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Вітальне слово міського голови

Запрошую вас ознайомитись з Проектом стратегії розвитку 
Миколаєва на 2016 - 2021 роки, який окреслює шлях, куди і як 
повинен рухатись Миколаїв найближчі п’ять років, для того, щоб 
стати привабливим містом для життя та важливою точкою на мапі 
України та Європи. 

Позитивні зміни в місті не настануть лише внаслідок бажання. 
Потрібні щоденні цілеспрямовані зусилля всіх агентів змін у 
визначеному напрямі. Проект стратегії розвитку створений саме для 
того, щоб визначити візію Миколаєва, головні стратегічні пріоритети 
та конкретні проекти, реалізація яких забезпечить розвиток міста та 
досягнення поставлених цілей.

Я хочу подякувати всім миколаївцям, які взяли участь у 
Стратегічній сесії та розробці цього проекту Стратегії. Хто, як не 

жителі міста, може озвучити больові точки та визначити пріоритети розвитку. 

Новоутворена Агенція розвитку Миколаєва створила умови для ефективного запуску процесу 
стратегічного планування, але це лише початок. У руках ви тримаєте концептуальну стратегію 
розвитку. На її основі буде створений План дій досягнення поставлених цілей. Для розробки Плану 
дій я створив Організаційний комітет, до якого ввійдуть заступники міського голови, представники 
Агенції розвитку Миколаєва та громадські активісти. Організаційний комітет буде працювати 
протягом весни, а вже на початку літа розроблений проект Стратегії розвитку Миколаєва я планую 
винести на сесію Миколаївської міської ради, де депутати зможуть прийняти його як дорожню карту 
розвитку міста.

Миколаїв - це перспективне місто зі значним потенціалом для розвитку логістики та транспортної 
інфраструктури, місто освічених людей та інноваційних підприємств. 

Головною метою для себе я бачу створення умов та сприяння реалізації визначених у Стратегії 
пріоритетних напрямів розвитку, вдосконалення системи органів місцевого самоврядування та 
перетворення міської влади на структуру з надання якісного сервісу жителям міста. Попереду нас 
чекає велика робота!

З повагою,

Миколаївський міський голова,
Олександр Сєнкевич
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Розділ 1. Вступ

Стратегія розвитку Миколаєва - це документ планування, який спрямований на розвиток 
високоякісних загальних екологічних умов міста - територіальних, соціальних, економічних, 
інфраструктурних та інституційних. Реалізуючи цю стратегію, Миколаїв стане конкурентоспроможним  
на регіональному рівні і запропонує якість життя, яка може відповідати розвинутим європейським 
містам такого ж розміру.

Розвиток Миколаєва - це здійснення збалансованого регіонального та  макрорегіонального 
розвитку. Надаючи необхідні ресурси, місто Миколаїв сприятиме не тільки місцевому та регіональному 
вдосконаленню, але й розвитку всієї країни. Стратегія розвитку визначає основні стратегічні напрями 
розвитку, спираючись на місцевий контекст, ендогенний потенціал і створення сприятливих умов в 
різних стратегічних секторах.

Розвиток має часову перспективу до 2021 року. Стратегічне планування - це процес, який дозволяє 
узгодити і обговорити  планування  серед основних діячів, що представлені в одному місті. Як спільний 
процес, планування здійснюється за участю всіх громадян, що визначають загальну візію, а також 
методи її досягнення. Окрім цього, визначаються проекти, які є невід’ємною частиною стратегії, осіб, 
що втілюють їх в життя, а також ресурси необхідні для цього. 

Завдяки процесу, запущеному в Миколаєві, особливо креативним робочим групам, візія 
була визначена як:

До 2021 року Миколаїв - провідний центр розвитку Півдня 
України, визнаний на міжнародному  рівні головним логістичним 
хабом Чорноморського басейну, що в тісній співпраці з науково-
освітніми закладами впроваджує сучасні технології, забезпечує 
конкурентноздатність на  світових ринках, сталий розвиток та 
безпечне і комфортне життя своїм мешканцям, утверджуючи місто як 
SmartCity.

Це дуже амбітні плани, які повинні бути прийняті усєю громадою. У той же час необхідно визначити, 
чи є у м. Миколаїв  умови для реалізації запланованого, і якщо так, то які заходи повинні бути прийняті.

  Усі дії для реалізації усіх напрямів стратегії будуть підпорядковуватися таким цінностям:

Можливість самореалізації та самовдосконалення для кожного мешканця міста;

Забезпечення гідного рівня життя для всіх категорій населення;

Збереження історичної спадщини та національних традицій;

Сімейне благополуччя та достойне майбутнє для своїх дітей;

Здоров’я та фізичне виховання;

Раціональне використання природних ресурсів та перехід до відновлюваних джерел енергії;

Захист, реалізація та повага до прав людини;

Ефективне та прозоре використання публічних коштів;

Верховенство права, рівні можливості доступу до послуг та ресурсів;

Під час розробки стратегій планування було проведено два види оцінювання.

У першому випадку мова йде про детальний аналіз і вивчення сильних і слабких сторін 
економічних, соціальних та територіальних умов міста Миколаєва. Оцінювання було реалізовано за 
допомогою SWOT-аналізу. У результаті проведеного дослідження було виявлено загальну слабкість 
економічного і соціального контексту, а також недорозвинену систему інфраструктури. З іншого боку, 
було встановлено великий потенціал  у сфері навколишнього середовища, культури, а також локацію 
міста, що уможливлює розвиток стратегій на підвищення продуктивності за рахунок досягнення 
цілей, обумовлених цим баченням.

Інший  аспект аналізу за відправну точку має потенціал, а також критичні точки, що були виявлені в 
ході аналізу становища. Друга частина аналізу привела до висновку, що дії і проекти мають керуватися 
ідеями міста, в якому загальною умовою протягом п’яти років буде вдосконалення основних 
умов - фізичних, соціальних, економічних та інфраструктури. Такі дії представлять можливість 
порівняння якості життя Миколаєва з передовими європейськими містами аналогічного масштабу. 
У цьому сенсі стратегічні напрями розвитку повинні бути зосереджені на змістовних аспектах та 
на створенні сприятливих умов у певних сегментах.  Далі у тексті, проведені аналізи були пояснені  
запропонованими стратегічними напрямами, а також участю основних стейкхолдерів. Однак, 
слід мати на увазі, що це лише тимчасове і  мінливе явище у контексті стратегії. У першу чергу, це 
пояснюється  характером стратегічного планування, це процес, що потребує постійного оновлення. 

У будь-якому випадку, найважча робота починається відразу після визначення загального бачення 
та стратегії. Усі зусилля будуть марними без реального стратегічного управління і рішучих дій.

Стратегічне управління може бути досягнуте за допомогою таких дій:

Моніторинг та контроль здійснення стратегії, в якій усі стейкхолдери беруть на себе відповідальність 
щодо реалізації стратегії в межах їх компетенції;

Втілення стратегії повинне привести до зміни окремих стратегічних напрямів і проектів відповідно 
до зовнішніх змін;

Інформування спільноти, яка активно взаємодіє та постійно працює, контролюючи діяльність, 
надаючи пропозиції в ході реалізації плану;

Зовнішньому маркетингу задля досягнення поставлених цілей та залучення фінансових та 
людських ресурсів.

Представлені завдання чекають на майбутніх лідерів та громадськість міста Миколаєва протягом 
найближчих років. Ці задачі повинні бути утверджені адміністрацією міста і всіх тих, хто зробив свій 
внесок у підготовку цього документа.
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Розділ 2. Контекст

Більше двох тисяч кораблів і суден було побудовано на верфях Миколаєва, серед яких фрегати, 
броненосці, міноносці, підводні човни і т. д. Миколаїв був одним з найбільших центрів суднобудування 
в Російській Імперії і СРСР.

Сьогодні Миколаїв переживає соціально-економічну стагнацію, яка розглядається як можливість 
для нових напрямів розвитку бізнесу на основі місцевого величезного трудового, навчально-
професійного, територіального і промислового потенціалу.

Підприємства Миколаєва,  відомі бізнесменам і урядям всього світу. Державне підприємство 
газотурбінних установок науково-виробничий комплекс “Зоря”-”Машпроект”, якє є одним зі 
світових лідерів газотурбобудування для морського торгового флоту, для електроенергетики та 
газотранспортних магістралей.  “Миколаївський Глиноземний завод”, який виробляє глинозем, 
сировину для виробництва алюмінію.  Сільськогосподарське ТОВ “Нібулон” є одним з лідерів 
українського аграрного ринку.  ЗАТ “Лакталіс-Миколаїв”; Миколаївське відділення ПАТ “САН ІнБев 
Україна”; PepsiCo Україна” тощо.

Миколаїв - адміністративний центр Миколаївської 
області. Місто розташоване на березі Бузького лиману 
в степовій зоні України, приблизно 490 км на південний 
схід від Києва, 120 км від Одеси, 65 км від Чорного моря, 
на перетині Бузького лиману та річки Інгул. Миколаєву 
переважно властивий рівнинний рельєф. Загальна площа 
міста 260 км2. Найближчі гори  розташовані в 300 кілометрах 
на південь, в південній частині Кримського півострова. 

Миколаїв був заснований у 1789 році князем Григорієм 
Потьомкіним на місці розв’язки Південного Бугу та Інгулу. 
У тогочасному місті життя було повністю присвячене 
суднобудуванню і флоту. 

Для міста характерний континентальний (теплий і помірний) клімат із середньою температурою + 10 
° С. Зазвичай він представлений тривалим, спекотним та посушливим літом, короткою теплою осінню, 
короткою малосніжною зимою та ранньою і теплою весною. Середня температура повітря в січні - 2,5 
° С нижче нуля, липня - 23,9 ° С вище нуля. Зареєстрований абсолютний максимум +40,1 ° С вище нуля, 
абсолютний мінімум - 30 ° С нижче нуля.

Місто Миколаїв поділене на адміністративно-територіальні одиниці - адміністративні райони, які 
мають свої межі, території і назви: Заводський, Корабельний, Ленінський (Інгульський) і Центральний 
райони. Вони створені для комфортного обслуговування майнового та природного комплексу міста. 
Кордони, форми та розміри міських районів визначаються відповідно до історичних, географічних та 
архітектурних особливостей, кількості населення, економічних характеристик, наявності доступної 
інфраструктури і міського середовища. Кожен район поділений на мікрорайони, які визначаються 
згідно з соціальними і архітектурними характеристиками.

Станом на перше грудня 2015 року чисельність населення Миколаєва становила 493,8 тисяч осіб 
(42,6% від населення області). Кількість безробітних в місті станом на кінець 2015 року - 3265 осіб. 
Щільність населення - 1899 осіб на квадратний метр. Середній вік - 41,2 роки. Середня заробітна плата 
за період з січня до вересеня 2015 року - 4050 грн.

Миколаїв є культурним та освітнім центром Півдня України. У місті функціонують 150 освітніх 
установ, які підвідомчі Департаменту освіти Миколаївської міської Ради. Серед них: початкові школи, 
ліцеї, гімназії, коледжі, вечірні школи, дошкільні навчальні заклади, позашкільні освітні заклади і т. д. 
Також у місті працюють приватні та відомчі навчальні заклади. 

У Миколаєві функціонують відомі як в Україні, так і за кордоном університети. Основні:  
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (провідний ВНЗ суднобудування 
України), Чорноморський Державний Університет ім. Петра Могили, Національний університет ім. 
Сухомлинського, Миколаївський державний аграрний університет, Миколаївська філія Київського 
національного університету культури і мистецтв і т. д.  Усі ці заклади щорічно випускають тисячі 
спеціалістів. 

Серед об’єктів культури, які функціонують в місті є кінотеатри, музеї, культурні центри, школи 
мистецтв, клуби, міські парки та мережа бібліотек. У своїй галузі “Миколаївський зоопарк” є одним з 
найбільших зоопарків в Україні.

Місто вважається одним із найспортивніших міст України. В Миколаєві активно працюють 28 
спортивних шкіл, серед яких вища школа фізичної культури Миколаєва, Вища школа фізичної культури 
Миколаївської області, післядипломний курс фізичної культури.
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2012 2013 2014
Січень–Листопад 

2015
Народження 4654 4583 4750 3958
Смертність 6379 6407 6615 6291

Природний приріст 
населення –1725 –1824 –1865 –2333

Коефіцієнт чистої міграції
881 558 1706 1341

Загальний приріст
–844 –1266 –159 –992

Економіка

Діяльність малих підприємств (у тому числі мікропідприємства) 

2012 2013 2014
Кількість малих підприємств у розрахунку на 

10 000 громадян
103 110 106

Середньооблікова чисельність працівників 26041 25562 23658
Рівень зайнятості на малих підприємствах 

(Кількість зайнятих робітників, відсоток 
населення віком 15-64 років)

8,0 7,7 7,2

Обсяг товарів (робіт, послуг) малих 
підприємств, млн. грн

9502,2 8838,1 10330,0

Частка продукції малих підприємств у 
загальному обсягу продукції (робіт, послуг), %

24,2 23,0 22,9

Зареєстровані суб’єкти господарювання 

Статистика природного руху та міграції

Населення

Паспорт Миколаєва

Кількість населення в місті
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Промисловість
Вартість усіх послуг і продуктів, що випускаються промисловістю  Миколаєва в 2015 році, склала 

14,6 млрд (0.93 % національних показників). Більша частина припадає на металургію (34,1 %) і 
машинобудування (23,1 %). Харчова ("PepsiCo", "Лакталіс", САН ІнБев), деревообробна і текстильна 
промисловість також є лідерами виробництва. Майже п'ята частина всіх продуктів харчування, 
виробництва електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в основному забезпечувались 
державними підприємствами. 

Список найбільших роботодавців очолюють газотурбінний науково-виробничий комплекс "ЗОРЯ-
МАШПРОЕКТ" (виробництво 90% газових турбін в Україні); державне підприємство газопостачання 
та газифікації "МИКОЛАЇВГАЗ"; один з найбільших сільськогосподарських підприємств України 
"НІБУЛОН"; одне з найбільших підприємств кольорової металургії в Європі "Миколаївський 
глиноземний завод". 

Серед 25 найбільших роботодавців Миколаєва є тільки 5 приватних компаній, що робить місто 
залежним від муніципальної та державної влади. 

Легка промисловість Миколаєва представлена виробництвом матраців "Велам", технічного 
текстилю - "Nikotex", одягу та білизни – "Marsana", "Кіфа".

Будівництво (тис. дол) 

Послуги
2013 2014 2015

експорт імпорт експорт імпорт експорт імпорт

Будівництво 5971,9 230,1 1567,4 11,0 1704,9 –

За площею (м2)

2012 2013 2014 20152

Будівництво житлової нерухомості 62082 92845 65489 51733

Середній розмір побудованих квартир 164,7 119,4 104,8 100,1

Торгівля 
       У січні–жовтні 2015 р., за даними Держмитслужби України та звітів підприємств, обсяг 

експорту товарів по м. Миколаєву порівняно з січнем–жовтнем 2014 р. зменшився на 15,6% 
і становив 1226,5 млн.дол. США (93,4% загальнообласного експорту), імпорту – скоротився 
на 11,5 % та склав 363,4 млн дол. США (79,9% загальнообласного імпорту). Зменшення 
експорту зумовлено зниженням поставок продуктів рослинного походження, механічного 
та електротехнічного обладнання, імпорту – скороченням ввозу недорогоцінних металів 
та виробів з них, продуктів рослинного походження. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами дорівнювало 863,1 млн. дол. США (у січні–жовтні 2014 р. – 1043,4 млн. дол. США), 
коефіцієнт покриття експортом імпорту – 3,4 (3,5).

Підприємства міста співпрацювали з партнерами із 123 країн світу, у т.ч. з усіх країн 
Європейського Союзу. Обсяг експортної торгівлі з країнами ЄС порівняно з січнем–жовтнем 
2014 р. збільшився на 11,5% і становив 159,5 млн дол. США, з іншими країнами – скоротився на 
18,6% та склав 1067 млн.дол. США. Обсяг імпорту з країнами ЄС зріс на 27,4% і склав 70,9 млн.
дол. США, з іншими країнами – скоротився на 17,6% і дорівнював 292,5 млн.дол. США.

Провідними країнами-партнерами з експорту товарів були Російська Федерація, до якої 

надійшло 29,2% загального обсягу експорту міста, Єгипет (7,6%), Саудівська Аравія (7,1%) 
та Індія (4,5%). Найбільшу питому вагу в імпорті мали Гвінея (24,8% до загального обсягу імпорту), 
Російська Федерація (13,2%), Ґайана (12,4%), Білорусь (9,6%) та США (5,2%).

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження (52,2% 
до загального обсягу експорту), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 
(28,8%), механічне та електротехнічне обладнання (11,7%); імпорту – мінеральні продукти (44% до 
загального обсягу імпорту), механічне та електротехнічне обладнання (15,6%), засоби наземного 
транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (12,1%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості (9,9%), недорогоцінні метали та вироби з них (6,2%).

Країни та регіони 2012 2013 2014 2015

Загалом 228672,1 617736,4 467946,9 439037,2
СНД (за винятком Росії) 7115,9 9186,3 6522,4 4347,5

Росія 31639,8 37108,4 10948,9 4740,6
Країни ЄС 82106,8 84390,5 88313,0 66230,4

США та Канада 391,5 928,2 2414,1 1822,7
Країни Близького сходу 

та Туреччина
46266,9 43644,3 40969,1 24573,7

Географічна структура імпорту послуг

Країни та регіони 2012 2013 2014 2015
Загалом 80069,5 70686,7 51160,8 47488,6

СНД (за винятком Росії) 675,5 585,8 791,7 631,7
Росія 6315,6 4485,1 3808,2 2229,6

Країни ЄС 50095,5 54624,9 41487,7 41183,4
США та Канада 649,9 1148,6 190,7 21,2

Країни Близького Сходу 
та Туреччина

6259,3 23308,3 11187,0 13135,5

Роздрібний товарообіг підприємств у період з січня до вересеня 2015 року склав 5952.4 млн грн, 
що у порівнянних цінах на 14% менше, ніж у січні-вересні 2014 року.



Проект  Стратегія розвитку Миколаєва
 2016-2021

Проект  Стратегія розвитку Миколаєва
 2016-2021 1312

Туризм
У 2015 році  Миколаїв відвідали 8157 осіб, серед них 929 осіб брали учать в екскурсіях по місту.

У самому місті зареєстровано понад 80 фірм, що надають туристичні послуги, але вони не об`єднані 
в єдину туристичну асоціацію. Саме відсутність такого організаційного інструменту і створює 
перешкоди для ефективного розвитку туризму. Тому зазначена кількість туристів не є підтвердженням 
привабливості міста Миколаїв, оскільки значно перевищує кількість вище зазначених. 

Наразі Миколаїв має неабиякий природний, архітектурний, історичний, культурний потенціал, 
який є цікавим для туристів, зокрема Аква-комплекс “Водолій”, льодовий каток, зоопарк. Проблема 
полягає в правильному та розумному його використанні. Зважаючи на це, більшість миколаївців 
цілком позитивно ставляться до збільшенні кількості туристів (43,3% серед опитаних висловились у 
підтримку активного розвитку туризму).

Що стосується перспектив розвитку туризму, Миколаїв має:

- 36 готелів та закладів для розміщення туристів;

- більше як 2000 магазинів;

- більше як 800 закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, піцерій, кав’ярень.

Зайнятість та овіта
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних за 2015 рік 

зменшилась на 12,4% та на кінець листопада 2015 р. становила 3,2 тис. осіб. Середньомісячна 
заробітна плата по м. Миколаєву за 2015 рік складала 4050 грн.

За повідомленнями роботодавців міста, кількість вакантних посад у порівнянні з кінцем листопада 
попереднього року зросла на 9,4% та на кінець листопада 2015 р. становила 746 одиниць. 

При цьому, найбільша кількість вакансій передбачалась для кваліфікованих робітників – 26,1% від 
загальної кількості.

Зареєстроване безробіття 
у Миколаєві

Усього в місті функціонує 150 навчальних закладів, підпорядкованих управлінню освіти 
Миколаївської міської ради. До складу системи освіти м. Миколаєва входить Будинок учителя. Крім 
того, в місті працюють приватні навчальні заклади. 

Щорічно 10 вищих навчальних закладів міста випускають спеціалістів вищої кваліфікації. 

Розподіл зареєстрованих безробітних 
за рівнем освіти

Рівень освіти жителів Миколаєва:

повна вища – 18,9%;

базова вища – 0,8%;

неповна вища – 20,4%;

повна загальна середня – 35,4%;

базова загальна середня – 12,9%;

початкова загальна – 10,3%.

Іноземні інвестиції  станом на... 
(%)

1 січня 2013 1 січня 2014 31 грудня 
2014 1 жовтня 2015

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0
Кіпр 51,7 49,4 56,2 60,2

Швейцарія 7,5 9,6 9,5 9,4
Нідерланди 14,2 10,0 8,3 8,0

Бельгія 6,1 5,2 6,3 6,8
Віргінські острови 0,3 5,9 5,7 5,7

ОАЕ 6,2 5,3 3,2 3,4
Російська Федерація 4,6 4,3 2,9 2,2

Туреччина 0,5 0,6 0,7 0,7
Норвегія 1,0 0,9 0,5 0,4

Великобританія 0,7 0,5 0,5 0,3
Литва 0,4 0,3 0,4 0,3

Панама 0,4 0,1 0,7 0,3
Сінгапур 0,2 0,2 0,2 0,1
Польща 0,4 0,5 0,6 0,1

США 0,1 0,1 0,1 0,1
Інші країни 5,7 6,2 4,2 2,0
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Капітальні інвестиції
У січні-грудні 2015 року миколаївські підприємства й організації витратили 2572,4 млн грн 

капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування (5,2 тис. грн на душу населення).

Майже всі капітальні інвестиції (98,3% загального обсягу) спрямовано на матеріальні активи, 
51,5% з них на будівлі та споруди, 47,1% -  на машини, устаткування і транспортні засоби. 1,7% від 
загальної суми капітальних інвестицій спрямовано в нематеріальні активи, 45,8% з них є витратами 
на програмне забезпечення і бази даних. 53,5 млн. грн капітальних інвестицій було використано на 
капітальний ремонт майна (2,1% від загальної суми).

Структура капітальних інвестицій за видами активів
Капітальні інвестиції
 січень – лютий 2015

тисяч гривень % від загальної суми
Усього 2572374 100,0

матеріальні активи 2527731 98,3
житлові будинки 173402 6,8
нежитлові будівлі 425193 16,5

інженерні споруди 702346 27,3
машини та обладнання 751903 29,2

засоби транспортування 438846 17,1
земля 863 0,0

довгострокові біологічні активи сектору 
тваринництва і рослинництва

5211 0,2

інші матеріальні активи 29967 1,2
нематеріальні активи 44643 1,7

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були кошти підприємств та організацій - 
64,9% (1,670,6 млн грн). Частина, кредитних джерел становила 26,2% (675 млн грн.). Частка державного 
бюджету склала 4,2 млн грн (0,2%), капітальні інвестиції з місцевого бюджету - 71,4 млн грн (2,8%).

Підприємництво
У Миколаєві налічується 27106 

зареєстрованих підприємств, серед них 
представників малого та серьеднього бізнесу - 
26373, що забезпечують наповнення міського 
бюджету до 80%. За статистичними даними в 
2014 році налічувалось 110 підприємств (106 
малих та 4 середніх) на кожні 10000 осіб у місті, 
що на 37,5% вище, ніж середній показник по 
Україні. Це свідчить про досить розвинене 
підприємництво порівняно з іншими регіонами 
України, але в цьому випадку статистичні дані 
не зовсім відповідають реальній ситуації. Згідно 
з даними центру соціологічних досліджень 
“Південь” підприємцям міста, доводиться 
докладати значних зусиль, щоб “зняти ярлик” 
закритої зони Миколаєва.

Із загального числа працівників 69,8%  
зайнятого населення працює в лалузі 

підприємництва (30,3% на малих і 39,5% - на середніх підприємствах). Молоді спеціалісти, які вперше 
шукають роботу, часто вимушені переїзджати задля професійного розвитку через відсутність 
розвитку місцевої інфраструктури. 

Загальна вартість усіх товарів і послуг малих і середніх підприємств у 2014 році склала 2,35 млрд 
дол. Що становить 59,4 % від прибутку всіх підприємств міста, але це тільки 1,15% національного 
виробництва серед малих та середніх підприємств. 

Згідно з даними, отриманими під час проведення фокус-групи у галузі бізнесу, одним з основних 
факторів, які ускладнюють умови розвитку бізнесу, є органи місцевого самоврядування. Складність 
процедур і постійне зростання цін, викликане старою бюрократичною системою зі слабкою 
електронною базою документів та відсутністю підтримки місцевих підприємств, несприятливо 
вплинуло на розвиток бізнесу. Але також за інформацією, що була отримана з бізнес фокус-груп, 
підприємства готові співпрацювати один з одним та з органами місцевого самоврядування з метою 
створення більш сприятливих умов для розвитку бізнесу. 

Також частину українського бізнесу становлять самозайняті, або приватні підприємці, кількість 
яких трохи більше  64 тис. осіб.

Фінанси 
Витрати становили 2,271,700,000 грн, або в порівнянні з бюжетом 2014 року, затверджена сума 

Найбільша частка видатків бюджету міста є для соціально-культурної сфери - 82,7%, або

Видатки бюджету на житлово-комунальні послуги становили 187,6 млн грн,  та збільшилися на 
35,7 млн грн або на 23,5% у порівнянні з 2014 роком. Заплановані пільгові довгострокові кредити 
молодим сім’ям і самотнім громадянам для житлового будівництва в розмірі до 15.8 млн грн.  
Фінансово-кредитна мережа міста складається з 23 філій банків з представництвами та 
сервіс-бюро. Основними з них є: Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Ощадбанк, Державний 
експортно-імпортний Банк, ПУМБ, Енергобанк, Форум, Південний, Брокбізнесбанк, Імексбанк.  
21 страхова компанія, разом з філіями і представництвами, зареєстрована в Миколаєві. 
Основними з них є: АСКА, Гарант-авто, Оранта, Укрексімстрах, РОСНО і PZU Україна. 
За даними видання “Doing Business”, Україна увійшла в ТОП-100 країн за критерієм легкості ведення 
бізнесу - Україна піднялася на 16 позицій порівняно з минулим роком і посіла 96 місце. Миколаїв 
посідає 5-е місце серед міст України для ведення бізнесу. Найвищий бал Миколаїв отримав за пункт 
“людські ресурси” та “інфраструктура”.

Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ)
Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного 

життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається  як 
один з пріоритетних напрямів державної політики.

Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні ґрунтується на засадах: 
пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку держави; формування необхідних 
для цього законодавчих і сприятливих економічних умов; всебічного розвитку загальнодоступної 
інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та забезпечення повсюдного доступу до 
телекомунікаційних послуг та ІКТ; сприяння збільшенню різноманітності та кількості електронних 
послуг, забезпеченню створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів; 
поліпшення кадрового потенціалу; посилення мотивації щодо використання ІКТ; широкого 
впровадження ІКТ в науку, освіту, культуру, охорону здоров’я, охорону навколишнього середовища; 
забезпечення інформаційної безпеки. 

Бюджет Миколаєва, млн. грн1,879,800,000 гривень (підвищення на 
25.8% порівняно з попереднім роком), з 
яких:

Освіта - 670,2 млн грн;

Охорона здоров’я - 369,2 млн грн; 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення – 701,2 млн грн;

Мистецтво і культура – 87,3 млн грн;

Спорт – 51,9 млн грн.
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У місті розвинена мережа телефонного дротяного та мобільного зв’язку, кабельні телекомунікаційні 
системи, системи дротяної радіотрансляції, мережа Інтернет. Загальна протяжність кабельної 
телефонної мережі -  понад 6,4 тис. км. 

12 каналів ефірного телемовлення, 3 телекомпанії кабельного телебачення, міська комунальна 
телекомпанія “МАРТ” та канали ефірного радіомовлення.

На території міста експлуатуються основні мобільні оператори: Київстар, Vodaphone, “Lifecell”. 
Покриття мобільного зв’язку на території міста досягає 100 %. 

Послуги зв’язку надаються 28 АТС Миколаївської дирекції ВАТ “Укртелеком” та 34 відділеннями 
зв’язку Миколаївської дирекції УДППЗ “Укрпошта”. 

В місті розвинута мережа надання послуг доступу до інтернету. На території міста діють більше 
10 інтернет-провайдерів, в тому числі два найбільші локальні провайдери “Дикий сад” та “Тріон”. 
Розповсюдження  інтернету серед населення міста більше 65%. 

Виходячи з націонаьної політики, у Миколаєві планується створення всіх умов для розвитку та 
впровадження ІКТ у всіх сферах життя міста. Зокрема планується створення інформаційного хабу для 
стимуляції розвитку інноваційного технологічного бізнесу в місті, створення сприятливого клімату 
для стартапів, упроваждення інформаційних технологій в органах місцвого самоврядування.

Природні та культурні ресурси
У межах міста налічується 18 об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) загальною площею 1184 

га (4,5% міської території). З 2009 по 2012 роки в місті висаджено 9342 дерев та 10692 кущів. 

 

Території та інфраструктура

2009 рік 2012 рік 2015 рік
Площа зелених насаджень (га) 878,7 880,9 991,19

Головна водна артерія Миколаївщини – Південний Буг, посідає третє місце серед українських 
річок за своїми розмірами, довжиною 257 км у межах області та є судноплавним від м. Вознесенська 
до гирла. Друга за довжиною ріка області – Інгул (179 км). Впадає в Південний Буг у межах Миколаєва. 
Усього по території області протікає 85 річок, що довші за 10 км. 

У Миколаєві діють  61 заклад культури, що перебувають на обліку комунального міського 
господарства, в тому числі найбільший в Україні зоопарк. 

У межах міста знаходяться три театри, три кінотеатри, два музеї, філармонія, концерт-хол 
“Юність”, будинки культури, заклади естетичного виховання, клубні установи, міські парки культури і 
відпочинку, культурно-ігровий комплекс “Дитяче містечко Казка”, діє розгалужена мережа бібліотек.

Театри, музеї та концертні організації
(на кінець 2014 року; одиниць)

Кількість професійних театрів 3
у них місць у залах для глядачів 981

Кількість концертних організацій 1
Кількість музеїв (включаючи філії) 22

_____________
2 Із загальної кількості музеїв, які діяли у 2014 р., 1 – комплексний і 1 – художній.

Бібліотеки, кінотеатри та клубні заклади
(на кінець 2014 року; одиниць) 

Кількість бібліотек 45
Кількість кінотеатрів 4

у них місць для глядачів 1521
Кількість клубних закладів 11

з них місць 4209

Найбільша концентрація закладів культури в Центральному районі міста - більше 50%, найменша 
- у Корабельному районі - 7%. На територіі міста також працюють  нічні клуби та незалежні концертні 
майданчики. Головні концертні майданчики - Обласний палац культури та концерт-хол “Юність”. 

У місті  6 стадіонів, також 116 спортивних залів, 8 плавальних басейнів, 29 тенісних кортів, 
кінноспортивна база та льодовий каток.

Спортивні споруди
(на кінець 2014 року; одиниць)

Стадіони з трибунами на 1500 місць і більше 6
Спортивні майданчики 365

у тому числі тенісні корти 29
Футбольні поля 36
Стрілецькі тири 57

Плавальні басейни 8
Спортивні зали площею не менше 162 м2 116

Легкоатлетичні центри 21
Майданчики з тренажерним обладнанням 68
Приміщення для фізкультурно-оздоровчих 

занять
182

Трампліни лижні 1
Кінноспортивні бази –

Велотреки –
Споруди зі штучним льодом 1

Честь міста у першостях України захищають баскетбольний клуб МБК “Миколаїв” і футбольна 
команда МФК “Миколаїв” (у сезоні 2015/2016 виступає в 1-й лізі українського Чемпіонату з футболу).

Динаміка зміни площ зелених та рекреаційних зон

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2_(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2_(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2015%E2%80%942016:_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0
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В американському футболі, місто представляє команда “Миколаївські Вікінги”. Підготовку 
професійних спортсменів здійснюють міське вище училище фізичної культури і спорту, школа вищої 
спортивної майстерності. З огляду на географічне розташування міста, розвитку у Миколаєві набули 
вітрильний спорт (міський яхтклуб) та занурення із аквалангом (клуб “Садко”).

У Миколаєві діють більше як 15 незалежних танцювально-спортивних клубів для дітей та дорослих, 
що пропонують заняття сучасними танцями та фітнесом. Також у кожному районі міста працюють 
незалежні спортивні центри, які надають можливість займатись у тренажерних залах, йогою, фітнесом 
та іншими спортивним груповими заняттями.

Землекористування (сільське господарство, інфраструктура) 
Площа міста становить 26 тис. га (31,5% - природні і штучні водотоки, 24% - сільськогосподарські 

землі, 4,5% - ліси). У плані адміністративно-територіального поділу місто поділено на чотири райони. 
Забудовані землі становлять 39,2% території міста, в тому числі громадського призначення - 21%, 
житлові території - 7,4%, промисловості та транспорту - 10,4%, вулиці - 5,2%, інші землі - 5,2%. Житловий 
фонд - 10,6 млн. кв.м, середня житлова забезпеченість – 20,9 кв.м/чол. 89,3% житлового фонду 
підключено до централізованого водопостачання і каналізації, 89% підключено до центрального 
опалення, 91,1% підключено до газопостачання. 

Кількість зелених насаджень на одного мешканця – 12 м2 .

Резервом для подальшого розвитку міста можуть бути 5,24 тис. га земель різного функціонального 
призначення – МО України, виробничі території, сільськогосподарські.

Адміністративне планування
У місті нараховується  810 вулиць. Загальна довжина доріг – 834,9 км. Автомобільні шляхи загального 

користування – 834,9 км, у т.ч.  ґрунтові – 190,3 км, з твердим покриттям – 137,3 км, асфальт – 507,3 км.

Генеральний план затверджено на сесії Миколаївської міської ради відповідно до п.1. рішення від 
18.06.09 № 35/18. Містобудівну документацію “Генеральний план міста Миколаєва” з розрахунковим 
періодом до 2031 року місто Миколаїв отримало одним із перших в Україні. 

Промислова зона сформувалась з промислово-виробничих і комунально-складських об’єктів. 
Усього по місту виділено 4 промислових райони та 8 груп підприємств за межами промислових 
утворень. Генеральним планом міста передбачається до меж міста включити 80 га земель прилеглих 
до міста сільських рад в районі проходження обхідної магістралі Одеса-Херсон.

Місцева транспортна інфраструктура (місцеві дороги, порти, аеропорти, 
національні та міжнародні коридори)

Міжнародні транспортні коридори 

Євразійський Міжнародний транспортний коридор (Одеса – Миколаїв - Херсон - Джанкой - Керч) 
і транспортний коридор Чорноморського економічного співробітництва (Рені - Ізмаїл - Одеса - 
Миколаїв - Херсон - Мелітополь - Бердянськ - Маріуполь - Новоазовськ) проходять через все місто. 
Автомагістраль М-23 (Рені – Ростов-на-Дону) проходить через місто. Вона зв’язана з автомагістраллю 
А-276 по автомагістралі М-20 (Одеса – Київ - Гомель). Вона також має доступ до автомагістралі М-2 
(Сімферополь – Харків – Москва).

Залізниці

Миколаїв є потужним залізничним вузлом, що зв’язує область з іншими регіонами України, СНД і 
світу.

Повітряний транспорт 

Миколаївський Міжнародний Аеропорт має злітно-посадкову смугу, розмірами 2,555 метрів 
завдовжки і 44 метри завширшки. Це один з найбільших аеропортів на півдні України. Злітно-
посадкова смуга здатна приймати повітряні судна з посадковою масою до 220 тонн. В аеропорту 
є пасажирський термінал з пропускною здатністю 300 осіб на годину. На сьогодні аеропорт не 
функціонує, але має великий потенціал в контексті створення логістичного хабу.

Водний транспорт 
У місті є три морські порти та один річковий порт:

“Миколаївський Морський Торговельний Порт”;

Спеціалізований Морський Порт “Октябрьськ”;

Морський спеціалізований порт “НІКА-ТЕРА” LTD;

“Миколаївський річковий порт дочірнє підприємство “Укррічфлоту”.

Порти Миколаєва посідають важливе місце в інфраструктурі міста.  Порти Миколаєва здійснюють 
навігацію цілорічно. Кожний з портів Миколаєва має свої специфічні особливості та можливості 
обробки вантажів.

ДП “Миколаївський морський торговельний порт” здійснює перевантаження генеральних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_ULAF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http:///h
http:///h
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(металопродукція, металобрухт, технічні засоби, тарно-штучні вантажі в пакетах), наливних 
(нафтопродукти) та навалочних вантажів (вугілля, залізорудна сировина, чавун, окатиші, 
фосфорити, зернові культури та інші). Відокремлений спеціалізований підрозділ “Дніпро-Бузький” 
ДП “Миколаївський морський торговельний порт” - єдиний у країні порт, який спеціалізується на 
перевалці бокситів.

ДП “Спеціалізований морський порт “Октябрьск” спеціалізується на переробці і зберіганні тарно-
штучних вантажів, у тому числі таких, що потребують особливих умов обробки і зберігання. У порту 
можна здійснювати перевалку генеральних вантажів та контейнерів.

ТОВ “Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА”  перевантажує та зберігає в своєму порту 
мінеральні добрива: хлористий калій, сульфат амонію, карбамід, аміачну селітру, діамонію фосфат, 
нітроамофос, фосфорити.

ДП “Миколаївський річковий порт” АСК “Укррічфлот” проводить переробку масових експортно-
імпортних вантажів: метал, ліс, вугілля, кокс, металобрухт, катана проволока, залізорудний концентрат, 
мінерально-будівельні вантажі, хімічні добрива, продукція сільського господарства

У січні–листопаді 2015 р. у портах та на причалах (морських і річкових) міста оброблено 27,3 
млн.т вантажів, що на 5,3% більше ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому на морських 
причалах обробка зросла на 5,3%, на річкових – на 5,4%.

Серед оброблених вантажів переважали експортні, питома вага яких у загальному обсязі склала 
72,5%. Частка імпортних вантажів становила 16,8%, транзитних – 9,6%, вантажів внутрішнього 
сполучення – 1,1%. Обробка експортних вантажів проти січня–листопада 2014 р. збільшилась на 
3,9%, імпортних, а також транзитних – на 9,2%, внутрішнього сполучення – на 9,8%.

На водних причалах міста оброблено 1777 суден (у січні–листопаді 2014 р. – 1789), зокрема на 
морських причалах – 1661 (1631).

За січень–листопад 2015 р. вантажооборот 
автомобільного транспорту міста (з 
урахуванням перевезень, виконаних 
фізичними особами-підприємцями) становив 
470,6 млн ткм, і порівнянно з відповідним 
періодом минулого року знизився на 16,9%. 
Усього автотранспортом перевезено 3,2 млн т 
вантажів, що на 6,7% більше.

Усіма видами транспорту виконано 
пасажирообіг обсягом 1114,5 млн.пас.км, який 
скоротився проти січня–листопада 2014р. 
на 21,7%. При цьому перевезено 110,1 млн 
пасажирів, що на 20,4% менше.

Послугами пасажирського автомобільного 
транспорту (з урахуванням перевезень 
фізичними особами-підприємцями) 
скористалися 62,9 млн. осіб, що на 35% менше.

Кількість пасажирів, перевезених 
трамваями, зросла на 3,5% та склала 27,1 млн 
осіб, тролейбусами – на 30,6% (19,9 млн. осіб).

Водним транспортом перевезено 176,9 тис. 
пасажирів, що на 9,2% більше ніж за січень–
листопад 2014 р., та виконаний пасажирообіг 
- 422,7 тис.пас.км (на 6,9% більше).

Якість доріг є досить низькою в Миколаєві, що, безумовно, має негативний вплив на розвиток 
бізнесу. Основна проблема полягає в тому, що дорожня інфраструктура будується на стандартах, 
яким майже за 50 років.

Житлове середовище
Сукупна житлова площа Миколаєва становить 10,6 млн. м2, що становить 41 % житлової площі 

регіону. Таким чином на кожного жителя міста припадає в середньому 20,9 м2. 89,3% обладнано 
водопроводом і каналізацією, 89% підключено до  центрального опалення, 91,1% забезпечується 
природним газом. 

Одною з проблем, що потребує розв’язання, є питання утилізації відходів. Відходи везуть за 
околицю міста на звалище, розмір якого становить 379 000 м2, можуть бути використані додаткові 
100 000 кв.м. Більшість контейнерів для збору відходів не придатні для поділу сміття за типом, що 
робить процес утилізації складнішим. Більша частина контейнерів не має кришки і тому не може 
утримати сміття всередині. 

Основними джерелами забруднення повітря в Миколаєві є автомобільний та інші види наземного 
транспорту. За даними Гідрометцентру, зонами з найбільшою концентрацією пилу та інших 
забруднювачів в околицях міста були зони автовокзалу і обласного Палацу культури. Це ставить 
Миколаїв на 20-ту позицію з 454 міст у рейтингу українських міст за забрудненням повітря за даними 
Центральної геофізичної обсерваторії.

Існують 18 природоохоронних територій у загальній кількості в 11,84 млн. м2, що становить 4,5 % 
від загальної площі міста. Серед них є парки, ліси, природні та ботанічні пам’ятки.

Населення
На 1 грудня 2015 р. чисельність наявного населення м. Миколаєва становила 494,8 тис. осіб (42,7% 

населення  області).

Найбільша вікова група: люди віком від 25 до 39 років.

У 2015 році на 100 дівчаток народилось 109 хлопчиків.

У Миколаєві спостерігається від’ємний приріст населення, зокрема у 2015 році кількість населення 
зменшилась на 1862 особи.

Соціальний розвиток

Населення за віковими групами Кількість населення за статтю

Соціальний захист
У місті функціонують такі заклади соціального захисту населення:

Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів - 36 осіб;

Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів - 76 дітей;

Центр реінтеграції бездомних громадян - за 2015 рік звернулось 880 осіб.
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5462 людей переїхали до Миколаєва з тимчасово окупованих територій України в 2014-2016 роках.

Охорона здоров’я
У Миколаєві діє розгалужена мережа як державних і комунальних, так і приватних медичних 

закладів, загальний контроль за діяльністю яких і якістю надаваних послуг здійснює Управління 
охорони здоров’я міста Миколаєва. Миколаїв перейшов на новий підхід в наданні медичних послуг 
з 1-го березня 2013 р. У місті зараз працює 7 центрів ПМСД та 4 та сімейні амбулаторії. Крім того, 
медичне обслуговування в місті забезпечують станція переливання крові, стоматології, медичні 
центри, приватні кабінети, низка санаторіїв і профілакторіїв (“Знання”, “Дубки”, “Інгул”, “Південний”). 

Медико-санітарні частини діють на великих міських підприємствах. У місті розвивається 
сфера приватної медицини, як загального терапевтичного, так і спеціального  діагностичного, 
стоматологічного, наркологічно-неврологічного, дитячого спрямування. Мережа закладів 
охорони здоров’я міста, яка підпорядкована управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської 
ради, представлена такими комунальними лікувально-профілактичними закладами: 5 лікарнями, 
3-ма пологовими будинками, 5 поліклініками для дорослих, 4 поліклініками для дітей, міським 
протитуберкульозним диспансером, станцією швидкої медичної допомоги, дитячою стоматологічною 
поліклінікою та 3-ма стоматологічними поліклініками для дорослих.

Як показує опитування, більшість миколаївців звертаються саме до державних поліклінік (84,1%), 
аніж до приватних (15,9%), що суттєво відрізняються у вартості медичних послуг.

165 медпрацівників припадає на 10 тис. населення міста. Загалом у Миколаєві діє 86 медичних 
закладів.

Освіта
Усього в місті функціонує 150 навчальних закладів, підпорядкованих управлінню освіти 

Миколаївської міської ради, у тому числі:

загально-освітні заклади – 86;

школи, ліцеї, гімназії, колегіуми - 15;

вечірні школи – 3;

дошкільні навчальні заклади – 87;

позашкільні навчальні заклади – 7;

спеціальні школи-інтернати та школа соціальної реабілітації - 5.

Крім того, в місті функціонують приватні та відомчі навчальні заклади - 15.

У ТОП-200 найкращих загальноосвітніх закладів України увійшли: Миколаївська гімназія 2, 
Миколаївська гімназія 41, Миколаївський морський ліцей ім. професора Александрова, Гімназія 3 
Миколаївської міської ради, Перша українська гімназія ім. Аркаса.

Щорічно 10 вищих навчальних закладів міста випускають спеціалістів вищої кваліфікації. Серед 
цих ВНЗ такі відомі в Україні та за кордоном, як:

Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова;

Миколаївський національний державний університет ім. В.О. Сухомлинського;

Миколаївський державний аграрний університет;

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили;

Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету;

Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв;

Миколаївський навчальний центр Одеської національної юридичної академії;

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу 
“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”;

Миколаївський філіал приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”;

Миколаївський політехнічний інститут.

Науковими розробками та розробками новітніх технологій у місті займаються 9 науково-
дослідницьких закладів міста. 5 наукових закладів мають аспірантуру та у 2014 році було 
підготовлено 72 аспіранти з різних спеціальностей. 4 організації мають докторантуру та в 2014 році 
було підготовлено 9 докторів наук.

Громадські об’єднання та організації
У Миколаєві активно діють громадські організації та об’єднання громадян, зокрема 1355 

громадських організацій,  зареєстрованих Миколаївським міським управлінням юстиції. Найбільшу 
кількість складаюсь молодіжні, спортивні та правозахисні організації.

У 2015 році, була зареєстрована 61 нова організація. 47 проектів були профінансовані в 2015 
році з міського бюджету на загальну суму 650 000 гривень.  
За сферами діяльності/експертизи організації розподілені таким чином: 

16,2% - оздоровчі та спортивні організації; 

9,9% - організації професійної орієнтації; 

8,5% - молодіжні організації; 

6,3% - асоціації ветеранів та інвалідів; 

4,4% - організації освіти, культури; 

2,5% - організації національних та дружніх зв’язків; 

2% - дитячі організації; 

2% - жіночі організації; 

1,5% - природоохоронні організації ; 

1% - наукові і технічні товариства, творчі спілки; 

0,9% - організації захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції; 

0,8% - організації (об’єднання) захисту пам’яток історії та культури; 

0,4% - організації громадського руху і інші організації.

Є 33 центральні органи профспілок і 3800 організаційних підрозділів профспілок. Також в Миколаєві 
були зареєстровані 9300 структурних утворень політичних партій та 377 благодійних організацій.
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Система міського самоврядування, через яку територіальна громада здійснює міське 
самоврядування, включає:

територіальну громаду міста Миколаєва;

Миколаївську міську раду;

Миколаївського міського голову;

виконавчий комітет Миколаївської міської ради;

адміністрації районів міста;

департаменти, управління, відділи та  інші виконавчі органи міської ради;

органи самоорганізації населення;

експертно-громадську раду виконавчого комітету Миколаївської міської ради;

консультативно – дорадчу  раду  Миколаївської міської ради.

Національні меншини
У Миколаєві проживають представники  більш ніж 133 національностей, що складає приблизно 15 

%  населення міста.

Українці становлять 81,9% населення, росіяни – 14,1%, молдовани - 1%, білоруси - 0,7%, болгари - 
0.4%, євреї - 0,3%, вірмени - 0,3%, корейці – 0,1%, азербайджанці - 0,1%, румуни - 0,1%, поляки - 0,1%, 
татари - 0,1%, німці - 0,1%, інші (чехи, дагестанці, грузини, греки, курди, месхетинські турки та інші) 
- менше 0,1%.

У 1992 році у Миколаєві була створена Рада національних товариств, у якій зараз беруть участь 17 
національно-культурних товариств та культурних організацій, чиєю місією є збереження міжетнічної 
обстановки й багатоетнічності в суспільстві за допомогою просвітницької діяльності, підтримки 
розвитку регіональних етнічних спільнот та захисту прав національних меншин. Найбільш відомі 
й активні з них – представники азербайджанської, вірменської, грузинської, грецької, єврейської, 
турецької, молдавської, польської, німецької, чеської, білоруської громад, які організовують мовні 
курси і традиційні фестивалі та презентації.

Місцеве самоврядування
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою згідно з Конституцією України, 

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, чинним законодавством, Статутом і 
нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування міста Миколаєва.  

Місто Миколаїв має статус міста обласного підпорядкування і згідно з адміністративно-
територіальним устроєм України входить до Миколаївської області і є її обласним центром.

Місто Миколаїв поділене на адміністративні райони, які мають свої межі, територію та назви: 
Заводський район, Корабельний район, Ленінський район (нова назва - Інгульський) і Центральний 
район. Вони створені з метою зручності обслуговування майнового та природного комплексів 
міста. 

Місцеве самоврядування в місті здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, 
так і через Миколаївську міську раду, її виконавчі органи, Миколаївського міського голову та 
органи самоорганізації міста. Самоврядування в місті формується й діє на основі народовладдя і 
принципів демократії. 

У місті Миколаєві одночасно діють органи місцевого самоврядування та органи державної влади 
через Миколаївську обласну державну адміністрацію, яка підпорядковується Президенту та уряду 
України. 

У рамках реалізації Закону України “Про адміністративні послуги” в приміщенні Миколаївської 
міської ради був відкритий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП),  який надає більше 100 
адміністративних послуг. 

У цьому центрі жителі міста можуть отримати адміністративні послуги, які надаються як 
виконавчими органами Миколаївської міської ради, так і органами Миколаївської обласної державної 
адміністрації.

За допомогою ЦНАПу жителі міста мають можливість отримати основні адміністративні послуги, 
такі як:

Купівля, оренда, ремонт та інші операції з комунальним майном;

Вирішення питань щодо нерухомого майна та землеустрою: озеленення, операції із землею, 
будівництво, введення в експлуатацію, тощо;

Розміщення та регулювання зовнішньої реклами, роботи закладів торгівлі;

Видача дозволів на роботу громадського транспорту, затверждення маршрутів та розкладу руху 
транспорту;

Санітарно-епідеміологічні експертизи та дозвільні документи в галузі екології;

Матеріальна допомога.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
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SWOT-аналіз – це процес стратегічного планування, запроваджений з економіки, що пропонує 
детальний опис синтезу та головних особливостей певної території. SWOT-аналіз здійснюється на 
стратегічній сесії за участю представників місцевих робочих груп і команд. Аналіз охоплює такі галузі 
діяльності:

Економіка

Урбанізм

Житлове середовище

Безпека

Освіта

Транспорт

Туризм

Уряд

Усі зазначені галузі діяльності були згруповані в
чотири стратегічні напрями розвитку міста Миколаєва:

Розділ 3. Проблеми та можливості

SWOT-аналіз

доступ до Чорноморського узбережжя;
довга берегова лінія;
велика площа водних об’єктів;
відсутність значної різниці і висоті над 
рівнем моря;
території, що маюсь історичну і 
культурну цінність, історичні об’єкти, 
пам’ятки культурної спадщини;
значні кліматичні ресурси, що 
характеризуються великою кількістю 
сонця, тепла, вітру;
відсутність повеней, в тому числі 
зливових паводків;
наявність зелених зон, парків, скверів і т. д.
наявність історичних будівель в 
центральній частині міста;
транспортний вузол (включаючи 
морські порти, транзитні дороги, 
аеропорт, кілька залізничних 
напрямків);
наявність міського електричного 
транспорту;
наявність кваліфікованої робочої сили 
за конкурентоспроможною ціною;
наявність науково-технічних кадрів;
наявність висококваліфікованих 
спеціальностей в сфері ІТ;
наявність різних технічних навчальних 
закладів;
стабільно високий рівень міжнародних 
спортивних змагань;
наявність місцевих організацій-
донорів, які підтримують проекти 
соціальної сфери;
промисловість, машинобудування
розвинуті телекомунікації, системи 
інтернет-зв’язку;
значне число компаній-експортів
наявність історичних, архітектурних та 
культурних пам’яток в межах і навколо 
міста;
наявність рекреаційного потенціалу

Сильні сторони Можливості

Важливість управління відображається в наданні умов для виконання розробки конкретних органів 
управління, для побудови фізичних, просторових та духовних зв’язків та інтер-адміністративних 
відносин. 

З метою вдосконалення управління місцевим співтовариством, необхідно виявити сильні сторони 
і визначити та використати можливості для майбутнього розвитку. Тому нижче ми представимо 
деталі проведення стратегії SWOT, з фокусом на сильні сторони та можливості, виявлені робочими 
групами на стратегічній сесії.

міста та регіону.
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Розділ 4. Стратегічні напрями    
                     розвитку Миколаєва

За інформацією, отриманою шляхом контекстуального аналізу та за результатами стратегічної сесії 
із залученням місцевих стейкхолдерів, можна виділити такі негативні аспекти ситуації у місті, а саме:  

Несприятлива економічна ситуація;

Несприятливі соціальні умови;

Недорозвинена інфраструктура;

Низький розвиток інформаційного суспільства.

До того ж, наявні ресурси – природні, культурні та територіальні – набувають ще більшого значення, 
оскільки вони є необхідними як для розвитку, так і для покращення функціонування у різних галузях 
розвитку міста. 

Враховуючи викладене, загальне бачення і стратегічне планування слід розглядати в п`ятирічній 
перспективі, результатом чого стане підвищення якості життя в місті. Правильно поставлена система 
інтегрального розвитку має забезпечити становлення Миколаєва як майбутнього центру розвитку на 
регіональному, національному та міжнародному рівнях (особливо в причорноморському регіоні). У 
такому контексті результатом впровадження стратегії стане підвищення якості життя в Миколаєві до 
рівня розвинутих  європейських міст відповідного розміру та, враховуючи географічну специфіку 
регіону, утвердження Миколаєва як центру південної України.   

Слідуючи цій перспективі, візія та стратегічні напрями мають на меті визначити конкретні заходи 
на локальному рівні, що мають бути впроваджені задля розвитку шляхом реалізації послідовних 
кроків. 

Місцевий контекст

Бачення

До 2021 року Миколаїв - провідний центр розвитку Півдня 
України, визнаний на міжнародному  рівні головним логістичним 
хабом Чорноморського басейну, що в тісній співпраці з науково-
освітніми закладами впроваджує сучасні технології, забезпечує 
конкурентноздатність на  світових ринках, сталий розвиток та 
безпечне і комфортне життя своїм мешканцям, утверджуючи місто як 
SmartCity.

Бачення Миколаєва в період з 2016 до 2021

Стратегічні напрями 

Розвиток міста, орієнтований на стале  середовище проживання громадян
Метою стратегічного Напряму розвитку І є перетворення Миколаєва на обласний та міський 

центр з високим рівнем якості проживання, інфраструктурою в галузях комунальних послуг та 
транспортних зав’язків. Перетворення проходитиме за найновішими зразками та базуватиметься на 
наявних кращих прикладах європейського досвіду;

Ключові поняття для досягнення мети:

Захист природного середовища та культурних памяток;

Суспільний транспорт та створення пішохідних зон;

Використання переваг географічного розташування;

Побудова реальних та віртуальних мереж (систем інформування та комунікації, систем переробки 
твердих та рідких відходів, модульна мережа транспортних зв’язків та ін.) 

Структурне планування землекористування;

Збалансоване управління міським та обласним осередками.

Встановлення безпечного та надійного середовища для інвестицій як основи подальшого 
сталого економічного розвитку

Метою стратегічного Напряму ІІ є створення умов для розвитку фінансових можливостей, сектору 
приватних підприємств, логістики, залучення інвестицій, промислового перерозподілу, покращення 
відносин та створення нових умов для підвищення активності місцевої спільноти підприємців, а 
також створення нових підприємств у високодохідних галузях. 

Ключові поняття для досягнення мети:

Заходи із залучення інвестиції та промислового перерозподілу (стимуляції податкового та 
фінансового характеру, управлінська ефективність, послуги для підприємств, концепція “єдиного 
дозвільного центру” (ЄДО), агентство структурного розвитку;

Активний підхід до залучення прямих шляхів фінансування із-за кордону, використання вже 
наявних контактів підприємців із поставниками та клієнтами на внутрішньому та світовому ринках;

Політика підтримки інституту приватного підприємства;

Політика покращення якості робочої сили (професійний розвиток, стажування та освітні програми, 
безперервний процес самоосвіти, центри кар’єрного розвитку);  

Заходи з посилення звязків між підприємствами та університетами (центри стажування, науково-
технічні осередки та кластери);
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Перехід від стратегічних напрямів до 
безпосередніх дій

Розвиток інфраструктури

Напрям І

Інфраструктурний та сталий розвиток 
території, сумісний з обсягом жилого 

простору; вдале використання 
геостратегічного та транспортного 

положення на європейському, 
національному та регіональному рівнях 

та покращення доступу до міських 
благоустроїв по всій території міста

Економіка

Напрям ІІ

Створення сприятливого середовища 
для розвитку інвестицій та 

приватних підприємств, покращення 
конкурентоспроможності економічного 

сектору Миколаївської області; 
підсилення ініціатив з територіального 

маркетингу з метою створення 
позитивного образу міста як 

економічного центра

Соціальний розвиток

Напрям ІІІ

Створення стимулюючого та безпечного 
суспільного середовища, у якому 
кожен громадянин матиме змогу 

самовираження та задоволення потреб 
у самореалізації та самовдосконаленні 

Управління

Напрям ІV

Підсилення вертикальної та 
горизонтальної схем урядування та 

залучення акціонерів та громадян до 
упровадження ефективної системи 

планування, розробки стратегій, 
нагляду та оцінювання якості зусиль 

згідно з принципами “гарного 
урядування”

Заходи з покращення взаємодії між представниками місцевого підприємницького сектору та 
створення умов розвитку і продовження активності бізнесу;

Створення реальних та віртуальних обєктів інфраструктури (промислові зони, бізнес-осередки, 
науково-технічні комплекси та інститути, промислові парки, вільні зони, логістичні платформи);

Винайдення шляхів рішення проблеми безробіття в області (плани розвитку шляхів подолання 
невідповідності потреб економіки і наявності кваліфікованої робочої сили для їх задоволення; 
створення центрів профорієнтації, що мають зв`язки з підприємствами малого та середнього бізнесу, 
ініціація програм типу “старт-ап”;

Розробка мережі міського маркетингу (створення міського інформаційного центру з метою 
просування ідей, концепцій та практичних доробок у галузі планування міста);

Розвиток територіального маркетингу на місцях, спрямованого на закріплення іміджу “Миколаєва 
майбутнього”  

Збалансоване та комплексне вдосконалення якості життя у Миколаєві
Метою стратегічного напряму ІІІ є створення стимулюючого і безпечного  суспільного середовища, 

у якому громадяни мають змогу самовираження та задоволення власних потреб самоідентифікації, 
власного розвитку та пошуку свого місця у суспільстві. 

Ключові поняття для досягнення мети:

Безпека (зменшення ризиків та загроз життю, здоров’ю, власності, соціальній безпеці та добробуту 
громадян);

Створення можливостей особистого розвитку та самореалізації (за допомогою освітянських, 
культурних та спортивних заходів);

Збагачення та урізноманітнення суспільного та культурного життя;

Залучення усіх мешканців міста до його життя;

Забезпечення рівних та гідних умов для усіх громадян (доступ до Інтернету та електронних послуг); 
розширення та покращення мереж інфраструктури і адміністрації інформаційного простору;

Удосконалення  інституційного середовища і процесу управління
Мета стратегічного напряму розвитку ІV – впровадження інституційних реформ задля підвищення 

ефективності процесу прийняття та реалізації прийнятих рішень та відповідно до принципів 
належного врядування. 

Ключові поняття для досягнення мети:

Реформи в галузі суспільного адміністрування (за підтримки відповідних державних актів 
здійснюється прийняття нових документів, регламентують покращення ефективності робочого 
процесу та середовища, введення електронного адміністрування та скорочення кількості наявних 
процесів з метою оптимізації);

Розробка й упровадження організованого підходу до влаштування заходів планування та 
проектування міста, створення Груп планування та адміністрації проекту а також Групи з упровадження 
й просування проекту в міських підприємствах та закладах;

Підтримка зв’язків між закладами-партнерами  та акціонерами в рамках проекту; 

Створення спеціальної фокусної групи місцевого розвитку для розробки стратегічного планування 
розвитку Миколаєва;

Омбудсмени;

Місцеві ініціативи з боротьби проти корупції (суспільне).
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Цілі Дії

Конкретна ціль І

Збалансований розвиток 
міста Миколаєва та регіону

Координація стратегії міського та обласного розвитку із 
залученням місцевого ресурсного потенціалу та розвитком 

комплексного підходу до міського розвитку та реконструкції/
відновлення у просторовому, культурному, економічному та 

соціальному вимірах
Створення просторового плану міста та нового генерального 

плану
Промоція просторової децентралізації Миколаєва шляхом 

створення спеціальних зон міського розвитку
Просторово-технологічна підтримка в подальшому розвитку ВНЗ

Конкретна ціль ІІ

Покращення захисту 
навколишнього середовища, 
включаючи зменшення 
обсягів забруднення, в першу 
чергу твердими та рідкими 
відходами, запровадження 
енергоефективної 
системи та використання 
відновлюваних джерел 
енергії

Впровадження і розвиток єдиної системи управління відходами, 
реконструкція міського сміттєзвалища та створення обласного 

сміттєзвалища
Забезпечення потрібної кількості якісної питної води – розвиток 

єдиної системи водопостачання міста
Розвиток системи каналізації, збору та очищення стічних вод

Відновлення, розширення та розвиток публічних зелених зон та 
місць відпочинку для підтримки розвитку туристичної галузі на 

основі природних, культурних та рекреаційних потужностей
Упровадження заходів з досягнення енергоефективності та 

збільшення обсягів використання  відновлюваних джерел енергії

Конкретна ціль ІІІ

Оцінка потенціалу, сталий 
розвиток та вдосконалення 
наявних природних 
ресурсів та культурного 
надбання (різноманіття та 
самоідентифікація) 

Формування кадастру, проведення зонування та розміщення 
навігаційних табличок біля природничих та культурних цінностей 

Миколаєва
Створення програмного документу, що регулює використання та 
презентацію природних цінностей та культурної спадщини міста

Конкретна ціль ІV

Розвиток інфраструктури 
інформаційно-
комунікаційних технологій 
(далі-ІКТ), стратегія розвитку 
ІКТ

Удосконалення інфраструктури основних комунікаційних систем
Введення ІКТ в усіх галузях розвитку

Розвиток і вдосконалення системи GIS

Конкретна ціль V

Удосконалення транспортної 
системи (залізничної, 
дорожньої, водної та 
повітряної) 

Створення зовнішнього та внутрішнього об’їзних шляхів
Удосконалення системи громадського транспорту (трамваї, 

тролейбуси), умов паркування транспортних засобів
Інфраструктурна підтримка створення логістичного хабу

Створення інфраструктури велосипедного транспорту

Конкретна ціль VI

Створення нових і технічне 
вдосконалення старих 
промислових зон, створення 
зон вільної торгівлі

Розвиток нових підприємницьких та бізнес зон, впровадження 
системи управліня промисловими зонами

Упровадження системи постачання дешевшої енергії  з 
відновлюваних джерел до промислових зон

Напрям І
Цілі Дії

Конкретна ціль І

Підтримка місцевих 
підприємств малого та 
середнього бізнесу

Утворення Міського Фонду Розвитку з метою фінансування 
приватних підприємств

Створення мережі закладів розвитку підприємництва та підтримки 
спільної роботи представників малого та середнього бізнесу в 

галузі інновацій. 
Розвиток центрів сприяння (бізнес інкубатор) та прискорення 

(бізнес акселератор) бізнесу для упровадження засад креативної 
економіки

Програми з підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємств малого та середнього бізнесу, програм підтримки, 
спрямованих на розвиток і використання послуг з просування 

бізнесу
Покращення зв’язків з місцевою спільнотою підприємців, 

створення умов для нових ініціатив розширення
Розробка стратегії розвитку та стратегічної документації 

підприємств середнього та малого бізнесу 
Створення бізнес-кластерів

Конкретна ціль ІІ

Посилення місцевого та 
обласного економічного 
розвитку

Упровадження зони вільної торгівлі (безмитної зони) 
Інфраструктурне обладнання та забезпечення устаткованням нових 

робочих зон
Розвиток логістичного вузла

Установлення ярмаркової зони торгівлі та оптового ринку 
продажів

Розвиток Товарної біржи
Удосконалення інфраструктури чинних промислових зон для 

залучення браунфілд інвестицій
Підтримка програм, спрямованих на збільшення 

конкурентоспроможності Миколаєва на міжнародному ринку 
прямих інвестицій, а також задіяння територіального маркетингу 

до залучення грінфилд інвестицій
Розвиток крупних торгівельно розважальних центрів

Конкретна ціль ІІІ

Удосконалення наявного 
туристичного потенціалу

Програма розвитку туризму  на основі природних, культурних 
та рекреаційних потужностей міста та області (спортивний, 

ознайомчий, відпочинковий, транзитний туризм, конференц- та 
бізнес-туризм і под.)  

Установлення і визначення меж зон, що пропонують туристичні 
розваги та послуги, розробка тематичних поїздок, що 

організовуються як індивідуально, так і у співробітництві з 
регіональним бюро туристичних послуг

Брендінг Миколаєва як привабливого  туристичного центру, 
посилення маркетингових програм у цій галузі

Конкретна ціль ІV

Залучення академічних 
та промислових закладів 
до покращення ситуації в 
економіці

Розвиток технологічних та промислових парків
Програми підтримки ІКТ компаній,, розвиток інфраструктури з 

метою підключення науково-технологічного інкубатору
Популярізація програм онлайн-бізнесу у секторі малих та середніх 

підприємств
Розвиток актуальної бізнес-освіти

Напрям ІІ
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Напрям ІІІ
Цілі Дії

Конкретна ціль І

Загальне підвищення рівнів 
безпеки та зменшення рівнів 
ризику здоров’я громадян, 
їх власності, соціального 
статусу або добробуту

Популяризація здорового образу життя – вистави, виставки, 
суспільні події; систематична перевірка стану здоров’я миколаївців

Проектування місцевої системи соціального захисту, що 
включатиме інституції та людей, приватний сектор та некомерційні 

організації 
Сприяння ініціативам, що спрямовані на боротьбу з безробіттям

Проведення заходів з удосконалення систем безпеки, базуючись на 
розробленій стратегії безпеки у місті

Вирішення проблем житлового характеру відповідно до Стратегії 
розвитку житлового фонду (вирішення проблем з житлом серед 

уразливих соціальних груп; сприяння та регулювання ринку 
нерухомості і под.) 

Конкретна ціль ІІ

Створення умов 
індивідуального розвитку та 
персонального визнання

Сприяння та підтримка розвитку рівня освіченості населення
Урізноманітнення культурного продукту, створення іміджу 
Миколаєва як центру творчості. Підтримка креативних ідей 

громадян, як індивідуальних, так і групових; реконструкція старих 
культурних осередків та секцій; дослідження, спостереження та 
догляд за нерухомим культурним спадком; створення Стратегії 

розвитку культури Миколаєва
Розвиток спорту та фізичної культури, створення Стратегії 

розвитку фізичної культури та спорту в Миколаєві, спорудження та 
облаштування спортивних секцій та баз, створення позитивного 

образу Миколаєва як колиски спорту. 

Конкретна ціль III

Створення умов для 
багатого суспільними та 
яскравими подіями життя

Розвиток місць відпочинку (велосипедні доріжки, бігові траси, 
роликові та скейт майданчики басейни та інш.)  

Приведення зелених ділянок міста до стану, придатного для 
проведення заходів просто неба та відпочинку (парків, зон для 

пікніку, майданчиків тощо.)
Спорудження, реконструкція та обладнання сучасних парків розваг

Створення та облаштування у місті сучасних культурних центрів 
Утворення та облаштування інфраструктури для відпочинку та 

розваг у місті

Напрям IV

Цілі Дії
Конкретна ціль V

Сприяння приватному 
підприємництву, та 
мопрацевлаштуванню та 
персональним ініціативам.

Програми з підвищення конкурентоспроможності людського 
потенціалу, сталої самоосвіти, перекваліфікації та спеціалізації, 

післидяпломного та подальшого навчання, додаткових стажувань 
та тренувань персоналу

Упровадження програм видачі кредитів на “старт-ап” ініціативи та 
саморозвиток 

Стимулювання підприємців до прийому на роботу випускників 
університетів без наявності попереднього робочого досвіду
Програми заходів з підтримки активного працевлаштування,  

створення мережі інституцій для цього
Програми, спрямовані на підтримку і розвиток ІКТ в усіх секторах 

господарчої діяльності та на об’єктах, що мають промислове та 
підприємницьке значення

Цілі Дії
Конкретна ціль IV

Посилення єдності 
суспільства шляхом 
залучення усіх громадян, 
популяризація 
взаємодопомоги та 
усвідомлення себе як 
“громадян міста Миколаїв”

Підтримка соціального підприємництва – покращення міста за 
допомогою проектів з бюджетним фінансуванням

Створення мережі неприбуткових організацій, органів місцевого 
самоврядування та приватних компаній з метою задоволення 

потреб громадян у межах міської юрисдикції 
Програми залучення громадян до прийняття рішень та питань 
розподілу бюджету, розвиток партисипативного фінансування

Цілі Дії
Конкретна ціль І

Співпраця та 
координація дій у рамках 
партнерських відносин 
між муніципальними 
установами, областями та 
– у перспективі – розвиток 
міжнародної співпраці. 

Децентралізація органів управління
Ініціатива щодо внесення змін до чинного місцевого законодавства

Розробка планів дій для вирішення проблем громадян, що 
потребують залученням місцевих та національних органів влади
Створення і розвиток інструменту міжнародної співпраці на базі 

адміністрації міста

Конкретна ціль ІІ

Реформи локального 
урядування, сфери 
соціальних послуг, 
економічних установ, а 
також посилення їхньої 
співпраці з питань 
посилення орієнтацій на 
клієнта, якості послуг та 
привабливості в якості 
потенціальних інвестиційних 
об’єктів

Вдосконалення рівня роботи міської адміністрації та системи 
доступу громадян до інформації щодо послуг, надаваних нею

Зменшення загальної кількості та збільшення продуктивності служб 
надання адміністративних послуг та інспекційних служб

Формування та впровадження системи онлайн-послуг “єдине вікно” 
(система 48 годин)

Уведення та розвиток системи електронного урядування

Конкретна ціль ІІІ

Вдосконалення суспільних 
послуг з планування та 
управління розвитком міста

Формування спеціальних інституцій місцевого розвитку, що є 
відповідальними за впровадження Стратегії розвитку Миколаєва

Сприяння розвитку державно-приватного партнерства
Прозорість та підзвітність органів, що відповідають за 

упровадження міських ініціатив

Конкретна ціль IV

Реформи систем місцевого 
урядування та розвитку 
закладів відповідно 
до принципів “гарного 
урядування”

Раціоналізація та оптимізація процесів врядування міської 
адміністрації

Упровадження принциаів електронної демократії у місцевих 
адміністраціях
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Розділ 5. План комунікацій

Вдале впровадження заходів та завдань Стратегій розвитку, як і досягнення поставлених цілей, 
включає в себе постійну комунікацію зацікавлених осіб. Стратегічні методи та засоби комунікації було 
визначено у рамках плану комунікацій. Цей план, що його було сформовано як невід’ємну складову 
стратегії, являє собою вироблений шлях оповіщення зацікавлених осіб стосовно пріоритетних 
напрямів розвитку, а також стосовно прогресу в справі їх упровадження. Його метою є:

Вчасне й регулярне інформування зацікавлених осіб і забезпечення прозорості і наочності 
процесів у рамках Стратегії;

Залучити більшу кількість осіб до загальної справи та сприяння у її виконанні;

Деталізувати місто як мету для інвестицій та добровольчих пожертов.

Фокусні групи
Цілі проекту передбачають залучення різноманітних партнерів та зацікавлених осіб у процесі 

виконання стратегічних засад. Незалежно від різноманітності учасників, для визначення фокусних 
груп їх було розподілено за двома критеріями:

1. Відповідно до рівня та ступеня залучення, зацікавленості у проектах Стратегії

Фокусна група Тип та рівень надання інформації Частота
Пересічні громадяни 

міста
Найширша цільова аудиторія. 

Детлізація надісланої інформації 
мала, засобом її доправлення 

зазвичай є ЗМІ

Тривала (в електронному або 
друкованому вигляді)

Партнери з 
упровадження

Безпосередня цільова аудиторія, 
обсяги інформації більші, вона 

спрямована на стимуляцію 
залучення ще більшої кількості 

задіяних осіб

Тривала (електронне спілкування, 
періодичні видання, конференції та 

зустрічі) 

Донори\Інвестори Безпосередня цільова аудиторія. 
Обсяг інформації значніший, 
спрямований на презентацію 

отриманих результатів стосовно 
досягнення поставлених цілей у 

рамках Стратегії а також подальших 
планів та стимулювання інвестицій

Тривала (електронне спілкування, 
періодичні видання, конференції та 

зустрічі) 

2. Відповідно до територіального розташування, учасники поділяються на місцеві (внутрішнії) 
та закордонні (зацікавлені особи національного та міжнаціонального рівнів). На початковій стадій 
упровадження стратегії виконавці будуть зосереджені на внутрішній фокусній групі, але у перспективі 
Стратегія комунікації якраз і буде спрямована на залучення зовнішньої аудиторії, презентуючи 
досягнення і стимулюючі подальші внески та інвестиції. 

Конкретні цілі Плану комунікацій

Планом комунікації визначено конкретні цілі та усі заплановані заходи щодо функціонування та 
впровадження запланованих стратегією засад. Це:  

Підвищення рівня обізнаності цільових аудиторій щодо важливості і потреб стратегії розвитку 
Миколаєва;

Підвищення рівня обізнаності цільових аудиторій щодо пріоритетних для розвитку міста напрямів;

Розробка системи інформування цільової аудиторії щодо тем, що мають стосунок до упровадження 
стратегії;

Заохочення і залучення якомога більшої кількості зацікавлених осіб до роботи над проектами; 

Сприяння  створенню переваг та можливостей розвитку шляхів потенціальних інвестицій.

Структура плану комунікацій

План комунікацій, або ж заходи, передбачені ним, поділяються на два напрями дій:

1. Маркетинг стратегії та сприяння підвищенню рівня її пріоритетності 

2. Створення сталого механізму правки інформації та ідей з упровадження стратегії, а також 
оповіщення про це зацікавлених осіб.

Усі перераховані вище заходи і дії, а також методи їх упровадження будуть сфокусовані на сприяння 
міста та підвищення та висвітлення його переваг у контексті усіх чотирьох пріоритетних напрямів. У 
процесі формування стратегії було особливо підкреслено кілька переваг Миколаєва, зокрема: 

Миколаїв є макрорегіональним центром розвитку із напрочуд сприятливим геостратегічним 
розташуванням;

Миколаїв є важливим вузлом залізничних, колісних, повітряних та водних шляхів сполучення;

Миколаїв є вузлом логістики;

Миколаїв є торговельним центром з багатим промисловим минулим та надзвичайними 
потужностями технічного прогресу, розвитку інфраструктури, обладнання та висококваліфікованої 
робочої сили;

Миколаїв є освітянським центром високого рівня;

Миколаїв – місто з високим рівнем знань, культури та соціальної безпеки;

Миколаїв є привабливою метою туристичних подорожей;

Миколаїв є містом з розвиненою системою урядування та ефективною адміністрацією.

Джерела фінансування

Фінансування, що його потребує впровадження плану комунікацій у рамках стратегії, буде 
забезпечено з грошей, наданих містом. Додаткові фінансові надходження можуть з’явитися від участі 
у відповідних міжнародних проектах. 



Проект  Стратегія розвитку Миколаєва
 2016-2021

Проект  Стратегія розвитку Миколаєва
 2016-2021 3938

Розділ 6.  Визначення бюджету 
    та потенційних джерел  
    фінансування

Розмірковуючи про шляхи фінансування заходів з упровадження Стратегії, важливо розглянути 
питання економічної оцінки проектів, пов’язаних з виконанням стратегічних напрямів, цілей і 
завдань. Таке оцінювання має бути застосоване для забезпечення сталості проектів, як з економічної, 
так і з фінансової точки зору і означає аналіз ресурсів, а також можливості їх забезпечення. Такий тип 
діяльності є частиною процесу економічного оцінювання для забезпечення загальної прозорості 
усієї стратегії. Саме тому слід враховувати не лише заходи та проекти, що вже знаходяться на стадії 
впровадження, але й ті, що можуть бути реалізовані в перспективі, а також основних стейкхолдерів, 
що володіють ресурсами та компетенцією, необхідною для виконання тих чи інших завдань.   

Відправною точкою цього важливого етапу є створення бази даних проектів з метою уникнення 
перехресних заходів, що заважають  та суперечать один одному, або об`єднання проектів, що дасть 
необхідну синергію для досягнення цілі. Таким чином, для кожного проекту необхідно зазначити 
назву заходу, час, відведений на виконання, запланований обсяг інвестицій та їх основні джерела. 

За приблизними оцінками, стратегічний розвиток Миколаєва потребує значного фінансового 
залучення для впровадження проектів. Наявних наразі фінансових ресурсів достатньо для покриття 
витрат на проекти малого масштабу, а перспектива впровадження довготривалих проектів на цьому 
рівні фінансової забезпеченості малоймовірна. Отже, місту слід зосередити свої зусилля на залученні 
потенційних інвесторів як на рівні країни, так і поза її межами. У цьому розділі буде надано короткий 
список потенційний інвесторів на національному та міжнародному рівні. 

Ключем до успіху у плануванні та впровадженні засад стратегії розвитку є можливість реалізації 
певної частини ініціатив шляхом партнерства між державним та приватним секторами. Такий підхід 
має бути широко застосований, особливо враховуючи кількість необхідних інвестицій для виконання 
поставлених завдань. 

Слід чітко розрізняти типи діяльності, пов’язаної з безпосереднім упровадженням проекту, і 
діяльності, направленої на пошук потенційних шляхів фінансування. 

Кожен із запланованих заходів потребує одного або ж більше джерел фінансування, що може бути 
державним, державно-приватним або суто приватним. 

Публічне фінансування може бути з місцевого бюджету, національних або міжнародних грантів, і 
складає лише малу частину необхідних коштів;

Державно-приватне партнерство є довгостроковою формою співробітництва між державним та 
приватним секторами, що регулюється договором з метою фінансування публічних проектів. 

Приватне фінансування є тривалим процесом, спрямованим на створення привабливих умов для 
інвестицій. 

Внутрішні джерела фінансування
Фонди

 Міжнародний фонд Відродження

 Фонд “Відкрий Україну”

 Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000”

 Фонд братів Кличко

 Фонд Віктора Пінчука

 Український Форум благодійників

Агентства

 Спеціальні кредитні надходження від державних, міністерських або обласних фондів

 Державний фонд регіонального розвитку

 Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

 Державний фонд фундаментальних досліджень

Бюджет міста

 Банки

 Приватні венчурні фонди

Міжнародні джерела фінансування
Міжнародні джерела фінансування можна умовно поділити на дві основні групи: 

1. Міжнародні донори та програми:

 Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив - CFLI

 Агентство міжнародного розвитку США – USAID

 Програма розвитку ООН – UNDP

 Шведське агентство міжнародного розвитку – SIDA

 Німецьке агентство з міжнародної співпраці – GIZ

 Північна Екологічна Фінансова Корпорація - NEFCO

 Партнерство з енергетичної ефективності східної Європи- E5P

 Фонд Конрада Аденауера

 Міжнародний Вишеградський Фонд

 Програма малих грантів Світового банку

2. Кредити, що надаються основними міжнародними кредитними установами:

 Європейський банк реконструкціє та розвитку - ЄБРР

 Міжнародний банк реконструкції та розвитку - МБРР

 Європейський інвестиційний банк - ЄІБ

 Міжнародна фінансова корпорація - МФК

 Німецький банк розвитку і відбудови - НБРВ
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   Про створення проекту Стратегії 
    розвитку Миколаєва

Проект цієї стратегії було розроблено в рамках проекту «Створення Агенції Розвитку Миколаєва», 
який реалізований громадською організацією «Агенція з питань стратегічних комунікацій та розвитку 
«Спільні Зусилля» за фінансової підтримки Канадського Фонду Місцевих Ініціатив та Міжнародного 
Республіканського Інституту в Україні. 

Протягом двох місяців, майже без вихідних, персонал проекту - Дар’я Фрич, Денис Моляка, 
Євгенія Дулько та Роман Ханжин, під керівництвом позаштатного радника міського голови Василя 
Гошовського та помічника міського голови Руслана Рохова, наполегливо працювали на результат. 

Якщо б доба мала більше 24 годин, роботу було би неможливо виконати без допомоги активних та 
ініціативних представників громади, громадських організацій та експертів. 

Значна частина ідей для розробки проекту стратегії була зібрана під час стратегічної сесії, яка була 
проведена за підтримки Громадяньської Платформи «Нова Країна» та Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили. 

Чимало роботи з обробки даних виконано представниками громадської організації «Молодіжний 
рух «Молодь за права людини». Значні зусилля до появи цього документу та розвитку міста доклав 
Миколаївський клуб директорів.

Розробники:

Команда проекту «Створення Агенції розвитку Миколаєва»,

Робочі групи в рамках стратегічної сесії Форуму майбутнього Миколаєва.

Експертний супровід:

Марко Дошляк - MBA, власник компанії Advena Consulting (м. Ніш, Сербія); в минулому -  спеціаліст 
з розвитку в Кластері передових технологій м. Ніш та Асоціації експертів з економіки; менеджер з 
розвитку економіки та персоналу в Агенції регіонального розвитку “Jug” (м. Ніш, Сербія), експерт з 
місцевого економічного розвитку в Асоціації агенцій місцевої демократії в Сербії та Західних Балканах.

Оксана Глєбушкіна - тренер з розробки стратегічних планів, розробки інформаційних кампаній та 
оцінка та управніння проектами.

Висловлюємо подяку усім небайдужим громадянам, які брали участь в організованих, в рамках 
даного проекту, заходах задля розвитку власного міста.

Все лише починається!
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