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Додаток 1

Пріоритетні напрямки соціально-економічного і культурного розвитку міста Мелітополь, що потребують 
фінансування у 2012 році

тис. грн.

Перелік пріоритетних напрямків

Потреба в обсягах фінансування
Міський бюджет

Держав-
ний та 

обласний 
бюджет

Інші 
джерелавсього

у тому числі

загальний 
фонд

спецфонд, у 
т. ч. 

бюджет 
розвитку

Інвестиційна політика
Проекти промисловості
ВП "Мелітопольський моторний завод - АвтоЗАЗ-
Мотор"
ПАТ "Гідросила-МЗТГ"

Середній бізнес

Малий бізнес

Розвиток інфраструктури міста
КП „Парк культури і відпочинку ім. Горького” (заміна 
комплексу атракціонів,  будівництво Палацу реєстрації 
шлюбів, реконструкція кафе „Дубрава”, будівництво 
розважального дитячого комплексу „Ігроленд”, 
встановлення  сучасного паркану)
Будівництво ледового катку
Всеукраїнський конкурс проектів та програма 
розвитку місцевого самоврядування

Грантові проекти міста (у т.ч. з МФ "Відродження")

Обслуговування муніципальних кредитів

Будівництво житла
Придбання обладнання та інвентарю (гуманітарна 
допомога) для бюджетних установ міста
Фінансування організації загальноміських свят із 
залученням спонсорських внесків 

Сертифікація системи управління виконавчого 
комітету Мелітопольської міської ради  по стандарту 
ISO 9001

Архітектура та земельні відносини

Розробка нового генерального плану м. Мелітополя
Здійснення топографо-геодезичних робіт (залишок) для 
генерального плану міста (за державні кошти) 

Створення ГІС (геоінформаційної системи)

Реконструкція фасаду будівлі фінансового управління 
Мелітопольської міської ради по вул. Свердлова, 19 

Участь в заходах  Асоціації міст України 
Житлово-комунальне господарство

Навчання 5-ти осіб у державній академії житлово-
комунального господарства України 
Розроблення програми організаційних заходів, 
фінансування організаційних витрат, створення системи 
заходів переведення будинків на ОСББ 
Відновлення асфальтобетонного покриття 
прибудинкових територій  
Ремонт ліфтів будинків житлового фонду
Ремонт покрівлі будинків житлового фонду
Благоустрій міста - укладання нової тротуарної плитки
Капітальний ремонт автомобільних доріг та дорожніх 
споруд загального користування  (провулки Пушкіна, 
вул. І. Франка, вул. Червонофлотська, вул. 
Пожарського)
Експертиза та паспортизація дорожніх споруд 
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11320 7120 6760 360 4200
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КП „Водоканал” 

10325,5 10325,5*

2728,3 2728,3*

12000 12000
Разом 25053,8 0 0 0 13053,8 12000

4690 4690**

1400 1400

1400 1400
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600 600
Разом 8590 0 0 0 4690 3900

КП "Аптека № 171

утримання покриття вулиць, доріг, площ, проїздів, 
тротуарів, у т.ч. прибирання та зимове утримання  - 
всього, у тому числі:
          поточний ремонт дорожнього покриття
          прибирання доріг та тротуарів
          зимове утримання доріг
          зимове утримання доріг та тротуарів
Поточний ремонт, технічне обслуговування мереж 
зовнішнього освітлення міста 
Постачання електроенергії для об’єктів зовнішнього 
благоустрою міста 
Утримання та охорона зелених насаджень міста 
Монтаж (заміна), технічне обслуговування та поточний 
ремонт засобів регулювання дорожнього руху 
(світлофорних пристроїв, дорожніх знаків) 
Розмітка поверхні доріг, площ та улаштування засобів 
примусового зниження швидкості 
Улаштування, поточний ремонт, утримання приладів та 
обставин доріг і дорожніх споруд, у т.ч. автобусних 
зупинок 
Утримання та ремонт зливової каналізації міста 
Поточний ремонт та розчищення водопропускних 
споруд міста 
Розчищення балки Кізіярська
Розчищення балки ПіщанськаРозчищення дренажної канави по вул. Північно-
Лінійній

Монтаж, утримання та поточний ремонт архітектурних 
споруд, об’єктів монументального мистецтва, малих 
архітектурних споруд, інших споруд та об’єктів 
благоустрою 

Технічне обслуговування насосних станцій 

Ліквідація несанкціонованих звалищ 

Газопостачання Вічного вогню на Братському 
кладовищі, повірка лічильника, ремонт мереж 
газопостачання 

Обслуговування фонтанного комплексу на площі 
Перемоги 

Улаштування та утримання притулку для бродячих 
тварин, вилов, утримання бродячих тварин 

Проектні роботи, експертні висновки, послуги з 
паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою, 
повірка приладів обліку 

Каналізаційний колектор по вул. Дружби                  м. 
Мелітополь - реконструкція 

Каналізаційний колектор по вул. Кірова                             
  м. Мелітополь - реконструкція 
Встановлення газогенераторної когенераційної 
установки з використанням в якості сировини біомулу 
та відходів зі звалища та деревини

Теплові мережі міста 
Котельня 75 кварталу - реконструкція
Встановлення міні-котельні по вул. Луначарського, 110 
та по вул. Горького, 1 та 3 
Встановлення міні-котельні по вул. Ломоносова 
(спортивна школа)  
Реконструкція котельні по вул. П. Ловецького 
Розробка проектно-кошторисної документації 
впровадження когенераційних установок  на котельнях 
міста та диференціація потужностей котелень 
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75 75

25 25

50 50
Разом 150 0 0 0 0 150

850 850
550 550
145 145

20 20
60 60
75 75

200 200
Разом 1900 0 0 0 0 1900

152,4 152,4

691,5 691,5

4,5 4,5
Разом 848,4 0 0 0 0 848,4

12 12

100 100
Разом 112 0 0 0 0 112

300 300

500 500

2,5 2,5
Разом 802,5 0 0 0 0 802,5

50 50 50

8 8 8

115 115 115

15 15 15

136 136 136

300 300 300

200 200 200

500 500 500

Капітальний ремонт аптек за адресами по вул. Кірова, 
47-а та пр-т Б. Хмельницького, 36/1
Поточний ремонт приміщень за адресами: пр-т Б. 
Хмельницького,3,                   вул. Гагаріна,1, пр-т 50 
річчя Перемоги,49, вул. Фрунзе,264
Комп'ютерізація аптечної мережі та встановлення 
сучасної системи безпеки

КП "Мелітопольжитлосервіс"
Капітальний ремонт ринку "Кіровський"
Поточний ремонт ринку "Центральний"
Поточний ремонт ринку "Ризький"
Поточний ремонт ринку по вул. Красноармійська
Поточний ремонт ринку по вул. Чайковського
Поточний ремонт ринку по вул. Куйбишева
Поточний ремонт ринку по вул. Дзержинського

КП "Мелітопольський міський парк культури  та 
відпочинку ім. Горького"

Розвиток матеріально-технічної бази (придбання 
мінітрактору, дробілки, деревообробного станку, 
обладнання та інструменту)
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів (сцени та 
площадки біля неї, танцювальної площадки, крівлі 
пункту прокату більярдного інвентарю №1,  системи 
освітлення парку) 
Впровадження енергозберігаючих технологій 
(встановлення енергозберігаючих ламп та світильників)

КП "ТРК "Мелітополь"
Оснащення студії додатковими джерелами освітлення
Переобладнання основної студії та монтажного 
комплексу телекомпанії

КП "Рітуал"
Встановлення огорожі навколо міських кладовищ 
"Нове-1" та "Нове-2"
Асфальтування проїздів по території кладовища "Нове-
2"
Висадка саджанців дерев по секторах кладовища "Нове-
2"

Соціальний захист населення
Відкриття (на базі центру соціальної реабілітації дітей-
інвалідів) відділення профорієнтації інвалідів віком 
старше 18 років з встановленням швейного обладнання 
та комп’ютерної техніки
Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
капітальний ремонт та реконструкцію приміщення 
управління праці та соціального захисту населення по 
просп. Б.Хмельницького, 68а
Капітальний ремонт та реконструкція приміщення 
управління праці та соціального захисту населення по 
просп. Б.Хмельницького, 68а
Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію теплотраси, системи водопостачання, 
каналізації та заміну вікон по Територіальному центру 
соціального обслуговування, вул. Комунарів, 50
Реконструкція теплотраси, системи водопостачання, 
каналізації та заміна вікон по Територіальному центру 
соціального обслуговування, вул. Комунарів, 50
Відкриття відділення щодо тимчасового перебування 
осіб без постійного місця проживання та осіб, які 
повернулися з місць позбавлення волі та не мають 
постійного місця проживання (5 будинків)
Відкриття відділення щодо тимчасового перебування 
малозабезпечених громадян (3 будинки)
Створення безперешкодного доступу для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями в житлових 
приміщеннях  та в об’єктах інфраструктури 
(встановлення пандусів)
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Разом 1324 1324 0 1324 0 0

142 142 142
2650 2650 2650

850 850 850

1800 1800 1800

5222 5222 5222

3200 3200 3200
2022 2022 2022

298,9 273,9 273,9 25
175,3 175,3 175,3

123,6 98,6 98,6 25

107,8 85,8 85,8 22

119,2 95,2 95,2 24

490 490 490

496 496 496
100 100 100

545 545 545

13215,6 13215,6

6836,2 6836,2***

14199,4 14199,4***
Разом 44422,1 10099,9 0 10099,9 34251,2 71

5310 5310**

1690 1690 1690

Охорона здоров* я 
Придбання і встановлення комп’ютерів для обліку 
відвідувань хворих по ЛПУ з концентруванням 
інформації у відділі охорони здоров* я, програмне 
забезпечення та обслуговування комп’ютерної техніки 
Оптимізація площі лікувальних закладів:
          переобладнання та реконструкція окремо 
розташованої будівлі за адресою: бульв. 30-річчя 
Перемоги, 2 А  КУ „Мелітопольська міська лікарня № 
2” під розміщення Дитячої поліклініки № 4 
          переобладнання та реконструкція приміщень для 
переведення жіночої консультації № 2 по вул. 
Чернишевського на площі КУ „Мелітопольська міська 
поліклініка № 1” 
Створення та відкриття централізованої біохімічної 
лабораторії на базі КУ „ТМО „Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування та швидкої медичної 
допомоги”: 
          реконструкція будівлі за адресою пр-т Б. 
Хмельницького, 46 
          придбання та установка обладнання 
Амбулаторія сімейного типу за адресою: вул. 
Гвардійська, 28:
           проведення ремонтних робіт приміщень 
           оснащення медичним обладнанням та 
предметами довгострокового користування відповідно 
до табелю оснащеності 
Придбання обладнання для сімейної Пісчанської 
амбулаторії КУ "Мелітопольська міська поліклініка         
     № 1"
Придбання обладнання для сімейної амбулаторії КУ 
"Мелітопольська міська поліклініка № 3"
Капітальний ремонт другого поверху КУ 
"Мелітопольська міська поліклініка № 3" під 
розташування денного шкірно-венерологічного 
стаціонару(з метою вивільнення відокремленої будівлі 
по вул. Крупської, 28)
Капітальний ремонт покрівлі КУ "ТМО 
"Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів 
лікування  та швидкої медичної допомоги" по просп. Б. 
Хмельницького, 46
Капітальний ремонт крівлі гінекологічного корпусу
Капітальний ремонт та реконструкція Дитячої 
поліклініки № 1 КУ "Мелітопольська міська дитяча 
лікарня" по просп. Б.Хмельницького, 465
Забезпечення лікувально-профілактичних установ 
медичним обладнанням (лабораторне обладнання, 
діагностичне обладнання, рентгенологічне обладнання)
Санація будівлі КУ „Мелітопольська міська поліклініка 
№ 1” Мелітопольської міської ради Запорізької області 
за адресою: м. Мелітополь, вул. Крупської, 7 та 
реконструкції системи теплопостачання будівлі з 
впровадженням теплових насосів 
Санація відокремлених будівель автоклавної та аптеки, 
ЕКГ, АХО, лабораторії, бактеріологічної лабораторії, 
адмінкорпусу, клініко-діагностичної лабораторії, 
пральні, терапевтичного корпусу, хірургічного 
відділення, оперблоку, травматології, хірургічного 
відділення № 1, хірургічного відділення № 2, 
хірургічного відділення № 3 КУ ТМО „Багатопрофільна 
лікарня інтенсивних методів лікування та ШМД” 
Мелітопольської міської ради Запорізької області за 
адресою: м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 46 та 
реконструкція системи теплопостачання будівель з 
впровадженням теплових насосів 

 Освіта
Реконструкція ІІ корпусу НВК № 9 з метою відкриття  
дошкільного навчального закладу на 250 додаткових 
місць, по вул. Дзержинського, 412-а
Встановлення геліосистем (сонячних колекторів) у 26 
дошкільних навчальних закладах 
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380 380 380

51 51 51

100 100 100

15 15 15

270 270 270

90 90 90

6 6 6

400 200 200 200

2389,3 2389,3 2389,3 0 0

110 110 110

460 460 460

50 50 50

110 110 110

70 70 70

377 377 377

80 80 80

156 156 156

70 70 70

70 70 70

836,3 836,3 836,3
Разом 10701,3 5191,3 262 4929,3 5310 200

150 150 150

3 3 3

25 25 25

35 35 35

3 3 3

3 3 3

60 60 60

2 2 2

Модернізація системи опалення та заміна віконних 
блоків на металопластикові у ДНЗ № 49 по вул. 
Белякова, 105а
Ресурсне забезпечення навчання дітей із затримкою 
психічного розвитку з метою відкриття 2-го класу 
інтенсивної педагогічної корекції на базі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
 Оздоровлення та відпочинок учнів та вихованців 
закладів освіти міста в пришкільних та профільних 
таборах 
Організація новорічних і різдвяних свят, робота 
міського зимового профільного табору на базі Палацу 
творчості дітей та юнацтва 
Забезпечення  навчальними комп’ютерними 
комплексами загальноосвітніх  шкіл № 1,2,3,17,24 та 
гімназії № 19 з підключенням до мережі Інтернет 
Здійснення  систематичного поновлення та модернізація 
наявного парку застарілої комп’ютерної техніки 
(поставки з 2001 року) в навчальних закладах: гімназії 
№№ 5,10,19, НВК № 16, ЗОШ №№ 14,15,24 
Забезпечення функціонування інформаційного 
освітнього порталу управління освіти (опрацювання 
програми для створення освітнього простору 
мікрорайонів навчальних закладів, підключення до 
освітнього простору позашкільних навчальних закладів)
Заміна віконних блоків на металопластикові в закладах 
освіти міста
Покращення умов матеріально-технічної бази 
навчальних закладів за рахунок коштів бюджету міста - 
всього, у тому числі: 
          Гімназія № 5, вул. Байбулатова, 12 - 
реконструкція м'якої та шиферної покрівлі 
          ЗНЗ № 11, вул. Горького, 38 - реконструкція 
фасаду, заміна вікон
          ЗНЗ № 13, вул. 40 років Жовтня, 84 - 
реконструкція шиферної  покрівлі
          ЗНЗ № 24 (філія), вул. Менжинського, 69-а - 
реконструкція  м'якої покрівлі
          ЗНЗ № 25, вул. Леніна, 93 - реконструкція 
шиферної покрівлі
          НВК № 16, вул. Сопіна, 200 - капітальний ремонт 
крівлі
          ДНЗ № 5, вул. Ворошилова, 73 - реконструкція 
зовнішніх мереж опалення
          ДНЗ № 9, б-р 30 років Перемоги, 16-а - 
реконструкція  м'якої покрівлі
          ЦТПіПОМ, вул. Гризодубової, 38 - реконструкція  
м'якої покрівлі та стін гаражу
          ЦЕНТУМ, вул. Петровського, 17 - реконструкція 
внутрішніх мереж опалення
          ДНЗ № 78, вул. Привокзальна, 1 – реконструкція 
харчоблоку 

Молодіжна політика
Оздоровлення дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки
Організація та проведення святкових заходів до Дня 
матері, Дня сім’ї 
Придбання шкільного приладдя до нового навчального 
року для дітей пільгових категорій (з багатодітних, 
малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів) 
Придбання новорічних подарунків для дітей пільгових 
категорій 
Організація святкових заходів для дітей пільгових 
категорій до Дня Святого Миколая 
Організація святкових заходів для дітей пільгових 
категорій на обласну Новорічну ялинку 
Оплата витрат на транспортні послуги щодо 
перевезення дітей з функціональними обмеженнями до 
місць навчання в спецінтернатах с. Кам*янське та м. 
Запоріжжя 
Організація та проведення тематичних заходів з 
гендерної політики, запобігання торгівлі людьми, щодо 
подолання негативних демографічних тенденцій 
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Організація та проведення тематичних заходів щодо 
попередження насильства в сім’ї, впровадження 
корекційних програм з особами, які вчиняють 
насильство в сім’ї 
Організація та проведення тематичних заходів, 
спрямованих на правове, національно-патріотичне 
виховання, включення молоді у розвиток 
інтеркультурних зв’язків в рамках міжкультурного 
діалогу 
Участь у проведенні тематичних заходів у 
Мелітопольській виховній колонії для неповнолітніх 
дівчат 
Проведення тематичних акцій по профілактиці 
негативних явищ у молодіжному середовищі та 
пропаганді здорового способу життя 
Організація та проведення тематичних заходів, 
спрямованих на підтримку талановитої та обдарованої 
молоді, підвищення культурного рівня та змістовності 
молодіжного дозвілля, сприяння розвитку міського руху 
КВК 
Організація та проведення тематичних заходів, 
спрямованих на підтримку та розвиток молодіжного 
руху, молодіжного лідерства, учнівського та 
студентського самоврядування, проведення 
рейтингового конкурсу молодіжних проектів 
соціального спрямування 
Проведення святкових заходів до Дня молоді в Україні 
Організація та проведення міського зонального 
відбіркового турів обласного молодіжного фестивалю 
естрадного мистецтва „Зорепад – 2011” та забезпечення 
поїздки переможців на фінальний тур зазначеного 
фестивалю 
Організація поїздок на заходи регіонального, обласного 
та державного рівнів (витрати на відрядження та 
забезпечення перевезення)

Фізична культура і спорт
Проведення фізкультурно-спортивних заходів 
Впровадження сучасних комп'ютерних технологій у 
діловодство та бухгалтерський облік (2 комп'ютери та 
інтернет)
Участь спортсменів та команд з ігрових видів спорту в 
обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях та 
спартакіадах 
Ресурсне забезпечення шахів як виду спорту в 
навчальних закладах міста
Організація і проведення щорічного підсумкового 
спортивного свята „Наші перемоги тобі, Мелітополь” 
Впровадження заходів теплозбереження у ДЮСШ 
(заміна вікон на металопластикові у ДЮСШ №1 та №3, 
встановлення лічильника тепла в ДЮСШ №1)
Продовження реконструкції стадіону „Спартак” ім. О. Олексенка 

Палац культури ім. Т.Г. Шевченка
          ремонт приміщення малого залу 
          заміна крісел у великій залі 
          оновлення сценічного обладнання 
Палац культури залізничників 
          перенесення електрощитової з підвального 
приміщення на перший поверх 
          ремонт зовнішніх стін куполу сцени та парапетів 
по периметру будівлі 
Дитяча художня школа – ремонт електромережі та 
системи освітлення
Дитяча музична школа № 1 – ремонтно-відновлювальні 
роботи по зміцненню конструкцій будівлі та заміна 
вітражів 
Дитяча школа мистецтв
          завершення ремонту актової зали
          ремонт покрівлі, стоків та відмостки 
 Краєзнавчий музей – заміна газового обладнання 
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Заходи з охорони Краєзнавчого музею (встановлення 
сигналізації та віконні грати)
Розробка міської програми збереження та використання 
культурної спадщини міста 
Участь у проекті „Інтеркультурні міста”, стратегія 
розвитку м. Мелітополь 
Реконструкція вітражів Палацу культури ім. Т.Г. 
Шевченка, пл. Перемоги, 4 
Реконструкція фасаду краєзнавчого музею 

Підвищення екологічної безпеки
Залучення інвестора на реалізацію проекту будівництва 
сортувальної лінії твердих побутових відходів; 
Оновлення технологічного обладнання КП «Водоканал» 
Мелітопольської міської ради Запорізької області 
(придбання нового насоса для каналізаційної насосної 
станції № 2) 
Оновлення технологічного обладнання КП 
«Житломасив» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (придбання аераторів типу "Аква-
лайн-М" для станції біологічного очищення стічних 
вод) 
Утримання об’єктів природно-заповідного фонду 
України -  парків-пам’яток садово-паркового мистецтва: 
 "Парк  ім. М. Горького", "Парк біля залізничної 
станції", "Лісопитомник", а саме: догляд за зеленими 
насадженнями 
Озеленення м. Мелітополя 
Організація виставок  та інших заходів щодо 
пропаганди охорони навколишнього природного 
середовища, видання поліграфічної продукції з 
екологічної тематики: 
          організація проведення еколого-краєзнавчого 
табору «Простір-2012» 
          організація проведення виставки "Барвистий світ 
птахів"  
          розробка, підготовка до друку і видання 
поліграфічної продукції з екологічної тематики 

Всього

* направлено лист Запорізькою облдержадміністрацією на ім'я Прем'єр-міністра України, щодо виділення коштів з резервного 
фонду державного бюджету України, підготовлено необхідний пакет документів

**передбачено кошти в обсязі 10 млн. грн. в проекті Державного бюджету України на 2012 рік (прийнято у першому читанні)

***надано заяви та необхідний пакет документів до Державного агентства екологічних інвестицій України

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

Секретар Мелітопольської міської ради                              
     Запорізької області А.О. Полячонок
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