
1 2 3

99,0

1800,0

500,0

100,0
1300,0
200,0

3999,0

6,0

1043,0
284,0
5,0

99,0

90,0
90,0
759,0

120,0
30,0

100,0

100,0

50,0

Додаток

Пріоритетні напрямки соціально-економічного і культурного 
розвитку  м.Мелітополя, що потребують фінансування у 2014 

році з бюджету розвитку

Операцій
на задача

Напрямки

Потреб
а 

коштів, 
 тис. 
грн.

Виконавчий комітет
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування
Міські програми:

Операційна 
задача № 

3.4.4
"Капітальний ремонт внутрішньоквартальних під'їзних 
доріг"

Операційна 
задача № 

3.4.1 "Благоустрій прибудинкових територій"
Операційна 

задача № 
3.2.6 "Поліпшення стану ОСББ"

"Капітальний ремонт ліфтів "
"Капітальний ремонт житлового фонду"

Всього 
Освіта

Придбання комплекту крісел

Дошкільні навчальні заклади
Придбання основних засобів
Система мультимедійна

Операційна 
задача № 

3.2.4 Машина пральна (10 одиниць)

Обладнання для ігрових майданчиків
Комплекти меблів для груп
Капітальний ремонт

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення 
ДНЗ № 8
Капітальний ремонт приміщеня пральні ДНЗ №20

Операційна 
задача № 

3.2.4

Капітальний ремонт вікон-вітражів та зовнішніх 
мереж водовідведення (підключення до центральної 
каналізаційної мережі) ДНЗ №21

Операційна 
задача № 

3.2.4

Капітальний ремонт віконних отворів (заміна вікон на 
металопластикові), ремонт зовнішніх мереж  
водопостачання та водовідведення ДНЗ № 30
Капітальний ремонт павільйонів на ігрових 
майданчиках ДНЗ № 38



54,0

54,0
78,0

50,0

36,0

87,0

2720,0
255,0

25,0

200,0

30,0

2465,0

160,0

170,0

200,0

179,0

36,0

500,0

320,0

200,0

100,0

350,0

250,0

НВК №16 300,0
300,0
300,0

100,0

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт віконних отворів (заміна вікон на 
металопластикові) ДНЗ №40

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт віконних отворів (заміна вікон на 
металопластикові) ДНЗ №43
Капітальний ремонт м’якої покрівлі ДНЗ №48

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення 
ДНЗ №49

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт віконних отворів (заміна вікон на 
металопластикові) ДНЗ № 78

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт віконних отворів (заміна вікон на 
металопластикові) ДНЗ №99

Загальноосвітні школи
Придбання основних засобівВстановлення інтерактивних дошок (Г №5,10; ЗНЗ 
№8,24,25)
Придбання навчальних комп’ютерних комплексів з 
програмним забезпеченням

Операційна 
задача № 

3.3.2 Придбання обладнання для ігрових майданчиків

Капітальний ремонтОпераційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонтвнутришньої системи опалення 
ЗОШ №1Операційна 

задача № 
3.3.2 Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №4

Капітальний ремонт внутрішньої системи 
опалення(елеваторний вузол,туалети) Гімназії №5

Операційна 
задача № 

3.2.4 Капітальний ремонт вікон-вітражівЗОШ №6
Операційна 

задача № 
3.2.4

Капітальний ремонт віконних отворів (заміна вікон на 
металопластикові) ЗОШ №7

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт ЗОШ №8 (система палення, 
заміна вікон, капремонт фасаду)

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт ЗОШ №13 (внутрішня система 
опалення, заміна котельного обладнання)

Капітальний ремонт сходових маршів ЗОШ 14
Операційна 

задача № 
3.3.2

Капітальний ремонт підполи спортивної зали ЗОШ № 
15

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт ЗОШ №23 (шиферна покрівля, 
внутрішня система водовідведення, заміна вікон)

Операційна 
задача № 

3.2.4

Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення, 
зовнішніх мереж водовідведення (підключення до 
централізованої каналізаційної мережі)  ЗОШ №24

Капітальний ремонт
Капітальний ремонт санвузлів і душових

Вечірня (змінна) школа



100,0

120,0

120,0

 Методична робота 200,0

200,0

55,0
25,0

30,0

4544,0
Молодь та спорт

60,0
4,0

291,0

75,0

16,0

16,0

100,0

84,0

95,0

25,0

16,0

54,0

150,0

50,0

100,0

600,0

14,4
11,9

Облаштування внутрішніх туалетів 

Центр дитячої та юнацької творчості
Операційна 

задача № 
3.2.4

Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення та 
водопостачання

Капітальний ремонт віконних отворів,  гаражу,  
санвузлів 

Центр трудової підготовки  та професійної 
орієнтації молоді

Комп'ютери з програмним забезпеченням  (5 од.)
Операційна 

задача № 
3.2.4

Капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення, 
заміна вікон на металопластикові

Всього 

Придбання легкового автомобіля
Придбання кондиціонерів
ДЮСШ №1 по вул. Кірова,42- всього, в тому числі:

Операційна 
задача № 

3.3.2 придбання акробатичної доріжки
Операційна 

задача № 
3.2.4 заміна вікон в кабінетах

Операційна 
задача № 

3.3.2 ремонт м"якої покрівлі
Операційна 

задача № 
3.3.2 ремонт водоводу та каналізаціїї

Операційна 
задача № 

3.3.2
заміна старого асфальтового  покриття на покриття 
плиткою(620 кв м)

ДЮСШ №1 по вул. Кірова,53 — всього, в тому числі
Операційна 

задача № 
3.2.4 придбання теплолічильника

Операційна 
задача № 

3.2.4 заміна вікон в кабінетах
Операційна 

задача № 
3.3.2

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капремонт вітражів, асфальтового покриття, мереж 
водопроводу та каналізації 
ДЮСШ №3 по вул. Ломоносова,199 - всього, в тому 
числі:

виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт вітражів

Операційна 
задача № 

3.2.4 капітальний ремонт системи теплопостачання 

Всього 
Охорона здоров'я

Прибдання комп"ютерів у комплекті 
Комплект меблів для архіву



26,3

594,0

594,0

594,0

440,0

400,0

40,0

1097,0

50,0

220,0

156,0

146,0

525,0

1537,0

КУ"ТМО "БЛІМЛ та ШМД"
115,5

115,5
490,0

490,0

605,5

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

717,0

Всього по апарату

 КУ "Мелітопольська міська лікарня №2"
Капітальний ремонт

Операційна 
задача № 

3.1.2 Капітальний ремонт реанімації

Всього по КУ "Мелітопольська міська лікарня №2"

КУ "Мелітопольська міська дитяча лікарня"

Придбання  основних засобів Операційна 
задача № 

3.1.1 Рентген апарат
Операційна 

задача № 
3.1.1 Кисневі концентратори

Капітальний ремонт
Операційна 

задача № 
3.2.1

Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної системи 
по вул.Фролова,21

Операційна 
задача № 

3.2.4

Корпус 2 стаціонару вул. Фролова, 21(каналізаційна 
система, водопровід, система опалення та 
електропостачання, заміна вікон)

Операційна 
задача № 

3.1.2

Відділення анестіціології та інтенсивної терапії 
(ремонт приміщень, системи водопостачання та 
каналізації, заміна вікон)Операційна 

задача № 
3.1.2 Пральня вул. Байбулатова, 16

Операційна 
задача № 

3.1.2

Капремонт сімейної амбулаторії №6 та 
консультаційно діагностичного відділення по пр. 
Б.Хмельницького,46 (каналізація, заміна віконних блоків)
Всього по КУ "Мелітопольська міська дитяча 
лікарня"

Придбання  основних засобів
Операційна 

задача № 
3.1.1 Концентратор кисневий

Капітальний ремонт

Операційна 
задача № 

3.1.2

Капітальний ремонт покрівлі, санвузлів та 
опалювальної системи гнійно-септичного відділення 
хірургічного корпусу № 3
 Всього по КУ"ТМО "БЛІМЛ та ШМД"

КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги  № 1" 
Капітальний ремонт

Операційна 
задача № 

3.1.2
Капітальний ремонт будівлі поліклініки (герметизація 
зовнішніх швів панельних плит- 2000м2)
Всьоьго по КУ "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги  № 1" 

КУ «Мелітопольський міський пологовий будинок» 
Придбання основних засобівОпераційна 

задача № 
3.1.1 Медичний кисневий концентратор (2 од)

Капітальний ремонт



408,0

276,0

132,0

309,0

99,0

210,0

1217,0

29,0

29,0

400,0

400,0

429,0

28,2

28,2

463,0

491,2

5400,0

50,0

27,0
9,0

Капітальний ремонт акушерського корпусу, вул. 
Кізіярська, 37 в т.ч.:

Операційна 
задача № 

3.1.2

ремонт електромереж споживачів І категорії 
надійності електропостачання з встановленням 
агрегату безперебійного живлення АБЖ (резерв) 2 шт.
(пологовий зал 1 поверх,відділення реанімації 2 поверх)

Операційна 
задача № 

3.1.2 ремонт м"якої покрівлі 1100 м2

Капітальний ремонт гінекологічного  корпусу, вул. 
Кізіярська, 37 в т.ч.:

Операційна 
задача № 

3.1.2 ремонт м"якої покрівлі  -  875 м²

Операційна 
задача № 

3.1.2

ремонт електромереж споживачів І категорії 
надійності електропостачання з встановленням 
агрегату безперебійного живлення АБЖ (резерв) 1 шт.
(операційна гінекологічного відділення 1 поверх)

Операційна 
задача № 

3.1.2

ремонт електромереж споживачів І категорії 
надійності електропостачання з встановленням 
автономного включення резерва АВР- 1 шт.(операційна 
гінекологічного відділення 1 поверх)

Всього по КУ «Мелітопольський міський пологовий 
будинок» ММРЗО

 КУ «Центр первинної медико- санітарної допомоги №2» 
Придбання основних засобів
Автоматизоване робоче місце лікаря
Капітальний ремонт

Операційна 
задача № 

3.1.2
Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №9 за 
адресою вул. Індустріальна,89:
Всього по  КУ «Центр первинної медико- санітарної 

допомоги №2» 

КУ «Мелітопольська міська  стоматологічна поліклініка» 
Придбання основних засобів

Операційна 
задача № 

3.1.1 Рентген апарат
Операційна 

задача № 
3.1.2 Капітальний ремонт

Всього по КУ «Мелітопольська міська  
стоматологічна поліклініка» 

Всього 
Соціальний захист населення

 Придбання комплектів офісної меблі для відділу з 
питань праці та соціально трудових відносин (столи, 
шафи книжні, стільці)
Комплекти комп'ютерної техніки ( системний блок, 
монітор, принтер)
Придбання спліт-системи 



200,0

30,0

31,4

347,4

10,0

1000,0

479,6

860,0

934,2

400,0

400,0

250,0

410,0

50,0

100,0

99,0

50,0

1000,0

1200,0
1349,0

500,0

100,0

 Територіальний центр соціального обслуговування 
Придбання автомобілей (2 од)Капітальний ремонт по об’єкту «Центр реабілітації 
змішаного типу для інвалідів та дітей – інвалідів ММР 
ЗО – капітальний ремонт  першого та другого корпусів, 
перший поверх третього корпусу, за адресою: 
м.Мелітополь, вул.Вакуленчука,30»
Капремонт для пільгових категорій громадян

Всього 
Комунальне господарство

Придбання комп"ютерної техніки та кондиціонерів

Операційна 
задача № 

3.4.4
Капремонт дорожнього покриття доріг, площ, тротуарів, 
у тому числі проектні роботи та супроводні послуги

Операційна 
задача № 

3.5.1
Капремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі 
проектні роботи та супроводні послуги

Операційна 
задача № 

3.2.3 Капремонт водопропускних споруд
Операційна 

задача № 
3.4.1

Капремонт зелених насаджень, у тому числі проектні 
роботи та супроводні послуги

Операційна 
задача № 

3.2.4 Капремонт пристроїв світлофорної сигналізації

Капремонт братського кладовища 
(пам"ятників,культурної та історічної спадщини)

Капремонт підпірних стін
Операційна 

задача № 
3.2.3 Капітальний ремонт зливової каналізації

Капітальний ремонт колесовідбійників по просп. 50-
річчя Перемоги
Придбання “шумової розмітки”

Придбання пристроїв примусового зниження швидкості 
руху транспортних засобів-штучних дорожніх споруд
Виготовлення проектно-кошторисної документації по 
ліквідації підтоплення

Операційна 
задача № 

3.2.1 Капітальний ремонт об"єктів водопостачання
Операційна 

задача № 
3.2.1 Капітальний ремонт мереж водовідведення

Поповнення статутного капіталу КП "Водоканал"
в тому числі:

Придбання самоскиду на базі КАМАЗ
Операційна 

задача № 
3.2.4 придбання лічильників електроенергії 25 од.



150,0

99,0

500,0

8591,8
Культура

7,1
3,1
3,1

125,0
94,0

67,0
27,0
31,0

5,0

26,0
50,0
20,0
12,0

8,0
30,0

30,0

699,8
321,8
16,5

10,0
5,5

90,0
18,6
176,8
4,4

328,0

Операційна 
задача № 

3.2.4 придбання насосного обладнання на КНС (4 од.)
Операційна 

задача № 
3.2.4

Схема оптимізації структури та роботи 
водопостачання та водовідведення 3 етап

Операційна 
задача № 

3.2.4
Придбання шкафу управління насосними агрегатами на 
базі частотного перетворення на КНС (2 од.)

Всього 

Придбання комп"ютера (1од)
Придбання кондиціонеру (1од)
Придбання меблів (шафи)

Централізована бібліотечна система
Придбання

Операційна 
задача № 

3.3.2 Придбання книжок для бібліотечних фондів
Придбання  комп"ютерів (6 од)
Капітальний ремонт 

Операційна 
задача № 

3.3.2 Заміна вхідних дверей в бібл. ім. Маяковського
Операційна 

задача № 
3.2.4 Заміна вітражів

Мелітопольський міський краєзнавчий музей
Придбання
Кондиціонери  (3 од)

 Відеокамера для створення архівних матеріалів
Капітальний ремонт 

Операційна 
задача № 

3.3.2

  Другий етап проектування капітального ремонту  
краєзнавчого музею з виготовленням проекту 
капітального ремонту приміщень та дворової 
території

Палаци культури
придбання 
Придбання комп"ютерів, ноутбуків ПК ім. Шевченко

Операційна 
задача № 

3.3.2 Придбання музичних колонок (2 од) ПК Залізничників
"Леса катучіе" висотою  до 6 м  

Операційна 
задача № 

3.3.2 Костюми для самодіяльних колективів
Комплекти меблів для самодіяльних колективів
Комплект меблів та жалюзи для конференцзалу
Ручний слюсарний інструмент  (1комп.)

Операційна 
задача № 

3.3.2 Капітальний ремонт Палацу ім. Т.Г.Шевченка



50,0
87,0

30,0
4,5
5,5
10,0
10,0
57,0

30,0

10,0

3,0

14,0

25,0
15,0
6,0

Сканер 4,0

1000,0

10,0

10,0

5,0
5,0

143,0

143,0

148,0

77,0
6,6
4,2
6,2
60,0

1030,0

1112,0

200,0

Операційна 
задача № 

3.3.7 Капітальний ремонт ПК Залізничників
Школи естетичного виховання

придбання 
Придбання акордеону                   
Комп’ютер                
Софіти    (2 од)
Меблі
Капітальний ремонт 

Операційна 
задача № 

3.2.4
Капітальний ремонт по зміцненню конструкцій будівлі 
та заміна вітражів в  Дитячій музичній школі №1

Ремонт поверхні з бетону ганку  та площадки тамбуру  
в Дитячій  школі мистецтвДемонтаж зовнішнього блоку дверей                                  
                   
Монтажні роботи щодо виготовлення сталевих балок 
для кріплення заднику, падог, куліс та занавісу сцени в 
Дитячій музичній школі

Інші культурно-освітні заходи та заклади, 
придбання 

Комп’ютери 
Шафи для одягу 

Всього 
Служба у справах дітей

Придбання комп"ютерів (2 од)

Всього 
        Фінансове управління  

Придбання
Придбання стабілізатора напруги для сервера

капітальний ремонт
Капітальний ремонт фасаду, внутрішніх приміщень, 
гаражів, огорожі 

Всього 
Відділ капітального будівництва

Придбання  
Комп"ютер (2од)
Спліт - система (1 од)
Оргтехніка (2 од)
Придбання автомобілю

Операційна 
задача № 

3.2.4
 ДНЗ №14 по вул.Рози Люксембург, 10 -а м. Мелітополь 
- реконструкція фасаду, заміна вікон та вхідних дверей

Операційна 
задача № 

3.2.4
 ДНЗ №39 по вул.Дзержинського, 400 м. Мелітополь - 
реконструкція фасаду, заміна вікон та вхідних дверей
ЗОШ №11 по вул. Горького, 38 м. Мелітополь - 
будівництво зовнішніх каналізаційних мереж



900,0

600,0

3500,0

1700,0
100,0

350,0

370,5

3100,0

100,0

100,0

РАЗОМ 

Операційна 
задача № 

1.2.6
Реконструкція будівлі ДНЗ №24 по вул. Робочій, 59 
м.Мелітополь
Реконструкція фонтану на площі Перемоги м. 
Мелітополь

Операційна 
задача № 

3.4.4
Реконструкція дорожнього покриття вул. Леніна від 
вул.Бебулатова до вул. Воїнів-ІнтернаціоналістівОпераційна 

задача № 
3.1.2

Реконструкція будівлі централізованої лабораторії по 
просп. Б.Хмельницького, 46/3 
Реконструкція скверу по вул. Б.Хмельницького (хрест)

Операційна 
задача № 

3.2.4
Реконструкція внутришньої мережі теплопостачання 
краєзнавчого музею по вул. К.Маркса, 18 м. Мелітополь
Житловий будинок по вул. Дружби, 226 м. Мелітополь - 
реконструкція систем автоматичної пожежної 
сигналізації та димовидалення

Операційна 
задача № 

1.2.5

Підведення інженерних мереж  та відновлення 
дорожнього покриття до трьох п'ятиповерхових 
недобудов житлових будинків за адресою пров. 
Бадигіна, 1/1, 1/2, 1/3

Операційна 
задача № 

3.2.2 Котельня 302 кварталу м. Мелітополь - реконструкція
Операційна 

задача № 
3.2.2

Котельня 285 квартала по вул. Бронзоса м. Мелітополь - 
реконструкція

Всього 
13239,

537879
,7

Начальник управління соціально-
економічного розвитку міста                                                                          
    Ю.В. Захарчук

Секретар Мелітопольської міської ради                                                        
     А.Ф. Чаппа 
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