
Проблема 

Ідея 

Проект 

Вирішення 



Створення Агенції 
Проблема: 
ОМС витрачають 80% часу та ресурсів на боротьбу з 
поточними проблемами; 
відсутність ефективного інструменту для глибокого 
аналізу та пошуку системного вирішення проблеми; 
не достатньо ефективне використання бюджетних 
коштів. 
 
Ідея: 
Створення організації (аналітичний штаб) 
Системний розгляд комплексу проблем 
 



Створення Агенції 
Проект: 
бенчмаркінг кращих світових практик; 
комунікація з усіма стейкхолдерами; 
аналіз ресурсів та пошук елементів, яких бракує. 
 
Вирішення: 
створення Агенції розвитку Миколаєва; 
створення документальної бази для забезпечення 
сталості рішення. 
 





Просторовий розвиток 
Проблема: 
Жителі міста незадоволені 
зовнішнім виглядом та 
організацією простору м 
Миколаєві 
 
 
Ідея: 
Залучити жителів до 
розвитку публічних 
просторів 

Проект: 
Організація конкурсу ідей 
реконструкції Соборної 
площі. Формування 
критеріїв для професійного 
конкурсу проектів. 
 
Вирішення: 
Понад 50 ідей взяло участь 
у конкурсі. Вперше в 
мешканців запитали «Як 
має виглядати місто, в 
якому вони хочуть жити. 

 





Ресурсний центр громадських 
ініціатив 

Проблема: 
Понад 1000 ГО міста мають 
ідеї для покращення якості 
життя в Миколаєві, але не 
можуть реалізувати їх. 
 
 
 
Ідея: 
Навчити організації 
формувати ідеї в проекти, 
знаходити шляхи реалізації, 
організовувати союзників 
навколо кожної ідеї. 
 

Проект: 
Створення організації, яка 
надає консультації ГО щодо 
формування проектів, 
аналізує існуючі грантові 
програми. Допомагає ГО 
подавати та реалізовувати 
проекти. 
 
Вирішення: 
Більше 180 консультацій з 
реалізації та написання 
проектів. 26 проектів 
отримало фінансову 
підтримку. 
Розроблено посібник 
«Методологія написання 
проектів»  





Створення креативного 
простору в Миколаєві 

Проблема: 
Відсутність єдиного місця-  
"точки зростання" для 
креативних ідей, новаторських 
рішень, ініціативних команд та 
обміну думок. 
 
 

 
 
Ідея: 
у Миколаєві має «народитись» 
нове сприйняття міста, його 
нове обличчя – це зможуть 
зробити нові активні 
прогресивні громадяни, що є 
частиною спільноти 
Креативного простору. 

Проект: 
Створення креативного 
простору у центрі Миколаєва, де 
щодня відбуваються цікаві події 
- майстер-класи, презентації, 
лекції, кінопокази, дискусії, 
виставки. Місце зустрічі 
креативних людей та інкубатор 
для нових ідей. 
 
Вирішення: 
Існування місця, де прогресивні 
громадяни зможуть збиратись, 
та відчувати, що це МІСЦЕ 
створене для креативних 
проектів та новаторських 
рішень. Створена мережа людей, 
що розділяють цінності та 
мають спільні погляди на 
розвиток міста. 





Інвестиції та 
конкурентоспроможність 

Проблема: 
 
Довгий час Миколаїв був закритим містом. 
 
В минулому більша частина населення працювала на 
великих підприємсвах, які з часом занепали. Важкий 
та інертний МСБ. 
 
Відсутність корисної та актуальної інформації про 
Миколаїв в «світі інвестицій» 
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Плани на 2017 рік 
Стратегія розвитку Миколаєва 
Продовження проекту заміни вуличного освітлення 
на енергоефективне на вулицях міста 
Створення проекту привокзальної площі та її 
освітлення 
Створення Велоінфраструктури в Миколаєві + 
проведення Велофоруму-2017 
Школа державних службовців 
Бюджет участі 
Створення сприятливого середовища для інвесторів, 
бізнес-кластери 
Створення індустріального парку 
 



Дякуємо за увагу 

info@mda.mk.ua 
www.mda.mk.ua 


