017 роки за рахунок коштів з 

міського бюджету; 

- покращення соціальної роботи (адресність, своєчасність, системність); 

- 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, з 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 2013 рік проведено 250 

спортивно-масових заходів, у тому числі міських змагань з різних видів спорт - 161, навчально-

тренувальних зборів з підготовки до чемпіонатів світу, Європи та чемпіонатів України – 89. 

 На утримання спортивних шкіл, стадіонів міської комунальної власності, придбання 

обладнання та інвентарю, капітального ремонту фактично використано з міського бюджету             

26568,6 тис.грн. На проведення спортивно-масових заходів, участі у міжнародних та 

всеукраїнських змаганнях фактично витрачено  коштів з міського бюджету 1856,5 тис.грн. 

 Надана фінансова підтримка ФОК «Вікторія» на загальну суму 245,5 тис.грн. 

На реконструкцію КУ «Центрального міського стадіону» за вимогами стандартів Федерації 

футболу України та спортивних шкіл  з міського бюджету в 2013 році фактично використано    

269,1 тис.грн. 

 

Головні проблеми. Проблемами, з якими стикаються спортивні установи у своїй роботі, 

залишаються недостатнє фінансування діяльності ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ та забезпечення 

спортивними спорудами, обладнанням, інвентарем.  

Для розвитку мережі, поліпшення та інноваційного оновлення матеріально-технічної й 

технологічної бази фізкультури і спорту необхідно вирішувати ряд питань.  Необхідні додаткові 

кошти на продовження реконструкції КУ «Центральний міський стадіон» та  на придбання 

спортивного інвентарю (форми) для спортсменів з підготовки та участі у спортивних змаганнях 

різних рівнів. 
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Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. У нашому місті санітарний стан та благоустрій 

завжди був і залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності міської ради та її 

структурних підрозділів. Враховуючи зміни та доповнення до законодавчих актів у сфері 

поводження з відходами, проводиться робота з вдосконалення схеми вивезення відходів у місті. 

Усі тверді побутові відходи, які утворюються в місті, захоронюються на міському полігоні 

твердих побутових відходів (ТПВ). З початку 2013 року на полігон ТПВ прийнято близько 

1000000 м
3
 відходів. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Для покращення санітарного 

стану міста за кошти міського бюджету придбано 1450 контейнерів об'ємом 0,8 м
3
 для збору 

твердих побутових відходів та 74 контейнери об'ємом   0,75 м
3
. 

З метою забезпечення безперебійної роботи з вивозу ТПВ для комунальних підприємств 

придбано 3 сміттєвози, які вже надійшли до міста. 

У зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про відходи» та Закону України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг» прийнято рішення виконавчого комітету 

Миколаївської міської ради від 14.12.2012 №1379 «Про внесення змін до рішення виконкому 

міської ради від 21.04.2006 №771 «Про житлово-комунальні послуги, які виборюються на 

конкурсних засадах, та впровадження відбору суб'єктів господарювання по їх виконанню», яким 

організатором конкурсу з відбору виконавців послуг з перевезення побутових відходів визначено 

департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. 

На сьогоднішній день департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради проводяться 

організаційні заходи щодо створення конкурсної комісії та проведення найближчим часом 

конкурсу відповідно чинного законодавства. 

До моменту проведення конкурсу робота з вивезення ТПВ буде продовжуватись згідно з 

попередньо укладеними договорами. 

Фахівцями департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 

постійно проводяться рейди щодо обстеження санітарного стану та дотримання режиму об'єктів 

природно-заповідного фонду міста.  

Протягом травня 2013 року на об'єктах природно-заповідного фонду проводилися 

обстеження зелених насаджень. На підставі актів обстеження підрядною організацією ТОВ 

«Миколаївзененгосп» було знесено сухі та аварійні дерева. 

Відповідно до розпоряджень міського голови щодо  проведення міських  акцій «Свято 

деревонасадження, санітарного очищення та благоустрою м.Миколаєва» у місті Миколаєві з 

18.03.2013 по 22.04.2013  та з 26.10.2013  по 09.11.2013  проводились загальноміські суботники з 

санітарного очищення міста. Активну участь у суботниках взяли студенти, школярі, співробітники 

миколаївських комунальних підприємств, органів місцевого самоврядування, державних установ, 

працівники приватних підприємств, мешканці міста, члени громадських і молодіжних організацій. 

Всього в місті до роботи на суботниках було залучено біля 82,5 тис. осіб, 269 одиниці техніки, 

вивезено на міське сміттєзвалище близько 6883 м
3
 сміття, гілок та листя, висаджено 2365 од. дерев 

та 1551 од. кущів. 

У вересні 2013  року було виявлено та ліквідовано несанкціоноване звалище сміття на 

території заповідного урочища «Дубки». 

Підрядною організацією департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської 

міської ради згідно з виділеними лімітами та затвердженими графіками постійно проводяться 

роботи з очищення об'єктів благоустрою (парків, скверів, бульварів). 

Охорона навколишнього середовища 
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За 2013 рік за зверненнями мешканців та заявками, що надходять до служби оперативного 

реагування міськвиконкому «1588» було знесено 1179 дерев, кроновано - 366 дерев, обрізано - 

4255 дерев. 

За 2013 рік за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного 

середовища було виконано природоохоронні заходи на суму 1520,8 тис. грн. 

 

Кількість ТПВ, які вивезені на міське звалище, тис. м³ 

880

1000

  2012 рік

 2013 рік

 

З метою визначення стратегії та тактики розв'язання проблеми ліквідації наслідків 

підтоплення території міста, захисту її від шкідливої дії вод, впровадження комплексу узгоджених 

і взаємопов'язаних природоохоронних, правових, економічного, організаційно-технічних та інших 

заходів рішенням Миколаївської міської ради від 02.09.10 №48/17 була затверджена Програма 

ліквідації наслідків підтоплення території міста Миколаєва на період 2010-2015 років. Відповідно 

до Програми на замовлення департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради за рахунок коштів 

міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища була проведена 

інвентаризація систем та споруд інженерного захисту територій, в т.ч. зливових колекторів.  

Були розроблені проекти щодо ліквідації наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, 

парку «Богоявленський», житлового масиву Тернівка, сел. Горького. На даний момент проекти 

знаходяться на повторній експертизі.  

Також проводяться роботи щодо усунення наслідків підтоплення в мікрорайоні Широка 

Балка. У 2012 році були виконані наступні роботи з будівництва дренажного колектору в 

мікрорайоні Широка Балка: перекладені дренажні колектори по вулицям Зої Космодемянської, 

Тургенєва, Льотчиків, довжиною 128 м; побудовані насосні станції, що перекачують дренажні 

води у діючий колодязь по вул. Молодіжній. У 2013 році проведено відновлення дорожнього 

покриття по вулицях Молодіжній, Шефській та провулку Чернишевського загальною довжиною 

899 м.  

У 2013 році за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища було розроблено проектно-кошторисну документацію по об’єкту 

«Будівництво каналізації по вулиці Сиваської дивізії у Центральному районі м.Миколаєва». На 

даний час проект знаходиться на експертизі у філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській 

області.  

Відлов та стерилізацію безпритульних тварин з метою регулювання їх чисельності КП ММР 

«ЦЗТ» зможе розпочати лише після завершення робіт з реконструкції пункту стерилізації та 

перетримки тварин по вул. Комінтерна, 36, які не було можливості завершити до кінця 2013 р. у 

зв'язку з затримкою фінансування казначейством. За 2013 рік було виконано робіт на загальну 

суму 1222,402 тис. грн. 

Керуючись рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.07.2012 №692 

«Про організацію роботи з реконструкції скверу «Пролетарський» департамент житлово-

комунального господарства Миколаївської міської ради визначено замовником виконання робіт з 
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реконструкції скверу «Пролетарський». Департаментом житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради були проведені конкурсні торги «Роботи з реконструкції скверу 

«Пролетарський» обмежений вулицями: Адміральська - 1 Слобідська – Нікольська –Інженерна в 

Центральному районі м.Миколаєва», які відбулись 06.11.2012, за підсумками яких було визначено 

переможця ТОВ «Форсаж» та укладено договір № 1019 від 28.11.2012 на загальну суму             

15,537 млн. грн. 

У 2013 році заплановані обсяги фінансування склали 10, 92 млн.грн., у тому числі: 

- кошти міського бюджету – 1,5 млн.грн. 

- кошти субвенції з державного бюджету – 9,42 млн.грн.  

Протягом 2013 року ТОВ «Форсаж» виконано робіт на загальну суму 7,279 млн.грн., при 

цьому оплачено за виконані роботи за рахунок  субвенції держбюджету 2,161млн.грн. 

Кредиторська заборгованість за виконані роботи  складає 5,118 млн.грн. Наряду з цим для 

завершення реконструкції скверу «Пролетарський» згідно із зведено-розрахунковим кошторисом 

необхідно виділення коштів у розмірі 5,65 млн.грн.  

По об’єкту «Реконструкція «Чорноморського скверу», у т.ч. проектні роботи» за рахунок 

бюджетних коштів, департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської 

ради наприкінці 2013 року було розроблено проект на загальну суму 8,760 тис.грн. 

 

Головні проблеми: 

-   укріплення берегової частини Бузького лиману в мікрорайоні Намив; 

- ліквідація наслідків підтоплення території м. Миколаєва (житлові масиви – Жовтневий, 

Широка Балка, Тернівка, Кульбакіно та селище Горького); 

- знесення аварійних та сухих дерев на територіях освітніх закладів (школах, дитячих 

садочків), лікувальних закладів та прибудинкових територіях (відсутність коштів на виконання 

цих робіт); 

-  будівництво сміттєпереробного комплексу; 

-  придбання сміттєвозів для комунальних підприємств. 

- завершення реконструкції пункту стерилізації та утримання для безпритульних тварин; 

-  будівництво очисних споруд зливових стоків; 

-  укріплення берегової частини уздовж р. Південний Буг у районі старого кладовища в мкр. 

«Соляні» (вул. Берегова); 

- відсутність об’єктів поводження з безпритульними тваринами, що призводить до 

постійного збільшення чисельності тварин та складної ситуації на профільному підприємстві.  

 
 
 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Упродовж 2013 року на території міста 

Миколаєва зареєстровано 2 надзвичайні ситуації об'єктового рівня, які пов'язані з небезпечною 

інфекційною хворобою (групові випадки), 84 події, в тому числі на водних об'єктах, 750 пожеж. 

Загинуло на подіях та пожежах - 38 осіб, з них: 

- на пожежах – 22 особи; 

- на воді  -15 осіб; 

- інші – 1 особа. 

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. 

Техногенна безпека 
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Масштаби та особливості негативної дії небезпечних факторів у природній сфері 

визначаються особливостями окремих територій, несприятливими наслідками змін клімату, 

недотриманням норм і правил безпечного провадження господарської діяльності. 

Особливістю останнього часу є суттєве збільшення кількості надзвичайних ситуацій 

гідрометеорологічного характеру регіонального рівня та початок раніше ніж звичайно 

пожежонебезпечного періоду, який характеризується встановленням високої (4 класу) та 

надзвичайної (5 класу) пожежної небезпеки. 

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. 

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження:  

- вжито заходів щодо недопущення надзвичайних ситуацій внаслідок погіршення погодних 

умов у січні 2013 року; 

- поповнено міський матеріальний  резерв на загальну суму 149,986 грн.; 

- проведено роботу з технічної інвентаризації 43 захисних споруд ЦЗ, виконано поточний 

ремонт у 2 захисних спорудах на суму 66,5 тис.грн.; 

- відповідно до вимог наказу МНС України від 24.09.2012 № 1214 вживалися заходи щодо 

запобігання загибелі людей на водних об'єктах; 

- проведено ремонт та експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення та 

зв'язку ЦЗ, розташованої на території міста; 

- у Південному регіональному центрі СФД у 2013 році суб'єктами господарської діяльності 

замікрофільмовано 8018 арк. документації формату А-4 на суму 112,235 тис.грн; 

- проведено заходи з виконання постанови КМУ від 19.08.2002 № 1200, придбано засобів 

індивідуального захисту і приладів вимірювання на суму 417,98 тис. грн., проведено перевірку на 

придатність 1455 протигазів ГП-5, з яких 1235 визнані придатними до жовтня  2015 року; 

- підготовлено та проведено командно-штабного навчання під керівництвом представників 

ДСНС України у червні 2013 року; 

- відпрацьовані заходи з антитерористичної діяльності за планом АТЦ при СБУ в 

Миколаївській області; 

- організовано підготовку та проведено «День цивільного захисту» в закладах середньої та 

професійно-технічної освіти; 

- організовано підготовку та проведено «Тиждень безпеки дитини» в дошкільних 

навчальних закладах міста; 

- вжито заходів щодо зменшення небезпечних хімічних речовин на хімічно небезпечних 

об'єктах міста; 

- забезпечено функціонування мережі радіаційного спостереження, яка дозволяє своєчасно 

отримувати інформацію щодо радіаційного фону в місті з 24 об'єктів; 

- проведено заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у пожежонебезпечний весняно-

літній період 2013 року; 

- проведено інвентаризацію радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання 

на 85 об'єктах, інвентаризацію наявних 313 персоналу хімічно небезпечних об'єктів та об'єктів, 

розташованих у зонах можливого хімічного забруднення; 

- виконано ряд заходів щодо забезпечення стійкої життєдіяльності міста в зимових умовах 

2013-2014 роках, безперебійної роботи міського пасажирського транспорту; 

- організовано навчання керівного, командно-начальницького складу та фахівців у мережі 

підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області та їх підготовку в ході проведення комплексних та інших об'єктових 

навчань, тренувань; 
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- організовано роботу з пропаганди заходів і знань серед населення щодо дій при 

виникненні НС, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил пожежної безпеки, поведінки на 

воді, вживання дарів природи тощо; 

- організовано роботу пункту обігріву та ночівлі для бездомних громадян; 

- проведено підсумкову перевірку стану ЦО (ЦЗ) м.Миколаєва. 

 

Головні проблеми: 

№ 

з/п 

Питання Дата 

порушенн

я питання 

Орган, в якому 

розглядалось 

питання 

Пропозиції 

щодо 

вирішення 

питання 

(проект 

рішення тощо) 

Заходи вирішення питання, 

стан виконання 

1. Ліквідація 

аварійної ситуації 

в житловому 

будинку по вул.  

К. Лібкнехта, 4 - 

вартість 

першочергових 

будівельних робіт 

- 9998 тис.грн. 

2006 р. комісія з 

питань ТЕБ і 

НС 

м.Миколаєва, 

комісія з 

питань ТЕБ і 

НС ОДА 

необхідне 

фінансування  

з державного 

бюджету 

профінансовано частково з 

міського та державного 

бюджетів для виконання 

першочергових робіт:  

2006 р. -123 тис. грн. 

2007 р. - 200 тис.грн., 587 

тис.грн.(держбюджет) 

2008р. - 822 тис.грн. 

2009р. - 1409 тис.грн. 

Проведено першочергові 

будівельні роботи на суму 

3143 тис.грн. 

2. Укріплення 

берегової лінії 

Бузького лиману в 

мкр.Намив - 

орієнтовна 

вартість 

першочергових 

заходів –  

23500 тис.грн. 

2004 р. комісія з 

питань ТЕБ і 

НС 

м.Миколаєва, 

комісія з 

питань ТЕБ і 

НС ОДА 

необхідне 

фінансування з 

державного 

бюджету 

у 2010 р. проведено 

моніторинг ситуації з 

розмивання берегової лінії 

мкр.Намив, у 2011 р. 

розпочата розробка техніко-

економічного 

обгрунтування захисту 

берегової лінії  мкр. Намив 

3. Розчистка та 

виконання 

капітальних робіт 

на Жовтневому 

водосховищі - 

вартість робіт 

217039,8 тис.грн. 

2007 р. комісія з 

питань ТЕБ і 

НС 

м.Миколаєва 

необхідне 

фінансування з 

державного 

бюджету 

   у 2008-2009 рр. з місцевого 

бюджету профінансовано 

525,0 тис. грн. на 

виготовлення проектної 

документації. 

4. Ремонт системи 

пожежегасіння, 

димовидалення та 

пожежної 

сигналізації 

житлових 

будинків 

комунальної 

форми власності. 

2008 р. Миколаївська 

міська рада 

необхідне 

співфінан-

сування з 

державного 

бюджету 

з міського бюджету 

м.Миколаєва у 2009 р. 

виділено кошти для 

проведення ремонту систем в 

житловому будинку по 

пр. Жовтневий, 323/3 у сумі 

61,1 тис. грн.; на 

виготовлення проектно- 

кошторисної документації на 

житлові будинки: 

вул.Космонавтів, 53, 
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пр.Леніна, 184 у сумі       

128,2 тис.грн. 

5. Підтоплення 

території міста  

(мкр.Тернівка, 

Кульбакіне,                

с.Горького, 

Жовтневий) 

2010 р. Миколаївська 

міська рада 

необхідне 

співфінансу-

вання з 

державного 

бюджету 

виконано роботи першої 

черги будівництва 

дренажного колектору в 

Ш.Балці, прокладено 1603 п.м 

мережі на суму 2345,6 

тис.грн., забезпечено 

відведення ґрунтових вод з 

вул.Молодіжної, на розробку 

проектів з ліквідації наслідків 

підтоплення території        

мкр. Жовтневий, парку 

Богоявленський, Тернівка, 

с.Горького у 2012 р. з 

міського бюджету виділено 

800 тис. грн. 

6 Реконструкція 

глибоководного 

випуску 

каналізаційного 

колектору 

Галіцинівських 

очисних споруд 

КП «Миколаїв-

водоканал» 

- вартість робіт 

46149,261тис.грн. 

2011 р. комісія з 

питань ТЕБ і 

НС 

м.Миколаєва 

необхідне 

фінансування 

з державного 

бюджету 

з міського бюджету 

м.Миколаєва виділено кошти 

у сумі: корегування проекту 

— 169,3 тис.грн.; 

проведення експертизи — 

32,685 тис.грн. 

Остаточна вартість проекту 

буде визначена після надання 

висновку державної 

будівельної експертизи 

7 Реконструкція 

ділянки напірного 

каналізаційного 

колектору по вул. 

Рибна від вул. 

М.Ульянової до 

вул. Липової - 

вартість робіт 

29400,0 тис.грн. 

2011р. комісія з 

питань ТЕБ і 

НС 

м.Миколаєва 

необхідне 

фінансування 

з державного 

бюджету 

фінансування не 

здійснювалось 

8 Будівництво 

берегоукріплення 

вздовж р. 

Південний Буг у 

районі старого 

кладовища  

мкр. Соляні  

(вул. Берегова) - 

вартість робіт  

1,5 млн.грн. 

2011 р. комісія з 

питань ТЕБ і 

НС 

м.Миколаєва 

необхідне 

фінансування 

з державного 

бюджету 

з міського бюджету виділені 

кошти на розробку робочого 

проекту та проведення 

державної експертизи – 

197,0 тис. грн.; 

корегування проекту –  

5902 грн.; 

проведення експертизи –  

5,0 тис. грн. 

 

 

Проблеми, які можливо вирішувати на місцевому рівні: 
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- розширення асортименту матеріальних цінностей, які входять до номенклатури міського 

матеріального резерву, призначеного для ліквідації та попередження надзвичайних ситуацій; 

- будівництво рятувальної станції на узбережжі мкр.Намив; 

- відведення земельних ділянок та будівництво пожежних депо; 

- створення резервного житлового фонду для виселення мешканців аварійних житлових 

будинків, у разі їх руйнування; 

- поетапне виконання заходів протипожежного захисту в будинках підвищеної 

поверховості; 

- створення міської системи оповіщення населення про загрозу та виникнення НС. 

 

 

 

 

 

 

 

Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Структура злочинності у місті Миколаєві 

протягом 2013 року змінювалася залежно від певних соціально-економічних факторів, але в 

цілому вона була стабільною та контрольованою підрозділами органів внутрішніх справ міста. 

У 2013 році спостерігалась позитивна  тенденція щодо зменшення кількості вчинених тяж-

ких та особливо тяжких злочинів. Розкриття злочинів  складає 45 % від загальної кількості. З 

метою покращення стану розкриття, попередження та профілактики злочинів, у першу чергу 

тяжких та резонансних, на території м.Миколаєва систематично проводяться оперативно-

профілактичні заходи. 

Поряд зі зниженням загального рівня злочинності, відбулося зниження окремих видів 

злочинів, а саме вбивств - з 36 до 9 або на 25 % та крадіжок - з 2193 до 1198 або на 54 %,  але 

збільшилась кількість вчинених розбійних нападів з 40 до 60, або на 33,3 % та тяжких тілесних 

ушкоджень з 29 до 49, або на 40,8 %. 

Зазначений стан справ перебуває на постійному контролі органів внутрішніх справ та 

прокуратури міста, причини зростання окремих видів злочинів були неодноразово розглянуті на 

координаційних нарадах у прокуратурі міста та на оперативних нарадах за участю прокурорів 

районів міста з прийняттям конкретних рішень щодо заходів до попередження вчинення злочинів 

у майбутньому. 

Аналіз злочинності в місті, вивчення окремих кримінальних проваджень свідчить про 

наявність прорахунків у профілактиці злочинності, низький рівень виховної роботи серед різних 

верст населення, у тому числі в навчальних закладах. 

 

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

роботи залишається забезпечення в місті на належному рівні профілактики пияцтва. Кількість 

кримінальних правопорушень, вчинених у стані сп'яніння, збільшено у 2013 році з 263 до 302 або 

на 12,9%. Незважаючи на суттєве зменшення загальної кількості неповнолітніх, які взяли участь у 

вчиненні кримінальних правопорушень, збільшилась кількість підлітків, які вчинили кримінальні 

правопорушення у стані алкогольного сп'яніння. Майже 70 % з них належать до учнівської 

молоді, кожен четвертий - не працює і не навчається. 

Заходи, що вживаються правоохоронними органами міста щодо профілактики пияцтва, 

виявилися малоефективними. Потребує покращання робота, спрямована на притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними та 

слабоалкогольними напоями. 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради працюють у тісній взаємодії з 

правоохоронними органами міста з питань захисту конституційних прав і свобод громадян, 

підтримання у належному стані громадського порядку на території міста. 

Охорона правопорядку 
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Інформацію прокурора міста про стан профілактики злочинності було заслухано на засіданні 

Миколаївської міської ради. За даною інформацією прийнято відповідне рішення. Крім цього, 

питання правоохоронної діяльності обговорювалися на засіданнях  постійної комісії 

Миколаївської міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, 

гласності  та законності. 

З метою організації скоординованої роботи та дієвої взаємодії між органами місцевого 

самоврядування, правоохоронними органами, іншими установами та організаціями, спрямованої 

на забезпечення належного рівня захисту прав і свобод громадян, профілактики злочинності в 

обласному центрі діє Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва 

«Правопорядок» на 2012-2015 роки. Відповідно до  Програми у 2013 році було надано фінансову 

підтримку для забезпечення діяльності громадських пунктів охорони правопорядку та гро-

мадських формувань з охорони громадського порядку в сумі  706,0 тис.грн. 

За Програмою «Правопорядок» за рахунок міського бюджету також було передбачено 

фінансування матеріально-технічного забезпечення служб і підрозділів ММУ УМВС України в 

Миколаївській області. Всього за період дії Програми на фінансування її заходів було заплановано 

витратити 6040,0 тис. грн., у тому числі на потреби ММУ УМВС 2742,0 тис. грн. (за планом на 

2013 рік на потреби ММУ УМВС планувалось витратити 728,0 тис.грн., крім цього, додатково для 

спеціального полку внутрішніх військ (в/ч 3039) - 100,0 тис.грн.). За зверненням керівництва 

ММУ та УМВС України в Миколаївській області у другому півріччі 2013 року Миколаївською 

міською радою було розглянуто питання щодо використання департаментом  ЖКГ Миколаївської 

міської ради  додаткових коштів у сумі  500,0 тис.грн. на встановлення засобів відеоспостереження 

на об'єктах міста, але з технічних причин зазначений проект у 2013 році не був реалізований. У 

зв’язку з недостатнім фінансуванням  заходи  Програми «Правопорядок» на задоволення потреб 

ММУ УМВС та в/ч 3039 не було профінансовано. 

Найбільш актуальне питання на сьогодні, вирішення якого сприяло б покращенню стану 

оперативного розкриття злочинів, є забезпечення подальшого розширення на території міста 

системи візуального спостереження за станом громадського порядку в місцях масового скупчення 

мешканців міста та інтенсивного дорожнього руху. 

Встановлення у Миколаєві додатково 40-50 камер відеоспостереження надало б можливість 

оперативно реагувати на злочини, затримувати злочинців по «гарячих слідах» та підсилити 

доказову базу. 

Водночас, завдяки спільній роботі виконавчих органів Миколаївської міської ради та підроз-

ділів державної служби охорони УМВС на території міста встановлено більш 300 засобів 

відеоспостереження на об'єктах торгівлі, ресторанного господарства, надання послуг населенню, 

розважальних закладах та інших, у тому числі  209 камер зовнішнього спостереження та таких, 

що встановлені у місцях масового перебування людей. Крім цього, на зазначених об'єктах міста 

підроздлами ДСО та охоронними підприємствами міста встановлено 1477 кнопок «тривожного 

виклику», спільна робота з даного напрямку триває. 

З метою запобігання правопорушень та захисту життя і здоров'я людей управлінням освіти 

Миколаївської міської ради заплановано у 2014 році вжити заходів щодо встановлення систем 

тривожного сповіщення у дошкільних та навчальних закладах міста з підключенням їх до пунктів 

централізованого спостереженння ДСО УМВС на загальну суму 90,0 тис. грн. 

У відповідності до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» підрозділи ММУ УМВС України в Миколаївській області у тісній взаємодії 

з органами місцевого самоврядування міста залучають на підставі узгоджених та затверджених 

планів (графіків) роботи до участі у заходах з охорони громадського порядку сили і засоби 

громадських формувань з охорони громадського порядку міста. 

У повсякденній діяльності члени громадських формувань разом з дільничними інспекторами 

у своїх районах відповідальності залучаються 2-3 рази на тиждень для патрулювання вулиць у 

вечірній час, спільно з представниками адміністрацій районів міста та співробітниками ОВС міста 

беруть участь у рейдах з протидії несанкціонованій торгівлі, по місцях прийому металобрухту, 

масового відпочинку громадян, для перевірки санітарного стану прилеглих територій 
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підприємств, установ та організацій, залучаються в якості «понятих» у нічний час, беруть участь у 

роботі спостережних та адміністративних комісій районних адміністрацій, профілактичній роботі 

із достроково звільненими з місць позбавлення волі, ведуть прийом громадян на громадських 

пунктах охорони правопорядку тощо. Прийом відвідувачів проводиться на 32 опорних пунктах 3 

рази на тиждень (у понеділок, середу та п'ятницю з 17.00 до 20.00). 

Громадські формування «Захист та порядок» та «Рубіж», які створені на базі охоронних 

підприємств, щодня, починаючи з січня 2013 року, виставляють 6 автопатрулів, які разом з 

представниками ММУ УМВС України в Миколаївській області здійснюють патрулювання вулиць 

встановленими маршрутами. Крім цього, громадські формування залучаються до участі в окремих 

заходах за планом виконавчих органів міської ради. 

Так, у 2013 році громадські формування міста брали участь у виконанні завдань із 

забезпечення громадського порядку в нічний час біля міської ялинки на вул. Радянській та у 

районах міста, де було задіяно до 250 членів громадських формувань. Члени ГФ залучались для 

забезпечення громадського порядку під час проведення травневих свят, дня міста Миколаєва, 

інших масових заходів. До 50 членів формувань залучаються кожного разу для забезпечення 

громадського порядку під час проведення футбольних матчів на Центральному стадіоні міста. 

Члени громадських формувань міста відповідно до затверджених графіків продовжують 

забезпечувати громадський порядок на міському електротранспорті під час роботи контролерів 

підприємства (по 12 членів формувань на час патрулювання). 

За інформацією районних відділів ММУ УМВС України в Миколаївській області у 2013 

році за участю членів громадських формувань проведено 897 заходів з відпрацювання районів 

міста, розкрито 187 злочинів, затримано за правопорушення  1086 осіб. 

На спільних нарадах за участю представників виконавчих органів міської ради, обласного і 

міського управлінь міліції, громадських формувань з охорони громадського порядку міста, які 

відбулися у січні-лютому 2014 року, були конкретизовані завдання формуванням щодо 

встановлення регулярного спільного патрулювання на вулицях міста, для чого був розроблений і 

затверджений графік патрулювання, а також підведені підсумки роботи формувань у 2013 році та 

визначені основні завдання на 2014 рік. 

За підсумками спільної роботи правоохоронних органів міста, виконавчих органів міської 

ради та громадських формувань з охорони громадського порядку міста можна зробити висновок, 

що у цілому криміногенна обстановка у місті протягом звітного періоду залишалася 

контрольованою і керованою. 

 

Головні проблеми: 

- фінансування заходів Програми профілактики злочинності на території міста Миколаєва 

«Правопорядок» на 2012-2015 роки; 

- організація роботи дільничних інспекторів міліції з населенням на плановій та регулярній 

основі; 

- розширення мережі відеоспостереження за станом громадського порядку; 

- обмеження видачі дозволів на продаж алкогольних напоїв; 

- обмеження продажу алкогольних напоїв до 23:00 годин; 

- покращення роботи щодо освітлення вулиць міста; 

- введення правового інформування у закладах освіти, активізація профілактичної роботи з 

"проблемними" підлітками; 

- для регулярне висвітлення представниками правоохоронних органів стану профілактики 

злочинності у місті на телеканалі "Март". 
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Стислий аналіз та динаміка розвитку галузі. Станом на 01.01.2014   у місті виявлено  292  

підприємства, на яких існує 13348 робочих місць   зі шкідливими та важкими умовами праці, які 

підлягають  атестації,  з  них  атестовано  13029 робочих  місць,  що складає  97,6  %  (на 1,8 % 

більше,  ніж за аналогічний період минулого року).                                                                                                                                                                                                   

 

Заходи, що були здійснені, та результати їх впровадження. Здійснюється контроль за 

охороною праці працівників суб'єктів господарювання згідно з рішенням виконкому ММР від 

22.11.2013 №1057  «Про стан виробничого травматизму на підприємствах міста та проведення 

атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці». Управлінням праці департаменту праці та 

соціального захисту населення Миколаївської міської ради у 2013 році активізована робота з 

проведення атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці на підприємствах міста. 

Для контролю за наданням працівникам пільг та компенсацій, за станом виконання графіків 

атестації проводяться перевірки підприємств, установ, організацій. Протягом 2013 року перевірено 

248 підприємств міста з питань умов праці, надання пільг та компенсацій  за роботу у шкідливих 

умовах праці та виконання графіків проведення атестації робочих місць за умовами праці. За 

результатами перевірок складено 248 актів з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень. 

Також проводяться попередні перевірки матеріалів атестації в 2013 році перевірено 25 

матеріалів атестації – 116 р.м. 

 Значна увага приділяється проведенню інформаційно-роз’яснювальної   роботи серед 

працівників та населення міста з питань умов праці через засоби масової інформації. У місцеву 

пресу,  на радіо, Інтернет - портал «Миколаївська міська рада» надано 78 статтей та  нотатки, з них 

з питань охорони праці - 47, з умов праці - 31. 

 З метою забезпечення вчасного та якісного проведення атестації робочих місць та 

оформлення матеріалів атестації, постійно надається методична допомога фахівцям підприємств і 

установ міста на особистому прийомі та при  проведенні семінарів. За звітний період проведено 11 

міських семінарів – нарад  за участю представників Держгірпромнагляду, відділень дирекції 

обласного та міського  Фонду соціального страхування  від нещасних випадків на виробництві, 

обласної ради профспілок, ВДАЇ міста Миколаєва. На особистому прийомі та в ході перевірок 

підприємств  надано роз’яснення  щодо проведення атестації 398 особам.  

Забезпечено співпрацю з галузевими відділами, роботодавцями та профспілками,  

правоохоронними та контролюючими органами для забезпечення вжиття заходів, згідно з чинним 

законодавством, для проведення атестації робочих місць на підприємствах, установах і 

організаціях усіх форм власності.  

Керівники підприємств, які з різних причин не проводять атестацію робочих місць зі 

шкідливими та важкими умовами праці, запрошувались на 3 засідання міського координаційного 

комітету з безпечної життєдіяльності населення та на 6 засідань районних координаційних  

комітетів. 

У 2013 році з питань проведення атестації робочих місць було направлено  листи  до 

обласного управління Держгірпромнагляду щодо притягнення до відповідальності керівників 

підприємств ТОВ «Миколаївбудресурси», ТОВ «Хлібзавод №3 Галицькі хліба»,                                 

ДП «Миколаївський бронетанковий завод» та ТОВ «Парус –Люкс». 

До контролюючих органів надіслано 7 листів, керівникам організацій вищого рівня -9, 

власникам майна та керівникам направлено 71 лист та телефонограми  з питань вчасного 

проведення атестації за умовами праці. 

 

Головні проблеми. Продовжується погіршуватись технічний стан та моральне зношення 

основних фондів підприємств, недостатньо  фінансуються   заходи з охорони праці, потребує 

підвищення   рівень спеціальної підготовки працівників. 

Охорона праці 
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