
Курортний центр 
сходу України

Місто розташоване на 
узбережжі Азовського моря

Входить до десятки 
найбільших міст країни

понад 460 тис. осіб

понад 96 тис. – переселенців

Економічний центр 
регіону

7% ВВП України
25% валютної виручки

Бюджет міста понад 
120 млн доларів

40% з бюджету міста –
інвестиції у розвиток

Має значний промисловий 
потенціал

12 млн тонн сталі на рік
21 млн тонн перевалка на рік

ч

й Маріуполь

Київ

Місто солідарності 



Маріуполь – вчора
Ключові проблеми

Чотири хвилі переселенців – понад 100 тисяч 
зареєстрованих людей

Війна

Відсутність власного досвіду роботи з 
переселенцями та правових норм

Законодавство

Житло, речі першої необхідності, психологічна, 
медична та юридична допомога

Потреби людей

1

2

3



Маріуполь – вчора
Переселенці – кейс Маріуполя

Переселенці – як додатковий ресурс 

для розвитку міста

Звернення людей до 
Центрів соціальної 
підтримки

Надання предметів першої 
необхідності та тимчасового 
житла

Надання психологічної, 
медичної та юридичної 
допомоги

Переоформлення соціальних 
виплат та надання матеріальної 

допомоги

Надання соціального житла та 
працевлаштування

Повноцінна інтеграція 
переселенців у Маріуполі

Соціалізація Адаптація Інтеграція



У Маріуполі проживають до 500 тисяч людей. 

Зареєстровано – понад 97 тисяч переселенців,  з них 

постійно проживають у місті - 60 тисяч

• Відкриття соціального гуртожитку для 

переселенців

• Реконструкція будинків під соціальне житло

• Програма придбання квартир для 

кваліфікованих переселенців та дітей-сиріт

• Допомога вузам-переселенцям

• Перспективний план забезпечення житлом 

На квартирному обліку:

Загальна черга – близько 8 000 людей 

Соціальна черга  – 600 сімей

Черга з переселенців – 750 сімей

Рішення

Маріуполь 
Загальна інформація

Маріуполь перше місто в Україні, яке в 2017 році 

отримало звання «Місто солідарності» від ООН



2017 2018 2019

Інвестиції: 10,4 млн грн
Фінансування: ЄС – 10,1 млн, 
місто - 0,3 млн 
Житлова площа: понад 630 м2

Кімнати отримали: 75 людей

Інвестиції: понад 35 млн грн
Фінансування: держава - 15 млн, 
місто - понад 20 млн 

Кількість квартир: 39
Житло отримали: 90 людей

Інвестиції за 3 роки: 92 млн грн
Фінансування: держава - 46 млн, 
місто - 46 млн 
Кількість квартир: 167
Житло отримали: 510 людей 

Маріуполь
Резюме 

Соціальний гуртожиток Реконструкція двох 
будинків

Покупка квартир



Маріуполь спільно з Європейським Союзом відкрив

перший в Україні соціальний гуртожиток для 
переселенців

Реконструкція - 2015-2017 рік

Кімнати отримали:

• багатодітні сім'ї

• одинокі матері

• люди похилого віку

• люди з інвалідністю
На ремонт, оснащення, обладнання меблями

направлено близько 10,4 млн грн

Маріуполь - 2017
Соціальний гуртожиток

вул. Гугеля, 14

Кімнати отримали - 33 сім'ї:
• переселенці - 75%,
• маріупольці на соціальному обліку - 25%

Функціонує. Заповнюваність – 100%



Маріуполь - 2018
Реконструкція та покупка житла

вул. Менделєєва, 19

вул. Червономаякська, 19 

Спільно з Урядом реконструйованно 2 
будинки для переселенців

Фінансовий обсяг – понад 35 млн грн
(держава - 15 млн, місто - понад 20 
млн)

Квартири отримали - 39 сімей

Комфортні та облаштовані, є  елементи
доступності для маломобільних людей 



Маріуполь

Порядок розподілу та надання житла для тимчасового проживання переселенцям

Взято за основу досвід Грузії

• рішення житлового питання для переселенців
• залучення кваліфікованих фахівців у галузі медицини, 

освіти, промисловості, тощо
• подолання трудової міграції
• забезпечення житлом переселенців різних соціальних

груп

Розподілено

131
Принципи

• розподіляється з урахуванням критеріїв уразливості по 
системі нарахування балів

• розподіляється сім'ям з найбільшою кількістю балів
• поділ черги на 4 категорії: силовики, медицина, освіта, 

інші
• розподіл житла в кожній категорії окремо
• Інтеграція різних верст переселенців

Принципи

Переваги
квартира

Отримали кваліфіковані 
переселенці: вчителі, викладачі 
вищих навчальних закладів, 
лікарі, діячі культури, 
співробітники правоохоронної 
системи



за рахунок розвитку малого та 
середнього бізнесу

Будинкі із сталевим каркасом

Площа будівлі: 5543 м2

Кількість квартир: 120
Вартість проекту – 96 млн грн

Результат – 120 квартир щороку

Поверховість: до 4
Площа кожної будівлі після реконструкції: до 1800 м2

Вартість одного будинку: 30,6 млн грн

Результат – 40 квартир щорічно

Реконструкція аварійних будівель 

Придбання службових квартир з правом подальшої 
приватизації

Результат – 40 квартир щороку

Придбання квартир на вторинному ринку

Забезпечити 1000 сімей «Нових 
маріупольців» (100% 
прогнозованої потреби) до 2025 
року

Мета:

Маріуполь

Будівництво житла 



У 2017 році Маріуполь виступив ініціатором релокації трьох ВНЗ
на території Маріуполя

понад 4000
студентів та співробітників ВНЗ

Маріуполь
Допомога вузам-переселенцям

Донецький юридичний інститут МВС України
Донецький національний медичний університет
Донецький державний університет управління

Частина корпусів придбана за кошти міського бюджету

Концепція розвитку вишів

2018-2021 «Стабілізація» вищої освіти

• Збільшення числа студентів
• Забезпечення матеріальною базою 
• Розвиток за ключовими дефіцитним професіям
• Створення вченої ради
• Підписання меморандуму між Вишами
• Реалізація програми по грантовому фінансуванню

2021+  Трансформація

• Підготовка до реформи системи освіти
• Складання та реалізація стратегії розвитку ВНЗ
• Залучення нових цільових університетів
• Реалізація програми по грантовому

фінансуванню

понад 57 
млн грн



Моніторинговий 
сервіс

Соціальний 
інспектор

Відкритий 
бюджет

Система місцевих 
петицій

Єдиний контакт 
центр

Електрона 
торгова система

EUACI

Прозорий 
Маріуполь

Європейська 
асоціація місцевої 

демократії

Сучасні центри надання 
адміністративних 

послуг Найвищий рівень довіри до поліції серед всіх 
українських міст

У п’ятірці  рейтингу найбезпечніших міст України

Лідер в рейтингу найбільш прозорих міст України 

по версії Transparency international

У п’ятірці лідерів за рівнем задоволеності 

послугами серед великих міст України

Понад 80% жителів впевнені, влада працює 

без корупції. Це другий показник в Україні

Маріуполь – сьогодні
Досягення



Маріуполь – сьогодні
Розвиток інфраструктури

Оновлення 
комунальних служб

Інвестиції в розвиток 
комунальних 

підприємств понад

400 млн грн

Створено майже 1000 
робочих місць

й

2016

Розробка власної 
Стратегії розвитку

В межах 
документу 
зазначені 
основні 
вектори 

економічного 
зростання

За два роки 
Маріуполь 

придбав 

113 одиниці 

громадського 
транспорту
Інвестиції 

230 млн грн

2016-2017

Розвиток громадського 
транспорту

2016-2018 2016-2019

В Маріуполі 
створено понад 

740 ОСББ

200 млн грн  

інвестиції 
кожного  року

р

2018

Створення історичного 
кластеру «Місто Марії»

д

Капітальна реконструкція 
центральної частини міста

Інвестиції майже 

300 млн грн

Комунальна 
реформа

1 2 3 4 5



Маріуполь – сьогодні
Розвиток соціальної сфери

Модернізація системи 
охорони здоров’я

На ремонти на 
оснащення закладів 

медицини інвестовано

300
млн грн

ц

2017-2018

Розвиток сфери 
освіти

Інвестиції в 
розвиток освіти 

за два роки 
майже

300
млн грн

На ремонти 
футбольних 

полів та 
спортивних 

закладів 
спрямовано

61 млн грн

Розвиток 
соціального 

захисту 
населення
Інвестиції 

40
млн грн

2017-2018

Оновлення спортивної 
інфраструктури

2017-2018

2016-2018

Розвиток культури

Закладення нових 
сучасних та класичних 
культурних традицій

MRPL.Fest
Гоголь.Fest

Mariupol.Classic

р

2018

Розвиток сфери 
соціального захисту

ч к

1 2 3 4 5



Маріуполь
Вартий твоєї уваги


