
Мелітополь –
надійний партнер

Дорожня карта



- лідер садівництва, бджолярства
та органічних виробництв

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Мелітополь – це…

- логістичний хаб Азовського
узбережжя

- важлива складова українського
машинобудування



Площа: 49,66 км²

Населення: 152 304чол.

Щільність: 3067 чол./км²

Кількість підприємств: 879 од.
в т.ч. промислові підприємства: 171 од.

Університети: 2 од.

Кількість студентів: 13 986 осіб.
в т.ч. ВНЗ – 9 921 осіб,
ПТУ – 4 065 осіб.

Розташування: південний схід України 
на перетині двох європейських автомагістралей 
E58 і E105

Відстань: до Чонгара - 117 км., 
до Маріуполя - 192 км. 

Чисельність внутрішньо переміщених осіб – з 
2014 року прийняло місто - 6520 осіб,
в т.ч. 1818 дітей.

Загальна характеристика міста

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Рейтингові показники міста

Міжнародний рейтинг журналу FDI 
Intelligence
ТОП-10 «Малі європейські  міста 
майбутнього 2018/19»
Мелітополь - 6 місце.

Transparency International Ukraine
Рейтинг прозорості серед 100 
найбільших міст України
Мелітополь – 20 місце

Національна рейтингова шкала
Довгостроковий кредитний рейтинг 
за на 15.05.2018 р. 
Мелітополь - uaBBB (прогноз стабільний).

UNESCO Learning City Award 2019
Мелітополь – Лауреат премії та Член
глобальної мережі ЮНЕСКО міст що
навчаються

Програма Ради Європи
«Інтеркультурні міста».
Мелітополь - 18 місце

agency.melitopol@mlt.gov.ua
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Капітальні інвестиції за 5 років

agency.melitopol@mlt.gov.ua
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Загальна сума капітальних інвестицій в місто Мелітополь за період 2015-2018 та 

очікуваного рівня капітальних інвестицій у 2019 році складає 1955,8 млн. грн

2015 2016 2017 2018
Очікування на 

2019

млн.грн

млн.грн
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млн.грн млн.грн

Обсяг капітальних інвестицій в м. Мелітополь (за роками)



Міжнародна співпрацця
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Трудові ресурси

Згідно статистичним даним пенсійного фонду

Середньомісячна заробітна плата
по місту Мелітополь за січень- серпень 2019 склала

6759,3 грн (267,9 $ за курсом НБУ на 01.09.2019)

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Розвиток підприємництва

Створення сприятливого клімату для БІЗНЕСУ МЕЛІТОПОЛЯ - один із
пріоритетних напрямків роботи міської влади.

Надходження від діяльності малого та
середнього підприємництва в місцевий

бюджет
(з 2016 р. – 9 місяців 2019 р.)

Загальний обсяг фінансування заходів
Комплексної міської програм сприяння 

розвитку підприємництва на 2019-2020 роки»
(Діаграма по роках в тис. грн)
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Експорт

Товарна структура експорту міста Мелітополя за 2018 рік

Експорт за 1 півріччя 2019 рік – 53,0 млн. 

дол США ( +12,6% - до 1 півріччя 2018 р.)

Експорт за 2018 рік - 91,9 млн дол. США
(Значно збільшився експорт в країни - Європи, Азії, 
США)

Географічна структура екпорту товарів за 
2018 рік

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Підприємства

 Машинобудування (виробництво запчастин та комплектуючих до автомобільної та сільськогосподарської
техніки);

 Харчова та переробна промисловість;
 Легка промисловість;
 Торгівля;
 Сільське господарство;
 Транспорт.

Станом на 01.10.2019 в місті зареєстровано 10369 суб'єктів підприємницької діяльності з них:
2673 - юридичні особи;

7696 - фізичних осіб-підприємців.

Значна частина - це малі та середні підприємства, яких налічується 879 підприємств
Основні галузі:

43

Малі підприємства
Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) - до 8 млн. євро;

середня кількість робітників — до 50 осіб.

Середні підприємства
Чистий дохід від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) - до 40 млн. євро;

середня кількість робітників — до 250 осіб.

В т.ч. мікропідприємства
Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) - до 700 тис. євро;

середня кількість робітників — до 10 осіб.
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Загальна чисельність жителів Мелітопольського 

госпітального округу складатиме понад  280 000 
осіб, в який входитимуть:
• м. Мелітополь;
• Мелітопольський район;
• Приазовський район;
• Веселівський район;
• Якимівський район.

Мелітопольський госпітальний округ

agency.melitopol@mlt.gov.ua



КРАЩІ ПРАКТИКИ



КРАЩІ ПРАКТИКИ
Впровадження Smart City

Проїзд у 
комунальном
у транспорті

Кабінет 
мешканця

Мобільни
й додаток

Монетизація 
субсидій

Електронне 
врядування

Освіта та медицина

ЖКГ

Соціальні 
послуги

Електронна 
демократія

Кабінет мешканця Мобільний додаток для 
Android та IOS

Карта Мелітопольця

agency.melitopol@mlt.gov.ua



КРАЩІ ПРАКТИКИ
Співпраця з ДФРР

24,9
млн. грн.

Школа може вмістити 
1000 учнів

Капітальний ремонт школи, 
яка була побудована 
ще у 1907 році

agency.melitopol@mlt.gov.ua

ВАРТІСТЬ



Масштабна реконструкція 
Стадіону “Спартак” 
ім. Олега Олексенко

Стадіон стане 
тренувальною базою для 
легкоатлетичної збірної 
України.

12,1
млн. грн.

agency.melitopol@mlt.gov.ua

ВАРТІСТЬ

КРАЩІ ПРАКТИКИ
Співпраця з ДФРР



КРАЩІ ПРАКТИКИ
Соціальна підтримка 

26
млн грн

- створено   3
соціальних гуртожитка;

Соціальні гуртожитки для 
переселенців

agency.melitopol@mlt.gov.ua

- проведено термомодернізацію

3-х дошкільних навчальних 
закладів.
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КРАЩІ ПРАКТИКИ
Вуличне освітлення міста та термомодернізація ДНЗ

- проведено ремонт мереж
вуличного освітлення;

agency.melitopol@mlt.gov.ua

304 
тис. євро

- проведено термомодернізацію

3-х дошкільних навчальних 
закладів.



КРАЩІ ПРАКТИКИ
Дорожня інфраструктура

Загальна вартість: 

понад 245 млн. грн

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Відремонтовано

понад 560 тис. м2 доріг
в Мелітополі  (капітальний + поточний ремонт) в межах міських
бюджетних програм з ремонту та утримання вулично-дорожньої 

мережі міста за період з 01.01.2015 по 06.09.2019 року



КРАЩІ ПРАКТИКИ
Співпраця з обласним екофондом

За 2016-2018 рік
реконструйовано

19 найбільш проблемних
каналізаційних колекторів.

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Загальна вартість

96,8 млн. грн



КРАЩІ ПРАКТИКИ
Співпраця з державним бюджетом, обласним екофондом та 
обласним бюджетом

Реконструкція колекторів мереж та 
каналізації у 2019 році:

3000 метрів

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Загальною вартістю

50,6 млн. грн

Загальна протяжність



КРАЩІ ПРАКТИКИ
Співпраця з ДФРР та держбюджет

78,5
млн. грн.

СУЧАСНИЙ ЦЕНТР 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ

БУДІВНИЦТВО 
ВОДНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСУ

12
млн. грн.

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Співпраця з Європейським інвестиційним банком
до 2021 року

Капітальний ремонт та термомодернізація на 

4 - х медичних закладів

128,5 млн.грн

Палац Культури «Залізничників»

44,9 млн.грн

понад 410 млн. грн.

agency.melitopol@mlt.gov.ua

10-х шкіл, дитячих садочків, закладів 
культури та спорту

236,6 млн.грн



Проекти реалізовані з ЄІБ

agency.melitopol@mlt.gov.ua

- капітальний ремонт фасаду з 
утепленням, 
- заміна вікон
- утеплення покрівлі
- встановлення індивідуального
теплового пункту та рекуператорів

Дошкільний навчальний 
заклад 41

ВАРТІСТЬ 

Дошкільний навчальний 
заклад 47

ВАРТІСТЬ

6,4 млн. грн.

5,0 млн. грн.



ПРОЕКТИ З ЄІБ
На стадії завершення

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Капітальній ремонт
ЗОШ 1

ВАРТІСТЬ 10,8 млн. грн.

Капітальній ремонт
ЗОШ 7

ВАРТІСТЬ 10,5 млн. грн.

Капітальний ремонт фасаду з утепленням, та заміна вікон, утеплення
покрівлі, встановлення індивідуального теплового пункту 

Капітальній ремонт
Гімназія 9

ВАРТІСТЬ 4,3 млн. грн.



ПРОЕКТИ З ЄІБ
На стадії завершення

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Капітальній ремонт фасаду 
та покрівлі ЦПМСД 1

ВАРТІСТЬ 6,6 млн. грн.

Комплексні внутрішні ремонтні 
роботи ЦПМСД 1 (дитяча поліклініка)

ВАРТІСТЬ 5,7 млн. грн.
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Капітальний ремонт
ЗОШ 8

ВАРТІСТЬ 25,2 млн. грн.

Капітальний ремонт 
Палацу Культури 
«Залізничників»

ВАРТІСТЬ 44,9 млн. грн.

Капітальний ремонт
Дитячої музичної школи 1

ВАРТІСТЬ 23,3 млн. грн.

Капітальний ремонт
ДНЗ 8 «Зірочка»

ВАРТІСТЬ 27,4 млн. грн.

ПЕРСПЕКТИВИ 
Співпраці з ЄІБ 2020
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Капітальний ремонт
ДЮСШ 3

ВАРТІСТЬ 53,0 млн. грн.

Капітальний ремонт
ЗОШ 15

ВАРТІСТЬ 69,7 млн. грн.

Капітальний ремонт
ВП «Інфекційна лікарня»

ВАРТІСТЬ 51,0млн. грн.

Капітальний ремонт
КНП «Мелітопольський

пологовий будинок»

ВАРТІСТЬ 64,9млн. грн.

ПЕРСПЕКТИВИ 
Співпраці з ЄІБ 2020



agency.melitopol@mlt.gov.ua

Капітальний ремонт
ВП «Лікарня 1»
КНП «ТМО «БЛІМЛ та ШМД»,

ВАРТІСТЬ 74,9 млн. грн.

Капітальний ремонт
ДНЗ 24 «Ластівка»

ВАРТІСТЬ 24,9 млн. грн.

Капітальний ремонт
Дитячо-юнацька 

спортивна школа 1

ВАРТІСТЬ 17,9 млн. грн.

Реконструкція
ЗОШ 24

ВАРТІСТЬ 79,9 млн. грн.

ПЕРСПЕКТИВИ 
Співпраці з ЄІБ 2021



ТРАНСПОРТ



Проєкт
Муніципальний транспорт - електроавтобуси

Проблема: В місті відсутній муніципальний транспорт:
- приватні перевізники утворили олігополію та диктують власні
умови перевезення, що не дозволяє забезпечити населення
відповідними умовами перевезення, доступу до транспорту
маломобільних груп населення, можливістю пільгового проїзду.
Екологія:
- більшість маршрутних таксі оснащені дизельними двигунами, що
в сумі з відсутністю контролю за викидами та суттєвим віком
автомобілів генерує суттєву частку викидів шкідливих речовин у
навколишнє середовище та загрожує здоров’ю людей.

Бюджет: – 4 376 тис $

ІДЕЯ: впровадження
екологічного муніципального
транспорту - Електробуси
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Проєкт
Смарт місто – Розумні зупинки

ІДЕЯ: Забезпечити населення
комфортними умовами
очікування транспорту,
підвищення зручності
населення користування
маршрутним транспортом з
можливістю відстеження в
реальному часі тривалості
очікування необхідного
маршруту в т.ч. через
мобільний додаток.

Бюджет: 60 тис $

Проблема: Постійне зростання інформаційного навантаження та перенасичення міст
прискорюються життєві та бізнес процеси, що тягне за собою сучасні вимоги до послуг,
в тому числі очікування транспорту. Через неможливість відстеження необхідного
маршруту в режимі онлайн, громадянам необхідно фізично очікувати на необхідний
маршрутний засіб, що тягне за собою неможливість ефективного таймменеджменту та
втрату часу, який наразі вважається одним з найцінніших ресурсом у сучасному світі.

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Розвиток велоінфраструктури на 2020 рік

Проблематика:
- відсутність у достатній кількості велосипедних доріжок/велосмуг; 
- не пристосовані проїжджі та пішохідні частини для руху велосипеду;
- підвищення травмування та летальності випадків велосипедистів;
- зниження туристичної привабливості міста;
- зниження соціально-економічного потенціалу розвитку велосипедного бізнесу;
- зниження мобільності громадян та стану їх психологічного та фізичного здоров’я.

Рішення: реалізація Програми 
розвитку велоінфраструктури
м.Мелітополя на 2020, яка 
включає виконання 2-х етапів:
- Розробка концепції 

велосипедної інфраструктури 
м.Мелітополя

- Розробка проектно-
кошторисної документації 
щодо реконструкції деяких 
вулиць м. Мелітополя

Бюджет: 340 тис. грн

agency.melitopol@mlt.gov.ua



ІНФРАСТРУКТУРА



Проблема: Руйнування єдиної транспортної артерії,
як з’єднує мікрорайон з населенням 30 тис. осіб з
основною частиною міста та є шляхом траси
міжнародного значення Е58.
Відсутність велосипедних доріжок та необмеженого
доступу до об’єкту всіх категорій населення.
Занедбаність навколишньої території
(деіндустріалізація).

ІНФРАСТРУКТУРА
Інфраструктурний стратегічний об`єкт згуртованості громади

ІДЕЯ: Капітальний ремонту моста.
Вартість проекту 41,0 млн. грн.
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ІНФРАСТРУКТУРА
“Municipal Industrial Park” в Мелітополі (greenfield-20,52га)

Мета проекту:
1. Створити виробничі зони для інноваційної діяльності та збільшити соціальну інфраструктуру
2. Залучити інвесторів та створити драйвер для нових підприємств та підвищити рівень інвестиційної привабливості
території
3. Надати роботу щонайменше 1000 кваліфікованим спеціалістам
4. імпорт нового обладнання, устаткування та комплектуючих, які не виготовляються в Україні які будуть
використовуватись учасниками індустріального парку

Проблематика: 
Пошук фінансування для проекту та створення інфраструктури задля реалізації проекту

Місія:
Створити інкубатор для вітчизняних виробників. Стимулювання активного розвитку малого і 
середнього бізнесу на місцевому рівні

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Проект індустріального парку - це:
Зразок державно-приватного партнерства
Відродження машинобудівного потенціалу міста
250 млн. гривень інвестицій
Нові робочі місця і надходження в бюджет міста
Поліпшення інфраструктури міста
Впровадження інноваційних технологій в виробництво
Сприятлива середа для розвитку МСП
* можливість залучення іноземних інвестицій

ІДЕЯ та ПЕРСПЕКТИВИ:
Створення IT-центру
Створення виставкового центру «Експо-Мелітополь»
Створення зони відпочинку, фуд-зони і паркінгів
Запуск маршруту суспільного транспорту до ІП
Створення мережі роздрібної торгівлі
Створення бюро сертифікації сільськогосподарської продукції
Створення центру підтримки місцевого виробника

ІНФРАСТРУКТУРА
Індустріальний парк «Мелітополь»

agency.melitopol@mlt.gov.ua



ПЕРШИЙ в Запорізькій області. 
Площа - 16 га. 
5 основних зон: промислова, логістична, торгова, ділова зони і зона соціально-культурного призначення. 
інженерні комунікації (водопостачання, електропостачання, каналізація, газопостачання). 
зручна логістика

Багатофункціональність:
логістичний центр, металообробка, виробництво комплектуючих для
сільськогосподарської техніки, переробка і зберігання сільськогосподарської
продукції, складські і офісні приміщення.

ІНФРАСТРУКТУРА
Індустріальний парк «Мелітополь»

agency.melitopol@mlt.gov.ua



ІНФРАСТРУКТУРА
Виставковий центр «Експо-Мелітополь»

agency.melitopol@mlt.gov.ua



ІНФРАСТРУКТУРА
Готель «МЕЛІТОПОЛЬ»

Готель – це візитна картка міста, центр активних
ділових контактів, зістрічей та надання послуг для
гостей міста Мелітополь.

Проблема - відсутність
багатофункціонального центру 
гостинності міста та  
невідповідність існуючих умов 
необхідному сучасному рівню
потреб комфорту та сервісу.
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ІНФРАСТРУКТУРА
Благоустрій пішохідної зони – проєкт «Стометрівка»

Проблема: Необхідність збереження історико-культурних цінностей та 
забезпеченння доступності історико-культурних памяток в місті Мелітополь

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Ідея: Благоустрій пішохідної зони в історичній частині міста – проєкт «Стометрівка»



Інституції підтримки бізнесу

Зовнішня торгівля міста в останні роки характеризується позитивною динамікою, але географія
експорту не є достатньо диференційованою.

Проект ПРОМІС, провівши опитування підприємців, створив експортний профіль міста і зазначив, що в  
структурі виконавчих органів Мелітопольської міської ради є  підрозділи, до компетенції яких відносяться ті
чи інші питання у сфері торгівлі на зовнішніх ринках, але повноцінно функціонуючої інституції в місті не має.

Для розбудови МСП в місті, збільшення інвестиційної привабливості та залучення інвесторів розвиваються
інституції, які повинні займатися покращенням бізнес та інвест клімату:

● Офіс підтримки бізнесу та експорту (Business support and export office)
● Агенція розвитку Мелітополя (Melitopol Development Agency)

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Агенція розвитку Мелітополя

КУ «Агенція розвитку Мелітополя» – неприбуткова організація, створена з метою сприяння
сталому розвитку території міста Мелітополь, використовуючи внутрішні та залучені
ресурси, активно співпрацюючи з органами місцевого самоврядування, державної влади,
господарюючими суб’єктами, організаціями, програмами технічної допомоги.

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Місія - створити умови для покращення
бізнес клімату та сталого зростання
експортного потенціалу МСП Мелітополя
шляхом всеохоплюючої підтримки та розвитку
суб'єктів господарювання та розширення
зовнішньоекономічних зв’язків

НАПРЯМКИ
● Освітня діяльність (менторство) - тренінги, вебінари, курси іноземних мов, 

підвищення кваліфікації кадрів, партнерські програми навчання

● Маркетинг та PR
● Проектна діяльність (бізнес-плани, гранти, інвест-проекти, супровід тощо)

● Партнерська діяльність, співпраця (ТПП, консалтингові інституції, фонди, 

міністерства, асоціації, міжнародні мережі експортерів, угоди економічного партнерства тощо)

● Розвиток соціального підприємства
● Он-лайн платформа для бізнесу
● Клуб Ділових Жінок

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Офіс підтримки бізнесу та експорту
(Business support and export office)



Клуб ділових жінок МЛТ

КЛУБ ДІЛОВИХ ЖІНОК - це сучасна
платформа для спілкування активних і 
соціально відповідальних бізнес-леді, створена з 
метою об'єднання ділових жінок нашого міста! 

Основне завдання Клубу - підтримка і розвиток жіночого бізнесу! 
Діяльність Клубу:

• проведення конференцій;
• профільних виставок;
• тренінгів з розвитку управлінських навичок;
• просування брендів місцевих виробників;
• консультації по веденню та безпеки бізнесу

Цінності Клубу:
• Підтримуємо жінок в бізнесі; 

• Ведемо бізнес легально та законно; 

• Представляємо інтереси жінок та 
взаємодіємо з владою; 

• Переймаємо європейський досвід; 

• Ініціюємо благодійні заходи; 

• Навчаємо та сприяємо розвитку
жіночого підприємництва.

agency.melitopol@mlt.gov.ua



СОЦІАЛЬНА СФЕРА



Фестиваль електронної музики «Purple Face», який об’єднав на одній сцені DJ-
аматорів та професіоналів міста та країни. Мета заходу: об’єднання молоді з усієї країни
та промоція Мелітополя як міста, яке підтримує та розвиває електронну музику;

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Молодіжний центр «PeopleUA»

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Літературний марафон «Книжкове натхнення». Мета заходу: 
популяризація серед молоді читання літератури, створення 
майданчику для обговорення книг.

Форум учнівської молоді «GET HIGHTER TOGETHER». Мета заходу: об’єднання та 
навчання молоді під час канікул, сприяння саморозвитку шкільної молоді.

Проект «ДІВЧАТА РУЛЯТЬ. GIRLS RULE». Мета заходу: 
правове виховання молоді, підвищення знань дівчат у 
питаннях гендерної рівності та прав людини.

Міський молодіжний літературний конкурс « ЛІТНАРОДЖЕННЯ». Мета заходу: 
пошук та підтримка творчої і літературно-обдарованої молоді міста, підтримка та 
сприяння творчості аматорів літературного слова

Освітній проект «ІНШЛІШ FOR EVERYONE». Мета заходу: підвищення рівня знань 
молоді з англійської мови, створення молодіжного англомовного середовища, 
розвиток неформальної освіти

Освітній проект «DEUTSCHES CAFE». Мета заходу: підвищення рівня знань молоді з 
німецької мови, створення молодіжного англомовного середовища, розвиток 
неформальної освіти



СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
Молодіжний парламент Мелітополя

Молодіжний парламент Мелітополя є консультативно-дорадчим
представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаний
сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді
міста Мелітополя, забезпечувати залученість молоді у вирішенні питань, 
пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства і 
зміцненню молодіжного руху міста.

Молодіжний парламент здійснює громадський контроль за діяльністю виконавчих органів міської ради,
забезпечує залучення молоді до вирішення питань, пов'язаних з участю молоді в усіх сферах життя
суспільства. А також проводить інформаційно-навчальну роботу серед молоді та консолідує молодіжний
рух міста.

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Здійснення соціального захисту
та соціального обслуговування мешканців міста 

Мелітополя забезпечують 

98 фахівців управління соціального 
захисту населення

agency.melitopol@mlt.gov.ua

37 фахівців Центру комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю 

Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

76 фахівців Територіального 
центру соціального обслуговування 

Мелітопольської міської ради 
Запорізької області

19 фахівців 
Мелітопольського міського 
центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

та підпорядкованих управлінню закладів соціальної сфери:

СОЦІАЛЬНА СФЕРА



СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Будівництво Центру надання адміністративних послуг
соціального характеру в форматі «Прозорий офіс»

Створено:

3 житлових приміщення – гуртожитки
для тимчасового проживання внутрішньо
переміщених осіб у місті Мелітополі

Кризовий центр надання психосоціальних послуг для жінок, які
постраждали від домашнього або гендерно-обумовленного
насильства та опинились в складних життєвих обставинах, «Фіалка»
на основі благодійної організації «Благодійний фонд «Все можливо»

Реалізовується:

Створено:

agency.melitopol@mlt.gov.ua



МІСЬКІ ПРОСТОРИ



Проблема: відсутність масових та об’єднуючих заходів дозвілля для мешканців 
віддалених мікрорайонів та відповідної доступної інфраструктури для їх проведення 

МІСЬКІ ПРОСТОРИ
Створення територій соціальної згуртованості

Ідея: створення інфраструктурних доступних об`єктів культурного дозвілля у віддалених
мікрорайонах міста, узгодження з громадськістю плану заходів та залучення фахівців
Мелітопольської міської ради та її виконавчого комітету до їх проведення

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Візуалізація проекту «Соціально-культурний проект «Urban Days для кожного» ОСББ “Дім Дружби” (вул. Дружби, 226)



• 1-е місце в номінації “Краще новорічне оформлення житлового будинку та   
прилеглої території” (сертифікат на 30 тис. грн., січень 2019 рік);

• встановлено сучасний дитячий майданчик (липень 2015 року);
• висаджено 30 хвойних дерев;
• прокладено плиткою тротуар;
• встановлено дві альтанки для відпочинку дорослих і дітей;
• створено спортивний майданчик.

ЖБК-34 “Алмаз” (вул. Героїв України, 49-51)

МІСЬКІ ПРОСТОРИ
Створення територій соціальної згуртованості

agency.melitopol@mlt.gov.ua



Проблема: занедбаність міської інфраструктури унікального артезіанського водопостачання 
та обмеження доступу до громадських колонок.  

Ідея: Створення об`єктів соціальної згуртованості через облаштування колонок-бюветів з місцем для 
відпочинку та комунікації вздовж центральної дорожньої інфраструктури із забезпеченням вільного 
доступу, у т.ч. для туристів

МІСЬКІ ПРОСТОРИ
Створення територій соціальної згуртованості

agency.melitopol@mlt.gov.ua

В місті розташовано 256 колонок, у т.ч. 20 - вздовж центральної дорожньої
інфраструктури



Ідея: Створення системи менеджменту житлових районів міста, через вироблення "Мапи проблем
мікрорайонів" з пропозиціями для ОМС за допомогою інструментів картування та публічної
партисипації. Створення “громадського банку ідей” для інтегрованого просторового розвитку міста

МІСЬКІ ПРОСТОРИ
Муніципальний менеджмент житлових районів

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Проблема: Відсутність системності у формуванні актуальних проблем житлових районів
та кроків щодо їх вирішення, недовіра мешканців до влади через недостатню комунікацію
щодо залучення громадського сектору до просторового розвитку міста



Мета: допомогти молоді Мелітополя стати
ініціаторами і агентами змін на місцевому
рівні.
У супроводі кураторів з Німеччини та України
молоді люди з Мелітополя і Берліна під час
дискусій, мозкових штурмів, досліджень і
аналізу шукали нові ідеї та рішення для
промислового об'єкта «Тепло-Пункт»
(колишня станція теплопостачання в
Мелітополі).

У зв'язку з закриттям в 90-ті і 00-ві роки більшості промислових підприємств
на «тілі» міста з'явилися покинуті території, які почали маргіналізувати цілі
райони.
Ревіталізація занедбаних промислових споруд, які знаходяться в центрі
Мелітополя - актуальна тема для міста. У 2018 році був зроблений перший
важливий крок до переосмислення забутих промислових об'єктів м.
Мелітополя - участь в Проекті «InDUSTreal - rethinking bygone».

МІСЬКІ ПРОСТОРИ
Створення територій соціальної згуртованості

agency.melitopol@mlt.gov.ua



МІСЬКІ ПРОСТОРИ
Екопарк «Садстанція»

Проблематика: сквер по пр. Б. Хмельницького «Садстанція» є публічним простором, де
мешканці району «Житловий масив» люблять проводити час. Але, нажаль, парк далеко не
є сучасним, креативним та не є місцем, куди хочеться прийти та відпочити. Парк з таким
потужним потенціалом (площа зелених насаджень близько 4 га, велика кількість алей та
стежок) здається сірою плямою на карті міста.

Мета проекту:
Благоустрій території скверу шляхом
встановлення паркових ліхтарів,
встановлення урн для сміття, лавок та
станцій для прибирання за собаками на
території екопарку «Садстанції»
(проспект Б. Хмельницького).
Основна мета проекту – створити
комфортне для людини середовище, не
порушуючи при цьому існуючі зв'язки
між всіма компонентами екосфери.

Респонденти: екопарк «Садстанція»
стане громадським місцем відпочинку в
районі міста, де проживає понад 20,0 тис.
осіб. Він буде створений для людей
різного віку та гостей міста.

agency.melitopol@mlt.gov.ua



МІСЬКІ ПРОСТОРИ
Брендові ознаки міста

Проблематика: Образ міста довгі часи формувався виключно на внутрішньому ринку,
для внутрішнього споживача, а отже, мав слабке сприйняття інвесторами, туристами та
потенційними майбутніми жителями

Мета: Покрашення іміджу міста, його інвестиційної привабливості та привабливості для мешканців
і гостей через розміщення в місті двомовних інформаційних табличок об’єктів історичної спадщини
та візуальних елементів брендових ознак міста

agency.melitopol@mlt.gov.ua



МІСЬКІ ПРОСТОРИ
Розчищення Кизиярського струмку

Проблема: 
- природне та антропогенне засмічення струмка; 
- загроза знищення орнітофауни та деяких представників ссавців; 
- загроза підвищення рівня ґрунтових вод;
- відсутність природної зони відпочинку у нижній частині міста.

Ідея: поліпшення екологічного
стану і гідрологічного режиму
водного об’єкта шляхом
розчищення русла, створення
штучних водойм, висадження дерев
та кущів для закріплення берегів та
озеленення території і встановлення
додаткових елементів благоустрою:
освітлення, лавок та урн.

Орієнтовний бюджет складає

10,5 млн.грн

agency.melitopol@mlt.gov.ua



МІСЬКІ ПРОСТОРИ
Центральна міська бібліотека ім. М.Ю. Лермонтова

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Проблема: Публічна бібліотека сьогодення
не відповідає сучасним вимогам
забезпечення інформаційних, комунікативних,
дозвіллєвих та соціально- культурних потреб
користувачів: непривабливий інтер’єр,
відсутність автоматизації, застаріла
матеріально-технічна база

Ідея: Створення бібліотеки
нового формату для
забезпечення інформаційних,
комунікативних, дозвіллєвих та
соціально-культурних потреб
користувачів на принципах
доступності, оперативності, якості
та комфортності, а також для
поширення досвіду і підвищення
кваліфікації бібліотекарів нових
об’єднаних територіальних
громад Запорізької області

Центральна міська бібліотека обслуговує 

близько 8 500 користувачів на рік



Ідея: Створення у м. Мелітополі та Мелітопольському районі
високоефективної, конкурентноспроможньої туристичної
інфраструктури, створення Туристично-інформаційного центру,
нових туристичних об’єктів та об’єктів гостинності економ класу на
базі об’єктів комунальної власності міста Мелітополя та
Мелітопольського району

МІЖМУНІЦИАПАЛЬНІ ПРОСТОРИ
Розвиток туристичної інфраструктури Мелітопольщини

agency.melitopol@mlt.gov.ua

Проблема: відсутністю загальної об’єднаної інформаційної бази
щодо наявних туристичних продуктів, недостатнє ефективне
розповсюдження інформації щодо них; відсутність інфраструктури
орієнтування територією та недостатня кількість об’єктів
гостинності



Мелітополь –
надійний партнер

Дорожня карта


