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1. Методологія підготовки плану заходів реалізації Стратегії 
 

Стратегія розвитку Запоріжжя на період до 2028 року підготовлена 

членами Координаційної ради з розробки Стратегії розвитку міста Запоріжжя за 

участі широкого кола представників громади міста шляхом обговорень, котрі 

відбувалися протягом 2016-2017 років. Партнерство, створене для розробки 

Стратегії, передбачає участь органу місцевого самоврядування, освітніх та 

наукових установ, організацій громадянського суспільства, представників 

приватного сектору та інших зацікавлених сторін міста. 

Стратегією визначено напрями, стратегічні та операційні цілі щодо 

соціально-економічного розвитку міста до 2028 року з метою досягнення 

стратегічного бачення. 

Метою Стратегії є досягнення стабільного зростання якості життя 

населення на основі збалансованого та узгодженого розвитку економіки та 

соціуму, що базується на інноваціях, ощадливому ставленні до природного 

середовища, з урахуванням стратегічних інтересів держави. 

Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на переході до системного та 

збалансованого планування на основі проектного підходу.  

Проектний підхід передбачає співпрацю представництв територіальних 

підрозділів центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, 

бізнесу та громадськості. 

Реалізація Стратегії передбачає три етапи: 

І   – 2018 - 2020 роки,  

ІІ  – 2021 - 2023 роки,  

ІІІ – 2024 - 2028 роки. 

Перший етап, визначений у плані заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках 

Стратегії розвитку міста Запоріжжя (далі – План  заходів), передбачає розвиток 

міського середовища та забезпечення максимальної диверсифікації економіки. 

Другий етап передбачатиме розширення ареалу впливу міста, як в 

економічному так і соціальному сенсі. На третьому етапі - розвиток нового 

ареалу впливу, як єдиного соціального та економічного середовища.  

План заходів потребує забезпечення наявними фінансовими ресурсами в 

межах реальних можливостей місцевого бюджету та залучення додаткових 

ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку, інші, передбачені 

чинним законодавством, джерела фінансування, оскільки розроблений у 

відповідності зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального 

розвитку України на період до 2020 року та з урахуванням основних положень 

Закону України «Про засади державної регіональної політики». 

З метою досягнення бажаного Бачення, на основі конкурентних переваг 

громади, визначено чотири стратегічних напрями розвитку Запоріжжя: 

 Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

 Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 

 Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

 Напрям D. Місто високої якості життя 
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Напрями розвитку міста відбуватимуться за Стратегічними цілями, 

досягнення яких передбачає тривалий період реалізації, ґрунтується на 

подоланні ключових проблем, тому вони залишатимуться релевантними після 

завершення першого програмного циклу, визначеного цим Планом заходів.  

Вибір стратегічних цілей ґрунтувався на порівняльних перевагах і 

дієвому використанні визначених можливостей розвитку з метою скорочення 

слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків. 

 Загалом Стратегія і План реалізації добудовані на засадах сталого 

розвитку. Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, 

територіальних, соціальних і екологічних цілей.  

До Плану заходів увійшли проектні пропозиції, які мають першочергове 

значення для розвитку міста. 

У ході підготовки Плану заходів максимально широко використовувалися 

методологічні підходи та інструменти для стратегічного й оперативного 

планування, що застосовуються в країнах ЄС, з урахуванням особливостей 

України.  
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСТА 

Запоріжжя – 2028: 

 місто чистих енергій, кришталевого повітря, прозорих вод і охайних 

берегів, екологічно чисте та безпечне, з достатньою кількістю парків і скверів 

з цікавими місцями змістовного культурного відпочинку; 

 потужний економічний центр з поступовим переважанням 

енергоефективної та екологічно дружньої креативної економіки, столиця 

«повітряних моторів», з гармонійним поєднанням високотехнологічого 

потенціалу та високим рівнем життя городян, безцінної культурно-історичної 

спадщини та унікального туристичного середовища; 

 місто однаково комфортне у кожному своєму куточку, чисте, затишне, 

красиве, з широким спектром послуг, розвиненим і зручним громадським 

транспортом, стрімке та просторе як Дніпро; 

 освітній і науковий центр світового рівня, де створено всі умови для 

розвитку особистих, творчих і професійних якостей людини; місто здоров'я, 

культури та спорту; духовної рівноваги та порозуміння, національної єдності, 

творчої самореалізації щасливих людей; місто вільне й творче, як ціле 

українство. 

Напрям А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереженн

я 

Напрям С.  
Місто зручної, 
безпечної та 
креативної 

урбаністики 

Напрям D.  

Місто високої 

якості життя 

В.1. Місто 

високотехнологі

чної екологічно 

безпечної 

промисловості 

Стратегічні цілі 

С.1. Зручна, 

гендерно 

чутлива система 

транспортного 

сполучення 

D.1. Освітній 

простір, що 

відповідає 

викликам 

сучасності 

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва 

С.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище 

D.2. 

Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціального 

захисту 

А.1. Місто чистого 

довкілля 

В.4. Відомий 

центр туризму 

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління 

містом 

Напрям В. Місто 

підприємництва 

та креативної 

економіки 

А.2. Ресурсо 

ощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпечен

ня міста 

В.3. Місто 

креативної 

економіки С.3.Проактивний 

маркетинг міста 
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2.Стратегічний напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Концепція напряму базується на визнанні присутності економічної 

складової в усіх сферах забезпечення життєдіяльності міста. Зміст напряму – 

інфраструктурне забезпечення енергоощадної та екологічно дружньої 

економіки й системи життєдіяльності міста – визначено з огляду на ключові 

проблеми економічного простору, де останнім часом скорочується наукоємна 

складова та складові, які б забезпечували створення доданої вартості. 

Ринок комунальних послуг є економічною складовою, яка забезпечує, як 

диференціацію економіки через розвиток спектру послуг і робочих місць у цій 

сфері, так і загальне підвищення конкурентоспроможності території через 

впровадження енергоефективних та ресурсоощадних технологій у всіх галузях 

економіки та сферах життєдіяльності міста. 

Передбачається, що частина послуг забезпечення життєдіяльності міста 

надалі буде знаходитися в комунальній власності, в тому числі всі послуги з 

водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання в частині 

централізованого надання цих послуг. 

Важливим елементом даного напряму є створення системи ефективного 

та економічно вигідного поводження з промисловими та твердими побутовими 

відходами. Має бути впроваджено роздільний збір, сортування та переробка 

ТПВ, використання частини відходів в якості сировини та джерел 

альтернативної енергії, налагоджено утилізацію мулових осадів центральних 

каналізаційних очисних споруд (ЦОС). 

Розвиватиметься взаємодія підприємств міста та органів місцевого 

самоврядування, як в частині розвитку моніторингу за станом довкілля, так і 

постійної актуалізації стану системи життєзабезпечення міста відповідно до 

потреб. 

Основні показники: 

- задоволеність мешканців станом довкілля; 

- динаміка смертності від онкозахворювань. 

2.1.Схема стратегічного напряму А.  

 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

А.2. Ресурсоощадна та 
енергоефективна система 
життєзабезпечення міста 

А.2.2. Розвиток мереж громадського 
електротранспорту 

Стратегічні цілі 

А.2.3. Енергоефективні системи 

вуличного освітлення міста 

А.2.4. Енергоощадне, комфортне 

житло та енергоефективні будівлі 

бюджетної сфери 

А.2.1. Розвиток міської системи 

управління енергетичними 

ресурсами 

А.1.1. Ресурсоефективне та 

економічно вигідне поводження з 

А.1. Місто чистого довкілля 

А.1.2. Зменшення забруднення 
атмосферного повітря 

А.1.3. Безпечне водопостачання та 
водовідведення 

А.1.5. Системний екологічний 

моніторинг та інформування 

А.1.4. Поліпшення екологічного 
стану малих річок та річки Дніпро 

Оперативні цілі 
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Проекти будуть спрямовані на  подолання наступних проблем: 

- великі обсяги утворення й накопичення побутових відходів, недостатність 

їх утилізації, неналежний санітарний стан міста, стихійні звалища; 

- забруднення річки Дніпро стоками (промисловими) та погіршення стану 

джерела питної води; 

- недостатня свідомість громади щодо необхідності збереження довкілля; 

- відсутність принципів збалансованості програмних документів 

(екологічна складова); 

- концентрація підприємств в центрі міста; 

- низький рівень енергоефективності установ, підприємств та житлового 

фонду міста. 

 На першому етапі  реалізації Стратегії планується реалізувати  проекти, 

які  отримали найвищий рейтинг.   

Планується реалізація 11 проектів за двома стратегічними цілями.  

 

2.2. Структура  проектів за стратегічним  Напрямом А 

Проекти за стратегічними цілями 
Термін 

реалізації 

Оріентовна 

вартість, тис.грн. 

А.1. Місто чистого довкілля 

А.1.1.1. Будівництво полігону твердих побутових 

відходів №3 на землях Сонячної селищної Ради, 

Запорізького району, Запорізької області. 

2019-2020 35616,0 

А.1.3.1. Реконструкція центральних каналізаційних 

очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові 

ставки м. Запоріжжя. 

2018-2020 43079,8 

А.1.4.1. Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річок. 
2018 6781,7 

А.1.4.2. Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річок. 

Розчистка гирлової ділянки русла р. Мокра Московка. 

2019-2020 51528,7 

Всього, за стратегічною ціллю 2018-2020  137006,2 

А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система життєзабезпечення міста 

А.2.1.1. Впровадження системи енергоменеджменту 

та енергомоніторингу в бюджетних установах міста. 
2018-2020 285,0 

А.2.1.2. Проведення Днів Сталої Енергії в 

м.Запоріжжі. 
2018-2020 212,5 

А.2.2.1. Модернізація (реконструкція) інфраструктури 

міського електротранспорту. 
2018 6368,1 

А.2.4.1. Комплексний проект з термомодернізації 60 

будівель бюджетної сфери. 
2018-2020 280000,0 
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А.2.4.2.Термомодернізація будівлі Запорізького 

міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) за 

адресою вул. Парамонова, 11а -  реконструкція 

2019-2020 6987,2 

А.2.4.3. Відшкодування відсоткових ставок за 

залученими в кредитно-фінансових установах 

короткостроковими кредитами, що надаються 

об’єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівельним кооперативам на 

реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних 

проектів в житлово-комунальному господарстві. 

2018-2020 7106,4 

А.2.4.4. Реконструкція систем теплозабеспечення із 

встановленням індивідуальних теплових пунктів 

(ІТП) у будівлях житлової та бюджетної сфери 

м.Запоріжжя 

2018-2020 109018,4 

 Всього, за стратегічною ціллю 2018-2020  409977,5 

 Всього за Напрямом А. на 2018-2020 роки 2018-2020  546 983,7 

 

2.3 Проекти за напрямом А. Місто здорового довкілля та 

ресурсозбереження 

2.3.1. Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

А.1.1.1. Будівництво полігону твердих побутових відходів №3 на землях 

Сонячної селищної Ради, Запорізького району, Запорізької області 
Напрям: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль: А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль 
А.1.1.Ресурсоефективне та економічно вигідне поводження з 
відходами.  

Назва проекту: 
 

А.1.1.1. Будівництво полігону твердих побутових відходів №3 на 
Землях Сонячної селищної Ради, Запорізького району, 
Запорізької області 

Цілі проекту: 
Підвищення рівня екологічної безпеки, створення сучасного 
полігону твердих побутових відходів 

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 760 000 жителів міста 

Стислий опис проекту: 
 

Проектом визначена геометрична ємкість полігону, об’єм якої 
становить 3319,381 тис.м3. Проектом передбачено будівництво 
насосної станції, резервуару для збирання фільтрату, компостні 
ями, водовідвідний лоток, технологічні та експлуатаційні дороги, 
скла, паливо-мастильних матеріалів, режимно-спостережні 
свердловини, ангар сортувального комплексу, приміщення 
деревообробки, майданчик для складування деревини, ємкість 
резервуару для збору фільтрату, дезактиваційний бар’єр, ваги 
автомобільні тензометричні ВАТ-40Е з платформою, майданчик 
для миття сміттєвозів, адміністративно-побутовий корпус. 

Очікувані результати: 
 

Основним очікуваним результатом від реалізації Стратегії 
поводження з ТПВ є формування в Запоріжжі комплексної 
системи управління твердими побутовими відходами, яка 
забезпечить можливість створити організаційну інфраструктуру 
для раціонального поводження з ТПВ.  



11 

 

 

 

Ключові заходи проекту: 
 

Будівництво включає основні об'єкти: 
- полігон ТПВ з пристроєм водонепроникні основи 
з бентонітових матів площею по підставі 7.8. га; 
- земляна дамба; 
- компостні ями (3 секції загальною площею 13458 кв.м); 
- майданчик для складування деревини; 
- дренажна мережа з резервуаром для збору фільтрату; 
- насосна станція; 
- локальні очисні споруди «Кубо»; 
- господарська зона (будівля АБК, бокси для техніки, 
трансформаторна підстанція, пожежний резервуар); 
- зовнішні мережі водопроводу і електропостачання; 
- під'їзна технологічна і експлуатаційні дороги з пристроєм 
водовідвідного лотка; 
- огородження, зовнішнє освітлення; 
- встановлення трьох когенераційних установок - 3 шт.  

Період здійснення: 2019-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

35616,0 

Джерела фінансування: 
Бюджет міста та інші кошти, не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний:  
Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва», Департамент інфраструктури та благоустрою 
Запорізької міської ради  

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва» Запорізької міської ради; Департамент 
інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради; ТОВ 
«Проектний інститут «Запорізький Промбудпроект» - проектна 
організація; ТОВ «Карпатиінвестбуд» - будівельна генеральна 
підрядна оранізація 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 
Запорізької міської 
ради 

2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 
Запорізької міської 
ради 

2020 

 

А.1.3.1. Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого 

берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя 
Напрям: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль: А 1. Місто чистого довкілля 
Оперативна ціль: А.1.3. Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проекту: 
А.1.3.1. Реконструкція центральних каналізаційних очисних 
споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Удосконалення технологічного процесу обробки осаду, а саме: 
недопущення загнивання мулу, покращення відводу мулової 
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води, прискорення процесу висихання та ліквідації 
неприємних запахів 

Територія впливу проекту: 
Прилеглі до мулових ставків населені пункти (смт Балабине 
Запорізького району) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

6,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Майданчик мулових ставків з півночі і заходу обмежений 
сільськогосподарськими землями дослідного господарства 
«Кушугумський», з півдня - автодорогою з міста Запоріжжя та 
смт.Балабине на автомагістраль Харків-Сімферополь. Відстань 
до житла смт.Балабине – 700м. Загалом 62 ставки та 
5 відстійників розміщуються на площі 62 га. Мулові ставки 
№№1-5, 12 і 13 розташовані в лівому крилі майданчика, а 
№54-57 – у правому крилі.  
На даний час майже всі мулові ставки ЦОС-1 заповнені мулом. 
З 59 ставків лише 1 вичищений і знаходиться в резерві та 1 
було реконструйовано у 2016 році.  Вже підсушених і готових 
для очищення – 15 ставків.  
Чистка ставків виконується драглайном, у зв’язку з чим їх 
глибина за час експлуатації значно збільшилася, тому мул на 
ставках зневоднюється дуже повільно. Через довготривале 
підсихання мають місце процеси загнивання мулу, що створює 
об’єктивну проблему утворення неприємних запахів при 
очистці стічних вод.  
В рамках проекту планується провести реконструкцію 11 
ставків в 3 черги: 
- в першу чергу провести реконструкцію мулових ставків №1-
№3 з трубопроводами і камерами; 
- в другу чергу провести реконструкцію мулових ставків №5, 
№4, №12, №13 з трубопроводами і камерами; 
- в третю чергу провести реконструкцію мулових ставків №54-
№57 з трубопроводами і камерами. 

Очікувані результати: 

Реалізація проекту дозволить удосконалити технологічний 
процес обробки осаду та покращить загальний вплив на 
навколишнє природне середовище. 

Ключові заходи проекту: 

Розробка проектно-кошторисної документації, реконструкція 
мулових ставків (реконструкція мулових майданчиків, 
зменшення глибини мулових ставків, часткова заміна 
дренажних трубопроводів). 
Реконструкція мулових ставків (зменшення глибини мулових 
ставків, часткова заміна дренажних трубопроводів). 
Очищення ставків від мулу екскаваторами та зрізання 
існуючого днища. 
Улаштування колодязів механічного зневоднення та відвідних 
колодязів.  
Прокладання відвідних колекторів і напускних трубопроводів. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

43079,759 

Джерела фінансування: 
Державний та місцеві бюджети, власні кошти підприємства, 
інвестиції, джерела фінансування, не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний:  
Комунальне підприємство «Водоканал» 
 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Комунальне підприємство «Водоканал», підрядник -
переможець процедури закупівлі 
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Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Комунальне 
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2018 

Реконструкція центральних 
каналізаційних очисних спо-
руд Лівого берега (ЦОС-1). 
Мулові ставки м.Запоріжжя, 
в т.ч.:  
1 черга – реконструкція 
мулових ставків №1-№3 з 
трубопроводами і камерами 

Комунальне 
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2019 

2 черга - реконструкція 
мулових ставків №5, №4, 
№12, №13 з трубопрово-
дами і камерами 

Комунальне 
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2019 

3 черга - реконструкція 
мулових ставків №54-№57 з 
трубопроводами і камерами  

Комунальне 
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2020 

 

А.1.4.1. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок 
Напрям: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль: А. 1. Чисте довкілля 

Оперативна ціль: 
А. 1.4. Поліпшення екологічного стану малих річок та річки 
Дніпро 

Назва проекту: 
А.1.4.1. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану річок  

Цілі проекту: 
Розчищення заплави р.Верхня Хортиця на ділянці від 
вул. Каменсько-Дніпровської вздовж вул. Пожарського, 
Шушенська, Зачиняєва, Істоміна 

Територія впливу 
проекту: 

Дніпровський район м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

15 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Загальна довжина р.Верхня Хортиця становить 9,1 км. По всій 
довжині річка була замулена та засмічена, поросла очеретом, що 
призвело до погіршення її гідрологічного режиму та санітарного 
стану, підтоплення житлової забудови.  
У попередні роки були розчищені ділянки річки від залізничного 
переїзду до р.Дніпро та від залізничного переїзду до 
вул.Каменсько-Дніпровської (Пожарського, 46). 
Проведення заходів з розчищення заплави р.Верхня Хортиця на 
ділянці від вул.Каменсько-Дніпровської вздовж 
вул.Пожарського, Шушенська, Зачиняєва, Істоміна орієнтовною 
довжиною 2,7 км є завершальним етапом розчищення р.Верхня 
Хортиця. Зазначена ділянка річки заболочена, що ускладнює 
відтік поверхневих вод і призводить до підтоплення прилеглої 
території. Схемою технічних рішень передбачається розчищення 
русла р.Верхня Хортиця, розчищення струмка, влаштування 
перепадів, реконструкція пішохідних мостів, влаштування 
осушувальної мережі. Розчищення русла і струмка забезпечить 
своєчасне відведення поверхневих вод, дозволить розвантажити 
грунтовий потік і знизить рівень грунтових вод в заплаві і 
прилеглої території, покращить соціально-побутові умови 
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проживання. 

Очікувані результати: 
Попередження підтоплення житлової забудови, зниження рівня 
ґрунтових вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану 
прилеглої території. 

Ключові заходи проекту: 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка 
русла р.Верхня Хортиця в районі вул. Зачиняєва, Шушенська, 
Істоміна. 

Період здійснення: 2018 рік 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

6781,742 

Джерела фінансування: 
Державний та місцеві бюджети, усі джерела фінансування, не 
заборонені чинним законодавством України 

Відповідальний:  
Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва» 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва», підрядник - переможець процедури закупівлі 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Розчистка русла р.Верхня 
Хортиця довжиною 
близько 700 м 

КП «Управління 
капітального 
будівництва» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2018 

Розчищення струмка, 
влаштування перепадів 

КП «Управління 
капітального 
будівництва» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2018 

Реконструкція 
пішохідних мостів 

КП «Управління 
капітального 
будівництва» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2018 

Влаштування 
осушувальної мережі 

КП «Управління 
капітального 
будівництва» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2018 

 

А.1.4.2. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок. Розчистка гирлової ділянки русла 

р.Мокра Московка 
Напрям: А.Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль: А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль: 
А.1.4. Поліпшення екологічного стану малих річок та річки 
Дніпро 

Назва проекту: 
 

А.1.4.3. Відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка 
гирлової ділянки русла р. Мокра Московка 

Цілі проекту: 
 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану гирлової ділянки русла р.Мокра 
Московка 

Територія впливу проекту: Олександрівський та Комунарський райони м.Запоріжжя 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

200 тис.осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Для відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану р.Мокра Московка схемою 
прийнятих технічних рішень передбачається:   
розчищення русла річки шляхом видалення мулових 
відкладень на ділянці від гирла до залізничного мосту 
Запоріжжя-1 – Запоріжжя-2; 
влаштування на вільній території вздовж русла споруд для 
зневоднення мулових відкладень до можливості їх 
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перевезення; 
збір та повернення освітленої води назад у річку; 
збереження існуючого кріплення берегів водойми, 
природного ландшафту та благоустрою прилеглої території; 
перевлаштування комунікацій, що попадають в зону 
виконання робіт; 
закріплення берегів водойми на ділянці від пр. Соборного до 
залізничного мосту Запоріжжя-1 – Запоріжжя-2; 
облаштування території берега річки в межах ПЗС;  
проведення ліквідаційних, відновлювальних та 
рекультиваційних робіт. 

Очікувані результати: 
 

Реалізація заходу дозволить відновити і підтримати 
сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан, 
збільшити пропускну здатність русла р.Мокра Московка, а 
також знизити ступень затоплення заплави поверхневим 
стоком весняної повені та зливових паводків.  

Ключові заходи проекту: 
 

Проведення інженерно-геологічних досліджень. Розчищення 
русла р.Мокра Московка протяжністю 2,1 км, роботи 
передбачається виконувати будівельною технікою з проходом 
під існуючими автомобільними, залізничним та пішохідним 
мостами зі збереженням існуючого кріплення берегів та 
благоустрою прилеглої території з попереднім очищенням 
дна від великих коряк, стовбурів дерев, сторонніх предметів 
зі збереженням природного ландшафту. 

Період здійснення: 
 

2019-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

51528,677 

Джерела фінансування: 
 

За рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених 
чинним законодавством України 

Відповідальний:  
Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва» 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва», підрядник-переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Заходи щодо відновлення і 
підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок. 
Розчистка гирлової ділянки 
русла р.Мокра Московка, в 
т.ч.: 
1 черга - Нижня ділянка 
розчистки русла: від початку 
розчистки (ПК4+12) до 
автомобільно-пішохідного 
мосту на Прибережній 
автомагістралі (ПК13+65), 
протяжність ділянки - 953 м. 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2019  

2 черга - Середня ділянка 
розчистки русла: від 
автомобільно-пішохідного 
мосту на Прибережній 
автомагістралі (ПК13+65) до 
автодорожнього мосту через 
р. Мокра Московка по пр. 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

2019  
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Соборному в районі 
автовокзалу (ПК20+60) 
протяжністю 695 м. 
3 черга - Верхня ділянка 
розчистки русла: від 
автодорожнього мосту по пр. 
Соборному (ПК20+60) до 
кінця розчистки (ПК25+20) в 
районі залізничного мосту 
Запоріжжя-1–Запоріжжя-2, 
протяжність ділянки – 460 м. 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

Підрядна організація-
переможець процедури 
закупівель 

 

2.3.2. Стратегічна ціль А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 

життєзабезпечення міста 

А.2.1.1. Впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу в 

бюджетних установах міста 
Напрям: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль: А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 

життєзабезпечення міста 

Оперативна ціль: 
А.2.1. Розвиток міської системи управління енергетичними 
ресурсами  

Назва проекту: 
 

А.2.1.1. Впровадження системи енергоменеджменту та 
енергомоніторингу в бюджетних установах міста 

Цілі проекту: 
 

Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та води. 
Зменшення обсягів витрат з бюджету на оплату енергоносіїв. 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

15,0 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Впровадження системи енергоменеджменту та 
енергомоніторингу муніципальних об’єктів на базі електронної 
платформи  системи енергомоніторингу 

Очікувані результати: Прогнозний рівень економії енергоресурсів до 10 % 

Ключові заходи проекту: 
 

Запровадження щоденного внесення інформації про споживання 
енергоресурсів установи за показами приладів обліку до бази 
даних  електроної системи енергомоніторингу. На підставі 
внесеної інформації можливість оперативного реагування на 
підвищення енергоспоживання, можливість формування звітів по 
структурним підрозділам, по часовим інтервалам тощо. 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

285,0 

Джерела фінансування: Бюджет міста 
Відповідальний:  Депаратмент економічного розвитку Запорізької  міської ради  
Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Бюджетні установи, заклади та організації міської ради 

Інше: 
 

У майбутньому планується поширити проект на комунальні 
підприємства та ОСББ 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 
Підготовка розпорядчих 
документів для впровад-
ження енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

Департамент 
економічного розвитку 
міської ради 

КП «Запорізьке 
енергетичне 
агентство» Запорізької 
міської ради 

2018  

Створення енергоменед-
жменту на рівні установ, 

Керівники структурних 
підрозділів 

 2018  
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організацій, закладів з 
призначенням відпові-
дальних осіб 
Внесення інформації до 
бази даних для створення 
енергетичного паспорту 
установи, закладу 

Енергоменеджери 
установ, організацій, 
закладів 

КП «ЗЕНА» 2018 

Внесення щоденної 
інформації до бази даних 
про енергоспоживання 
установи, закладу 

Енергоменеджери 
установ, організацій, 
закладів 

КП «ЗЕНА» 
Постійно з 

початку 2018 
року 

Аналіз енергоспоживання, 
підготовка звітів та розроб-
лення заходів щодо змен-
шення енергоспоживання 

КП «ЗЕНА» ЗМР  

Щокварталу 
з 

І кварталу 
2018 року 

Розроблення заходів для 
окремих закладів  

КП «ЗЕНА» ЗМР  
З ІІ кварталу 

2018 року 

 

 А.2.1.2. Проведення Днів Сталої Енергії в місті Запоріжжя 
 

Напрям: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль: А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 

життєзабезпечення міста 

Оперативна ціль: 
А.2.1. Розвиток міської системи управління енергетичними 
ресурсами 

Назва проекту: А.2.1.2. Проведення Днів Сталої Енергії в місті Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Підвищення обізнаності населення щодо енергоощадних та 
енергоефективних технологій в побуті 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

20 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Проведення Днів Сталої Енергії в рамках Європейського тижня 
енергоефективності з культурно-масовими заходами, 
проведенням «відкритих дверей» на об’єктах з 
енергозбереженням, організація тематичних конкурсів малюнків 
серед учнів шкіл, проведення консультацій та ознайомлення з 
сучасним досвідом енергоощадності серед членів ОСББ тощо 

Очікувані результати: 
Підвищення обізнаності населення, у т.ч. молоді, про шляхи 
зменшення споживання теплової енергії на опалення, електро-
енергії, газу та води в побуті та комунальному господарстві  

Ключові заходи проекту: 

Екскурсії для журналістів, школярів та громадськості на об’єкти, 
де впроваджені енергоощадні технології.  
Проведення конкурсу дитячого малюнку з відзначенням 
переможців подяками міського голови. Відзначення студентської,  
учнівської молоді та їх керівників за перемогу в тематичних 
олімпіадах.  

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

212,5 

Джерела фінансування: 
Кошти бюджету міста та Асоціації енергоефективних міст 
України, членом якої є Запоріжжя 

Відповідальний:  

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради 
Комунальне підприємство «Запорізьке енергетичне агентство» 
Запорізької міської ради  
Департаменти міської ради: з управлінням житлово-
комунальним господарством, освіти і науки, культури, туризму і 
мистецтв, сім’ї, молоді та спорту, управління внутрішньої 
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політики, преси та інформації, з питань транспортного 
забезпечення та зв’язку  

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Всі мешканці міста  

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Дні «відкритих дверей» Департамент з 
управління житлово-
комунальним 
господарством, 
департамент 
інфраструктури і 
благоустрою 
Запорізької міської 
ради 

КП «Запоріжміськсвітло», 
Концерн «Міські теплові 
мережі», КП «Водоканал», 
управління з питань 
транспортного забезпечення 
та зв’язку, управління 
внутрішньої політики, преси 
та інформації Запорізької 
міської ради 

2018-2020 

Екскурсії на об’єкти, де 
впроваджені 
енергоефективні 
технології 

Департамент з 
управління житлово-
комунальним 
господарством 
Запорізької міської 
ради 

Управління з питань 
транспортного забезпечення 
та зв’язку, управління 
внутрішньої політики, преси 
та інформації Запорізької 
міської ради, підприємства 
міста 

2018-2020 

Наукова конференція 
Запорізький 
національний 
університет, 
департамент 
економічного 
розвитку Запорізької 
міської ради 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством, департамент 
інфраструктури і 
благоустрою міської ради 
КП «Запоріжміськсвітло», 
Концерн «Міські теплові 
мережі», КП «Водоканал» 

2018-2020 

Урочистості з відзначен-
ням молоді та їх 
наставників 

Департамент освіти і 
науки Запорізької 
міської ради 

Департамент економічного 
розвитку Запорізької міської 
ради 

2018-2020 

Культурно-масові заходи 
в бібліотеках 

Департамент 
культури та туризму 
Запорізької міської 
ради 

Департамент освіти і науки 
Запорізької міської ради 

2018-2020 

Культурно-масовий захід 
ККЗ ім. Довженка 

Департамент 
культури та 
туризму, 
департамент освіти і 
науки Запорізької 
міської ради 

Департамент освіти і науки 
Запорізької міської ради 

2018-2020 

Виставка товаровироб-
ників енергоефективного 
обладнання 

Департамент 
економічного 
розвитку Запорізької 
міської ради  

Запорізька торгово-
промислова палата 

2018-2020 

 

А.2.2.1. Модернізація (реконструкція) інфраструктури міського 

електротранспорту 
Напрям: А.Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль: А.2. Ресурсо та енергоефективна система життєзабезпечення 
міста 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

А.2.2. Розвиток мереж громадського електротранспорту 



19 

 

 

 

Назва проекту: 
 

А.2.2.1 Модернізація (реконструкція) інфраструктури міського 
електротранспорту 

Цілі проекту: 
 

Попередження потенційних возгорянь у мережі та захист від 
загоряння рухомого складу, забезпечення безпеки пасажирів в 
салоні трамвая і тролейбуса. 
Покращення транспортного обслуговування мешканців міста. 

Територія впливу 
проекту: 

м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Орієнтовна чисельність споживачів послуг – близько 300,0 тис. 
мешканців м.Запоріжжя 

Стислий опис проекту: 
 

Система моніторингу призначена для захисту тягової мережі від 
токів короткого замикання та неприпустимих навантажень. 
Захист тягових мереж забезпечується шляхом безперервного 
контролю динаміки зміни струму і напруги в тяговій мережі. У 
разі перевищення заданих параметрів захисних функцій система 
подає команду на відключення швидкодіючого вимикача, що 
дозволяє попередити потенційні возгоряння у мережі і захист від 
загоряння рухомого складу, забезпечити безпеку пасажирів в 
салоні трамвая і тролейбуса. 
Облаштування повороту на перехресті між пр.Соборний та 
вул.Космічна для забезпечення прямого сполучення між 
Південним мкрн. та Космічним мкрн. для мешканців міста з 
метою безпересадочного користування пасажирським 
транспортом. 

Очікувані результати: 
 

Забезпечення стабільних пасажирських перевезень в місті 
Запоріжжя та безпеки пасажирів в салонах електротранспорту. 
Отримання можливості якісного та зручного пересування для 
мешканців міста міським електротранспортом без пересадок. 

Ключові заходи проекту: 
 

Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського 
електротранспорту 34 системами моніторингу та захисту тягової 
мережі 
Комплексне нове будівництво контактних мереж тролейбусної 
лінії на перехресті між пр.Соборний та вул.Космічна (в прямому 
та зворотньому напрямку) м.Запоріжжя 

Період здійснення: 2018 рік  
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

6368,051 

Джерела фінансування: 
 

Кошти бюджету міста, власні кошти Запорізького комунального 
підприємства міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 

Відповідальний:  
Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне підприємство 
міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне підприємство 
міського електротранспорту  «Запоріжелектротранс»,                 
КП «Управління капітального будівництва» міської ради,              
ПАТ «Плутон» (Запоріжжя) 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 
виконавець 

Співвиконавці 
Термін 
виконання 

 Закупівля обладнання Запорізьке комунальне 
підприємство міського 
електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 

ПАТ «Плутон» 
(Запоріжжя) 

2018  

Пуско-налагоджувальні 
роботи 

Запорізьке комунальне 
підприємство міського 

ПАТ «Плутон» 
(Запоріжжя) 

2018  
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електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 

Настройка параметрів та 
випробування системи 
моніторингу та захисту 
тягової мережі 

Запорізьке комунальне 
підприємство міського 
електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 

ПАТ «Плутон» 
(Запоріжжя) 

2018  

Підготока проектно-
кошторисної документації 

Запорізьке комунальне 
підприємство міського 
електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 

ВКФ ТОВ 
«Електротрансодеса» 

2018  

Організація дорожнього 
руху 

Не визначено Не визначено Не визначено 

Реконструкція контактної 
мережі трамваю і 
тролейбусу 

Не визначено  Не визначено Не визначено 

Встановлення 
світлофорних об’єктів  

Не визначено Не визначено Не визначено 

Встановлення об’єктів 
освітлення  

Не визначено Не визначено Не визначено 

Перенесення зупиночного 
комплексу 

Не визначено Не визначено Не визначено 

 

А.2.4.1. Комплексний проект з термомодернізації 60 будівель бюджетної 

сфери 
Напрям: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль: А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 
життєзабезпечення міста 

Оперативна ціль: 
А.2.4. Розвиток міської системи управління енергетичними 
ресурсами 

Назва проекту: 
 

А.2.4.1. Комплексний проект з термомодернізації 60 будівель 
бюджетної сфери  

Цілі проекту: 
 

Зменшення споживання теплової енергії на опалення закладів 
бюджетної сфери. Зменшення обсягів витрат з бюджету на 
оплату енергоносіїв 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

21,1 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної 
сфери (галузі освіти і охорони здоров’я). 
Повна інформація на сайті Запорізької міської ради в розділі за 
посиланням «Економіка» - «Енергоефективінсть»  

Очікувані результати: 
Прогнозний рівень економії енергоресурсів 51,54 % (22 344 
МВт*год/рік, 29 242 тис. грн/рік) 

Ключові заходи проекту: 
Модернізація систем опалення та вентиляції будівель, утеплення 
зовнішніх стін, підвального перекриття та даху, встановлення 
енергоефективних вікон і дверей 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

280 000 

Джерела фінансування: Кредитні кошти та кошти бюджету міста  
Відповідальний:  Запорізька міська рада 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Департамент освіти і науки та департамент охорони здоров’я 
міської ради  
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Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 
Визначення переліку 
об’єктів  

Департамент економічного 
розвитку Запорізької міської 
ради,  департамент освіти  і 
науки, департамент охорони 
здоров’я Запорізької міської 
ради 

 
До січня 

2018 року 

Проведення енергоаудитів 
будівель, розробка 
попереднього ТЕО 

ПП «Західно-Український 
ресурсний навчальний центр» 

Департамент осві-
ти і науки, депар-
тамент охорони 
здоров’я, департа-
мент економічного 
розвитку 
Запорізької міської 
ради 

До січня 
2018 року 

Участь у програмах 
залучення кредитних 
коштів підготовка 
документів, підписання 
кредитної угоди 

Департамент фінансової та 
бюджетної політики, 
департамент освіти і науки, 
департамент охорони здоров’я, 
департамент економічного 
розвитку Запорізької міської 
ради 

Департамент 
економічного 
розвитку 
Запорізької міської 
ради 

2018-2020  

Розробка проектів для 
окремих будівель. 
Проведення тендерів 

Департамент освіти  і науки, 
департамент охорони здоров’я 
Запорізької міської ради, 
проектні організації 

 2018  

Проведення комплексної 
термомодернізації (І черга 
з урахуванням розміщен-
ня споживачів соціальних 
послуг в сусідніх 
установах) 

Будівельні організації  Департамент 
освіти  і науки, 
департамент 
охорони здоров’я 
Запорізької міської 
ради 

2019 

Проведення комплексної 
термомодернізації 
(ІІ черга з урахуванням 
розміщення споживачів 
соціальних послуг в 
сусідніх установах) 

Будівельні організації  Департамент 
освіти  і науки, 
департамент 
охорони здоров’я 
Запорізької міської 
ради 

2020 

 
А.2.4.2.Термомодернізація будівлі Запорізького міського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 

адресою вул. Парамонова, 11а -  реконструкція 
Напрям: А.2  Місто здорового довкілля та ресурсозбереження  

Стратегічна ціль: А.2. Ресурсоощадна та ефективна система життєзабезпечення 
міста 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

А.2.4. Енергоощадне, комфортне житло та енергоефективні 
будівлі бюджетної сфери 

Назва проекту: 
 

А.2.4.2.Термомодернізація будівлі Запорізького міського 
територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) за адресою вул. Парамонова, 11а -  
реконструкція 

Цілі проекту: 
 

Створення належних умов для соціальної реабілітації дітей з 
інвалідністю, надання їм соціальної послуги денного догляду та 
соціальної адаптації молоді з інвалідністю 
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Територія впливу 
проекту: 

 м. Запоріжжя, Комунарський район 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

близько 120 дітей та осіб з інвалідністю 

Стислий опис проекту: 
 

Будівля побудована в 1970 році. В ній розміщується відділення 
соціальної допомоги вдома, денного перебування, соціальної 
реабілітації для дітей з інвалідністю Комунарського району. 
Внутрішня температура в приміщеннях в опалювальний період 
коливається від 16-21 С. Одна з причин – втрата тепла через 
віконні блоки, які знаходяться в незадовільному стані (площа 
вікон становить 35% від загальної площі фасаду). Існує нагальна 
потреба у створенні умов, які відповідають будівельним, 
технічним, санітарно-гігієнічним нормам відповідно до 
законодавства для якісного надання соціальних і реабілітаційних 
послуг. В 2017 році розроблений проект з термомодернізації 
будівлі.  

Очікувані результати: 
 

Завдяки проведеній термомодернізації будівлі покращаться 
умови теплового комфорту перебування людей; економія від 
впровадження енергозберігаючих заходів буде складати близько 
75%, виключаються аварійні ситуації, прориви трубопроводів 
тощо, знизяться платежі за енергоресурси; підвищиться строк 
експлуатації будівлі, покращиться зовнішній вигляд будівлі, що 
дозволить орієнтовно 20-25 років на високому рівні надавати 
щороку щонайменше 120 особам з інвалідністю Комунарського 
району соціальні, реабілітаційні послуги. 

Ключові заходи проекту: 
 

Проведення робіт з термомодернізації. 
Запровадження енергоефективних заходів: модернізація системи 
опалення, фасаду, дахового перекриття, підвального перекриття, 
зовнішніх вікон та балконних блоків тощо. 
Організація роботи відділення соціальної реабілітації дітей з 
інвалідністю з надання реабілітаційних послуг, надання послуг 
денного догляду. Соціальна адаптація молоді з інвалідністю. 
Аналіз результатів роботи фахівців відділень з соціальної 
реабілітації та адаптації. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

6 987,182 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста та інші кошти, не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний:  
Управління соціального захисту населення Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Запорізький міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), неурядові та 
громадські організації, спонсори 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Проведення робіт з 
термомодернізації 

УСЗН ЗМР КП «УКБ» 2019 

Проведення 
енергоефективних заходів 

УСЗН ЗМР КП «УКБ» 2019 

Надання реабілітаційних 
та соціальних послуг 
відповідно до 

ЗМТЦСО  2019-2020 
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нормативних документів 

Моніторинг надання 
соціальних послуг та 
внесення коригування в їх 
надання 

ЗМТЦСО  2020 

 
А.2.4.3. Відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-

фінансових установах короткостроковими кредитами, що 

надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків 

та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 

енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-

комунальному господарстві 
Напрям: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль: А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 

життєзабезпечення міста 
Оперативна ціль: 
 

А.2.4. Енергоощадне, комфортне житло та енергоефективні 
будівлі бюджетної сфери 

Назва проекту: 
 

А.2.4.3. Відшкодування відсоткових ставок за залученими в 
кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, 
що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 
енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-
комунальному господарстві 

Цілі проекту: 
 

Відшкодування відсоткових ставок по кредитних коштах, 
залучених ОСББ та ЖБК на впровадження заходів з 
енергозбереження та енергоефективності в багатоквартирних 
будинках 

Територія впливу 
проекту: 

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та 
житлово-будівельні кооперативи м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

90 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Використання коштів бюджету міста на відшкодування 
відсоткових ставок за залученими в Банках короткостроковими 
кредитами. 
Використання коштів бюджету міста на відшкодування 
відсоткових ставок за залученими в Банках кредитами суб’єктів 
господарювання, які спрямовують кредити на  енергозбереження 
житлових будинків.  
Буде укладено угоди відповідних структурних підрозділів  
міської ради з банківськими установами, що забезпечить 
поширення позитивного досвіду. Проведено конкурс або 
складено список.  

Очікувані результати: 
 

Зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних та водних 
ресурсів, поліпшення енергоефективності конструкцій та 
внутрішньобудинкових систем теплозабезпечення житлових 
будівель, підвищення комфортності проживання в них. 

Ключові заходи 
проекту: 

Відшкодування відсоткових ставок 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

7 106,400 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Департамент з управління житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Департамент з управління житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради 
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Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 
Підготовка місцевих 
нормативних актів 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

- 2018 

Підготовка та проведення 
інформаційної компанії 
серед ОСББ, інших 
обслуговуючих 
організацій. 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

- 2019 

Укладання договорів із 
банками 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

- 2019 

Забезпечення відшкоду-
вання та моніторинг 
ефективності 
використання коштів 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

- 2020 

 

А.2.4.4. Реконструкція систем теплозабеспечення із встановленням 

індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях житлової та 

бюджетної сфери м. Запоріжжя 
Напрям: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль: А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 

життєзабезпечення міста 

Оперативна ціль: 
А.2.4. Енергоощадне, комфортне житло та енергоефективні 
будівлі бюджетної та житлової сфери  

Назва проекту: 
 

А.2.4.4. Реконструкція систем теплозабезпечення із 
встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у 
будівлях житлової та бюджетної сфери м. Запоріжжя 
 

Цілі проекту: 
 

Скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. 
Підвищення надійності та якості послуг теплопостачання. 
Зменшення споживання палива та електроенергії 
теплопостачальним підприємством. 

Територія впливу 
проекту: 
 

Будинки закладів освіти (50 од.) 
Будинки закладів охорони здоров’я (3 од.) 
Будинки житлової сфери (35 од.) 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

80,6 тис. осіб. 

Стислий опис проекту: 
 

Встановлення 100 од. індивідуальних теплових пунктів у 
приміщеннях будівель за незалежною схемою та автоматичного 
регулювання теплового потоку систем опалення за погодними 
умовами 

Очікувані результати: 
 

Обсяги скорочення викидів парникових газів - 4075 т/рік, СО -
єкв. 
Підвищення надійності та якості послуг теплопостачання. 

Ключові заходи проекту: Встановлення  100 од. індивідуальних теплових пунктів 
Період здійснення: 2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

109 018,378 

Джерела фінансування: Кошти державного бюджету, отриманих від продажу частин 
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 установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого 
ст.17 Кіотського протоколу 

Відповідальний:  
Департамент з управління житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради 
 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Департамент з управління житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Складання титульного 
списку будівель для 
встановлення ІТП (або 
проведення конкурсу) 

Департамент з управ-
ління житлово-
комунальним 
господарством  
Запорізької міської 
ради 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

2018 

Визначення моделей ІТП 
для конкретних будівель 

Департамент з 
управління житлово-
комунальним 
господарством  
Запорізької міської 
ради 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

2019 

Проведення тендерів  Департамент з 
управління житлово-
комунальним 
господарством  
Запорізької міської 
ради 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

2019 

Встановлення 
індивідуальних теплових 
пунктів у приміщеннях 
будівель 

Департамент з 
управління житлово-
комунальним 
господарством  
Запорізької міської 
ради 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

2020 

 

 

2.4. Показники оцінки реалізації Стратегічного плану за напрямом А 
№ Оперативна 

ціль/проект 
Індикатор Відповідальний 

НАПРЯМ А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

А.1.1  Ресурсоефективне 
та економічно 
вигідне 
поводження з 
відходами  

- Збільшення частки переробки 
відходів до 70%. 
 
- Відсоток стихійних звалищ 
відходів, відсоток захоронених 
відходів. 
- Співвідношення частки 
перероблених та утилізованих 
відходів до утворених 

Департамент інфраст-
руктури та благоустрою 
Запорізької міської ради  
Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради  
Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради  

А.1.2  Зменшення 
забруднення 
атмосферного 
повітря міста  

- Скорочення/збільшення викидів 
в атмосферне повітря від 
стаціонарних та пересувних 
джерел, тонн на рік.  
- Показники якості атмосферного 
повітря  

Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради  
Промислові підприємства  
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А.1.3  Безпечне водо-
постачання та 
водовідведення  

- Зменшення обсягів 
використання свіжої води для 
виробничих потреб.  
- Кількість реконструйованих 
мулових ставків  
 

Департамент з управ-
ління житлово-кому-
нальним господарством 
Запорізької міської ради 
Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради  
КП «Водоканал  

А.1.4  Поліпшення 
екологічного стану 
малих річок та 
р. Дніпро  

Довжина розчищених русел 
річок (водойм)  
 

Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради 
Департамент інфрас-
труктури та благоустрою 
Запорізької міської ради  
Районні адміністрації 
Запорізької міської ради  

А.1.5  Системний 
екологічний 
моніторинг та 
інформування  

Підвищення рівня інформування 
громадян про стан 
навколишнього середовища 

Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради  

Стратегічна ціль А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система життєзабезпечення 
міста 

А.2.1  Розвиток міської 
системи управ-
ління енергетич-
ними ресурсами  

Скорочення обсягу викидів СО2 
до 2020 року  

Департамент еконо-
мічного розвитку 
Запорізької міської ради  
Департамент з управ-
ління житлово-кому-
нального господарства 
Запорізької міської ради  
КП «ЗЕНА» Запорізької 
міської ради  
Енергоменеджери 2-го 
рівня в складі виконавчих 
органів Запорізької 
міської ради  

А.2.2  Розвиток мереж 
громадського 
електротранспорту  

- Збільшення відсотку покриття 
потреб у громадському 
транспорті електротранспортом 
шляхом впровадження програми 
«Запорізький трамвай». 
- Придбання нового рухомого 
складу електротранспорту 

Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради  
ЗКПМЕТ «Запоріж-
електротранс»  

А.2.3  Енергоефективні 
системи вуличного 
освітлення міста  

- Питомий обсяг енерго-
споживання мережі освітлення  

Департамент інфрас-
труктури та благо-устрою 
Запорізької міської ради  
Департамент 
економічного розвитку 
Запорізької міської ради  

А.2.4  Енергоощадне, 
комфортне жит-ло 
та енергое-
фективні будівлі 
бюджетної сфери  

- Зниження потреби в тепловій 
енергії на опалення в 121 будівлі 
бюджетної сфери. 
- Заміщення природного газу на 
теплопостачання в 121 будівлі 
бюджетної сфери за рахунок 
місцевих відновлювальних 
джерел енергії. 
- Зниження потреби в тепловій 
енергії на опалення 214 
житлових багатоповерхових 

Департамент з управління 
житлово-комунального 
господарства Запорізької 
міської ради  
Департамент освіти і 
науки Запорізької міської 
ради  
Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
міської ради  
Департамент 
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будівель  економічного розвитку 
Запорізької міської ради  
Комунальні підприємства  

 

З метою реалізації проектів  будуть використані кошти бюджету міста, 

державного фонду регіонального розвитку, усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. Загальний обсяг фінансування  

по роках складатиме:  

 
Стратегічна ціль  Кількість проектів   Орієнтовна вартість на 

2018-2020 роки 

А.1. Місто чистого довкілля 4 137006,2 

А.2.Ресурсоощадна та 

енергоефективна система 

життєзабезпечення міста 

7 409977,5 

Всього, на рік, тис. грн 11 546 983,7 

 

Загальний обсяг фінансування за напрямом А протягом 2018-2020 років -

546 983,7 тис. грн. 

Стратегічний напрям В. Місто підприємництва та креативної 

економіки 
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3. Стратегічний напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Концепцією напряму є диверсифікація економіки міста через розвиток 

малого й середнього підприємництва та інновацій, підвищення наукоємності 

усіх галузей економіки за умов балансу між традиційними галузями та 

створення умов для підвищення гнучкості економіки міста та її 

конкурентоспроможності. За рахунок всебічної підтримки інвестицій у 

наукоємні виробництва з високим рівнем енергозбереження та 

ресурсозбереження доцільно створити умови для загального оздоровлення 

економіки міста, як в сенсі підвищення її конкурентоспроможності, так і в сенсі 

скорочення негативних впливів на довкілля. У традиційній економіці це будуть 

машинобудування та літакобудування, продовження наукових пошуків щодо 

нових матеріалів. 

Підтримка підприємництва через створення сприятливих умов для його 

розвитку полягатиме у впровадженні сучасних управлінських технологій, 

створенні відповідних нормативно-правових умов для реєстрації, діяльності, 

розвитку бізнесу. Створення умов для підтримки малого та середнього бізнесу, 

загалом місцевого виробника буде платформою для розвитку галузей 

виробництва, послуг з високим рівнем доданої вартості. 

Спільні зусилля підприємництва та влади буде спрямовано на пошук та 

просування товарів та послуг місцевих виробників на українському та 

міжнародних ринках. 

Підтримка Креативної економіки, як складової економіки міста, частка 

якої має поступово зростати, полягатиме у створенні умов для її розвитку. 

Креативна економіка - це система, в якій і творчість, і соціально-культурний 

аспект визнані однаково важливими. Креативна економіка розглядається, як 

нова модель зростання, що передбачає підвищення наукоємності виробництв, а 

також відносно невеликі початкові інвестиції у «м’яку» інфраструктуру - (Soft 

infrusructure) - це передусім інфраструктура знання або людський капітал: 

включно з інституціями, ідеями, культурними нормами, концептами й 

рішеннями. Це те, що дозволяє підтримувати роботу складних логістичних 

систем і виготовляти будь який матеріальний продукт, а також зробити його 

надійнішим, менш витратним, екологічно безпечним. 

Креативна економіка є одним з секторів глобальної економіки, що 

найдинамічніше розвивається та передбачає отримання прибутку завдяки 

створенню й використанню інтелектуальної власності. Така економіка працює 

на перетині культури, технологій та бізнесу. Основними гравцями креативної 

економіки є не лише бізнес (великі підприємства та корпорації творчих 

індустрій, малі та середні фірми так званих креативних кластерів), але й 

традиційні організації культури (такі як театри, музеї та бібліотеки), а також 

посередницькі агенції (між владою та бізнесом), ціллю яких є підтримка 

культурних індустрій і які виконують консультативні функції, аналіз і оцінку 

подальшого розвитку. В центрі такої економіки - творчі, незалежні люди з 

інноваційними ідеями та винахідливістю. Креативна економіка та культурний 
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капіталізм впливають на образ міст, а також стимулюють нову міську 

сегрегацію. 

 У рамках креативної економіки буде сформовано нові економічні 

моделі, безпечні для довкілля, та нові типи соціальних відносин. За визнанням 

провідних економістів світу креативні індустрії, становлять від 3% до 12% 

світового ВВП, отже місто має великі перспективи розвитку за рахунок саме 

цього типу економіки. 

Основні показники: 

- кількість нових робочих місць для жінок та чоловіків в галузях, відмінних 

від металургії та енергетики; 

- збільшення частки послуг у валовому обсязі товарів та послуг; 

- збільшення частки малого та середнього бізнесу у валовому 

регіональному продукті; 

- підвищення наукоємності товарів та послуг; 

- диверсифікація ринків збуту товарів і послуг. 

3.1 Схема стратегічного напряму В 

 
 

Проекти будуть спрямовані на  подолання наступних проблем: 

- відсутність достатньої кількості якісних робочих місць (високий рівень 

безробіття, недостатня можливість працевлаштування); 

- низькі перспективи у молоді щодо навчання, роботи, стагнація 

промислових майданчиків, сировинно-ресурсна спрямованість підприємств; 

- недостатня диверсифікація діяльності малого та середнього бізнесу; 

- високий рівень тіньової економіки; 

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва 

В.2.2. Посилення 

конкурентоспроможн

ості підприємництва, 

підтримка місцевих 

виробників і 

експортерів 

В.3.1. Формування 

культурного простору 

для креативної 

економіки 

В.3.2. Комерціалізація 

науки 

В.2.1. Покращення 

місцевого бізнес-

клімату 

В.2.3. Розвиток 

людського потенціалу 

для підприємництва 

В.3. Місто креативної 

економіка 

В.3.3. Підтримка 

виробництв на основі 

знань 

В.4. Відомий центр 

туризму 

В.4.1. Розвиток 

туристичної 

інфраструктури 

В.4.2. Ідентифікація 

та підтримка 

туристичних 

кластерів 

В.4.3. Створення 

унікальних 

туристичних 

продуктів 

В.1. Місто 

високотехнологічної 

екологічно безпечної 

промисловості 

Напрям розвитку В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічні цілі 

В.1.2. Системне 

впровадження 

проекологічних 

технологій у бізнесі 

Оперативні цілі 

В.1.1. Розвиток нових 

виробництв з 

низьким техногенним 

впливом на довкілля 
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- нерозвинена туристична інфраструктура; 

- відсутність оптимальних транспортних зав’язків «схід-захід»; 

- відсутня промоція міста, низький рівень популяризації історії міста. 

Планується реалізація 16 проектів за трьома стратегічними цілями. 

  3.2 Структура проектів за стратегічним напрямом В 

Проекти за стратегічними цілями 
Термін 

реалізації 
Оріентовна 

вартість,тис.грн. 

В.1. Місто високотехнологічної екологічно безпечної промисловості 

B.2. Місто розвиненого підприємництва 

В.2.1.1. Створення інформаційно-консультаційного 
центру підтримки малого та середнього підприємництва 
у м. Запоріжжі 

2018 -2019 660,0 

В.2.1.2. Запровадження через філії Центру надання 
адміністративних послуг   м.Запоріжжя надання послуг 
Державної міграційної служби 

2018 6916,1 

В.2.1.3.Створення сьомої філії ЦНАП на території міста 
Запоріжжя в Хортицькому районі 

2018 8441,9 

В.2.1.4.Підвищення якості та наближення 
адміністративних послуг до громадян та підприємців 
міста через створення філії Центру надання 
адміністративних послуг у Шевченківському районі м. 
Запоріжжя 

2018 5213,2 

В.2.2.1.Створення та підтримка інвестиційного порталу 
м.Запоріжжя  

2018 - 2020 60,0 

В.2.3.1. Створення Школи бізнесу та менеджменту на 
базі Запорізького ВНЗ з подальшими програмами 
«Стажування в бізнесі» та «Запоріжжя B2B» 

2019,00 480,0 

Всього, за стратегічною ціллю. 2018-2020  21771,2 

В.3. Місто креативної економіки 

В.3.1.1.  Фестивальний календар Запоріжжя 2018 -2020 12914,2 

В.3.1.2. Реконструкція комплексу «Село ремесляне «Під 
дубом» 2019 -2020 14380,4 

В.3.1.3. Оновлений палац культури «Орбіта» - 
європейський культурний простір. 2018 -2019 37818,8 

В.3.1.4. Оновлена музична школа  як центр розвитку 
талантів 

2018 -2020 40837,6 

Всього, за стратегічною ціллю  2018-2020 105951 

В.4. Відомий центр туризму 

В.4.1.1.Створення та розвиток міської системи  
поширення туристичної інформації  

2018 - 2020 1140,0 

В.4.2.1. Навчальний хаб  на базі Туристичного 
інформаційного центру 

2018 - 2020 2500,0 

В.4.2.2. Релігійний, поліетнічний туризм Запоріжжя. 
Збереження культурного  та релігійного спадку місцевих 
общин. 

2018 - 2020 15000,0 

В.4.3.1. Візуальне перевтілення міста 2018 -2020 54200,0 

В.4.3.2. Запоріжжя туристичне:  бізнес-форум. 
2018 -2020 

1760,0 
Щорічно 

В.4.3.3. Етнофестиваль на о. Хортиця 2018 -2020 3200,0 
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Щорічно 

Всього, за стратегічною ціллю.  2018-2020 77800,0 

Всього за Напрямом В на 2018-2020 роки 2018-2020  205 522,2 

3.3. Проекти за напрямом В 

3.3.1. Стратегічна цель В1. Місто високотехнологічної екологічної 

промисловості. 

3.3.2. Стратегічна ціль В.2. Місто розвиненого підприємництва. 

В.2.1.1. Створення інформаційно-консультаційного центру підтримки 

малого та середнього підприємництва у м. Запоріжжі 
Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль: В.2. Місто розвиненого підприємництва 

Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.2.1. Покращення місцевого бізнес-клімату 
 

Назва проекту: 
 

В.2.1.1. Створення інформаційно-консультаційного центру 
підтримки малого та середнього підприємництва у м. Запоріжжі  

Цілі проекту: 
 

Розвиток інфраструктури підтримки та розвитку  малого та 
середнього підприємництва міста шляхом створення сприятливого 
середовища для надання інформаційно-консультаційних послуг, 
пов’язаних зі створенням, організацією та ефективною 
підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання. 
Забезпечити надання інформаційно-консультаційних послуг  
представникам МСП та громадянам, які бажають відкрити власну 
справу, з питань ведення підприємницької діяльності. 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

5 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, які 
бажають відкрити власну справу 

Стислий опис проекту: 
 

Створення інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ) за 
адресою вул. Кияшка, 22, що дозволить надати підприємцям міста 
безкоштовні та якісні інформаційно-консультативні послуги щодо: 
- організаційно-правових форм та процедури реєстрації суб’єктів 
господарювання; 
- вимог діючого законодавства до установчих документів 
підприємств різних організаційно-правових форм; 
- процедури реєстрації внесення змін та доповнень до установчих 
документів фізичних-осіб та підприємств; 
- реєстрації припинення підприємницької діяльності юридичних та 
фізичних осіб-підприємців; 
- чинного законодавства та нормативних актів України та 
м.Запоріжжя, що стосуються процедури реєстрації суб’єктів 
господарювання; 
- підготовки пакету документів та/або супроводження державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також 
змін до установчих документів юридичних осіб та змін до 
відомостей про фізичну особу-підприємця; 
- правового супроводу поточної діяльності підприємства, у тому 
числі з податкового та бухгалтерського обліку; 
- підготовки проектів договорів та/або супроводження їх 
укладення, виконання; 
- інших правових питань. 
Створення ІКЦ передбачає:  
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- проектно-кошторисні роботи; 
- реконструкцію приміщення площею 52 кв.м.; 
- закупівлю обладнання, яке включає 3 комп’ютери, МФУ, 
проектор, екран, 50 стільців, 25 столів та інше. 
Штат ІКЦ складатиметься із 2 співробітників центру. 
Орієнтовна кількість відвідувачів центру - 5 тисяч осіб на рік. 
Термін реалізації: 
Запуск в експлуатацію ІКЦ – 2 роки. 
Строк функціонування – на постійній основі. 

Очікувані результати: 
 

Створено інформаційний центр на 2 робочих місця для 
обслуговування 400 осіб на місяць. 
Збільшення кількості суб’єктів МСП на території міста на 100 
суб’єктів щорічно. 

Ключові заходи 
проекту: 
 

Проектно – кошторисні роботи. 
Реконструкція приміщення ІКЦ підтримки малого та середнього 
підприємництва  у м. Запоріжжі. 
Закупівля обладнання для ІКЦ підтримки малого та середнього 
підприємництва  у м. Запоріжжі. 

Період здійснення: 2019 рік 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

660 

Джерела 
фінансування: 

Міський бюджет, інші джерела фінансування не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний:  
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради, громадські організації, 
об’єднання підприємців, суб’єкти МСП 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
  

Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Проектно-кошторисні 
роботи 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

2018 

Реконструкція 
приміщень ІКЦ  
підтримки малого та 
середнього 
підприємництва  
 у м. Запоріжжі 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва», проекти 
міжнародної технічної 
допомоги 

2019 

Закупівля обладнання 
для ІКЦ  підтримки 
малого та середнього 
підприємництва   
у м. Запоріжжі. 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва», проекти 
міжнародної технічної 
допомоги 

2019 

 
В.2.1.2. Запровадження через філії Центру надання адміністративних 

послуг м.Запоріжжя надання послуг Державної міграційної служби 
Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль: В. 2 Місто розвиненого підприємництва 
Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

 
В. 2.1 Покращення місцевого бізнес-клімату 
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Назва проекту: 
 

В.2.1.2.Запровадження через філії Центру надання 
адміністративних послуг   м.Запоріжжя надання послуг 
Державної міграційної служби  

Цілі проекту: 
 

Придбання для філій ЦНАП м. Запоріжжя спеціалізованого 
обладнання для оформлення і видачі паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у 
формі ID-картки 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Мешканці міста, 748,98 тис. громадян 

Стислий опис проекту: 
 

Децентралізація адміністративних послуг, підвищення їх якості, 
наближення адміністративних послуг до громадян, а також 
подальша розбудова мережі центрів надання адміністративних 
послуг визначені пріоритетними напрямами реформування 
системи надання адміністративних послуг в Україні. 
На сьогодні в Україні існують законодавчі можливості 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014  № 
523-р  «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміністративних 
послуг», розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 08.02.2017 № 83-р «Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації  Концепції здійснення першочергових заходів 
з  реформування Державної міграційної служби  на 2017 рік») 
надання адміністративних послуг Державної міграційної служби 
України з оформлення та видачі паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або 
паспорта громадянина України у формі картки через центри 
надання адміністративних послуг. 
Філії ЦНАП м.Запоріжжя мають сучасні відремонтовані 
приміщення, облаштовані необхідними меблями та технікою, яке 
відповідає вимогам законодавства та створює зручні умови для 
отримання будь-яких послуг через ЦНАП. Площі приміщень в 
яких розташовані філії дозволяють розширити спектр надаваних 
послуг, зокрема включити до переліку послуг, що надаються 
через філії ЦНАП, послуги з оформлення та видачі паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон та паспорта 
громадянина України у формі ID-картки шляхом придбання 
відповідного обладнання та організації підключення філій ЦНАП 
до Єдиного державного демографічного реєстру.  
За отриманням зазначених послуг до філій ЦНАП будуть 
звертатися громадяни, які є представниками бізнесу, для яких є 
важливим якісне та швидке отримання документів 
«Міграційного характеру» у разі ведення діяльності із 
міжнародними партнерами за кордоном. 
Протягом 2018 року буде  закуплено, встановлено в 
приміщеннях філій ЦНАП м.Запоріжжя та введено в 
експлуатацію 19 робочих станцій для оформлення та видачі 
паспортів громадянина України для виїзду за кордон та 
паспортів громадянина України у вигляді ID-картки.   
Потужність обладнання розрахована на 65000 документів в рік. 
Економічна вигода складатиме для міського  бюджету близько 
19376,922 тис.грн., додатково буде створено 26 робочих місць. 
Термін видачі документів складатиме не більше 20 робочих днів.  

Очікувані результати: 
 

Реалізація проекту надасть можливість отримувати паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним 
електронним носієм або паспорта громадянина України у формі 
ID- картки додатково 200 мешканцям на день, а також дозволить  
громадянам та підприємцям міста Запоріжжя отримати 
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альтернативу отримання цих послуг, як через територіальні 
підрозділи ДМС, так і через філії ЦНАП, що в свою чергу 
дозволить скоротити черги, а також позбутися корупційної 
складової та зловживань.  

Ключові заходи проекту: 
 

Розробка проекту встановлення та підключення обладнання.  
Проведення тендерів по закупівлі обладнання. 
Придбання 19 Робочих станцій 1 (РС-1) для оформлення та 
видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та 
паспорта громадянина України у вигляді ID-картки на всі філії 
ЦНАП м. Запоріжжя. 
Встановлення відповідного програмного забезпечення. 
Налаштування каналів зв’язку.  
Введення в експлуатацію обладнання. 
Підготовка персоналу. 
Тестування обладнання. 

Період здійснення: 
 

2018 рік  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

 
6916,059 
 

Джерела фінансування: 
 

кошти проекту «ПРОМІС», інші джерела фінансування не 
заборонені чинним законодавством України 

Відповідальний:  
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради; 
Проект «ПРОМІС» 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розгляд пропозицій на 
ринку програмно-
технічних комплексів для 
оформлення паспорта 
громадянина України та 
паспорта громадянина 
України для виїзду за 
кордон 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

- 2018 

Укладання договору на  
закупівлю РС1 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

- 2018 

Розміщення договору в 
системі Рrozorro 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

- 2018 

Придбання РС1 згідно 
договору 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

- 2018 

Доставка, підключення, Департамент - 2018 
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налаштування обладнання, 
СПЗ, КЗЗІ 

надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Прийняття на баланс 
придбаної РС1 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

- 2018 

Організації захищених 
каналів зв’язку ДМС для 
доступу до підсистеми 
оформлення документів, 
що підтверджують 
громадянство та 
посвідчують особу, 
підключення до Єдиного 
державного 
демографічного реєстру 
(ЄДДР) Державної 
міграційної служби 
України 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Управління 
державної 
міграційної служби 
в Запорізькій області 

2018 

Отримання логінів та 
паролів доступу до 
Єдиного державного 
демографічного реєстру 
від Державної міграційної 
служби України 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Управління 
державної 
міграційної служби 
в Запорізькій області 

2018 

Проведення навчання 
адміністраторів 
спеціалістами ДМС 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Управління 
державної 
міграційної служби 
в Запорізькій області 

2018 

 

В.2.1.3.Створення сьомої філії ЦНАП на території міста Запоріжжя в 

Хортицькому районі 

Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль: В.2. Місто розвиненого підприємництва 
Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 

 
В.2.1. Покращення місцевого бізнес-клімату 

Назва проекту: 
 

В.2.1.3. Створення сьомої філії ЦНАП на території міста 
Запоріжжя в Хортицькому районі  

Цілі проекту: 
 

Забезпечення доступних і зручних умов для громадян (у тому 
числі і представників бізнесу) в отриманні ними своєчасних та 
якісних адміністративних послуг у віддаленому районі міста 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя  Хортицький район 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

119 тис. мешканців Хортицького району  

Стислий опис проекту: 
 

Сьогодні в м.Запоріжжі зареєстровано близько 750 тис. мешканців 
та близько 60 тис. внутрішньо переміщених осіб, кожен з яких є 
потенційним споживачем тих чи інших адміністративних послуг. 
Відповідно до чинного законодавства одним із напрямків у 
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реалізації повноважень органів місцевого самоврядування є 
створення Центру надання адміністративних послуг (далі-ЦНАП). 
З 2011 року до кінця 2016 року на території міста Запоріжжя 
функціонував лише один ЦНАП, який знаходиться по 
вул. Українській. Кількість послуг, що надавалася на той час була 
близько 50. Враховуючи специфіку забудови міста і наявності 
віддалених від центру міста районів і мікрорайонів, з метою 
спрощення доступу та зручності отримання адміністративних 
послуг мешканцями та суб’єктами господарювання, протягом 
2016 року було створено 4 філії Центру, а саме у 
Вознесенівському (Центральна філія),  Комунарському, 
Дніпровському (поєднала в собі два райони - Дніпровська та 
Хортицький), Заводському  районах. У квітні місяці поточного 
року буде відкрито ще одну філію ЦНАП у Шевченківському 
районі. Це надасть змогу збільшити штатну чисельність 
адміністраторів та кількість послуг, які надатимуться через філії 
ЦНАП (наразі – 136 послуг). Проте, мешканці Хортицького 
району так само мають труднощі із відвідуванням філій ЦНАП, 
оскільки територіально знаходяться у віддаленому районі міста. 
Окрім реконструкції приміщення майбутньої філії ЦНАП, ще 
необхідно підготувати персонал відповідно до кваліфікаційних 
вимог, сформувати матеріально-технічну базу філії ЦНАП – 
комп’ютерна та оргтехніка, програмні продукти, електронні бази, 
систему електронного документообігу, швидкісні лінії зв’язку для 
стабільної роботи у Державних реєстрах.  
Створення та функціонування філії ЦНАП у Хортицькому районі 
продовжить політику інтегрування послуг у територіально 
віддалених районах міста та матиме позитивний вплив. Зокрема, 
будуть створенні доступні та зручні умови для громадян (у тому 
числі і представників бізнесу) в отриманні ними своєчасно і якісно 
адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, 
поліпшиться якість обслуговування суб’єктів звернення.  

Очікувані результати: 
 

Забезпечення філії ЦНАП у Хортицькому районі м. Запоріжжя  
комп’ютерною та оргтехнікою (в рамках міської цільової 
Програми розширення мережі філій Центру надання 
адміністративних послуг у м. Запоріжжі). 
Впровадження надання нових адміністративних послуг, що 
надаються із застосування спеціального програмного забезпечення 
та обладнання. 
Реалізація та запровадження електронних сервісів ЦНАП: 
- мінімізація паперового документообігу; 
- зменшення часу обслуговування відвідувачів; 
- економія коштів місцевого бюджету на придбання витратних 
матеріалів;  
- перерозподіл зекономлених коштів на подальший розвиток 
ЦНАП. 
Підвищення рівня кваліфікації адміністраторів ЦНАП. 
Створення нових робочих місць. 
Організація комплексної інформаційної системи ЦНАП для 
взаємодії із населенням: 
- вдосконалення web-сайту (більш розширені можливості 
зворотного зв’язку із громадянами для подальшого збору та 
аналізу інформації щодо якості надання послуг); 
- оснащення приміщення філії ЦНАП інформаційними стендами, 
вивісками, покажчиками та друкованими інформаційними 
буклетами ЦНАП. 
Забезпечення заходів безпеки адміністраторів та відвідувачів – 
інженерно-технічна спроможність ЦНАП: 
- встановлення комплексу системи відеоспостереження; 
- встановлення засобів протипожежної сигналізації, укладання 
договору на спостереження та обслуговування; 
- встановлення засобів охоронної сигналізації, укладання договору 
на спостереження та обслуговування. 

Ключові заходи проекту:  
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Період здійснення: 
 

2018 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

8 441,896 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста, кошти проекту «ПРОМІС» 

Відповідальний:  
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради; 
Проект «ПРОМІС» 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець Співвиконавці Термін виконання 

Закупівля необхідного 
обладнання, його 
встановлення та 
тестування на філії ЦНАП 
по Хортицькому району; 

Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 2018 

Збільшення кількості 
надання   
адміністративних послуг, 
в частині запровадження 
послуг Міграційної 
служби та видачі через 
ЦНАП закордонних 
паспортів та прийняття 
суб’єктів звернень щодо 
отримання ID-карток.  

Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 2018 

Оснащення філії ЦНАП 
інформаційними стендами 
та буклетами;   

Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 2018 

Продовження 
запровадження 
електронних сервісів 
ЦНАП, мінімізація 
паперового 
документообігу, що 
дозволяє зменшувати час 
на обслуговування 
відвідувачів; 

Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 2018 

Підвищення рівня 
кваліфікації 
адміністраторів ЦНАП 
шляхом проведення 
тренінгів та семінарів; 

Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 2018 

Вдосконалення  web-
сайту ЦНАП для 
розширення можливостей 
зворотнього зв’язку з 
суб’єктами отримання 
адміністративних послуг;  

Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 2018 

Придбання обладнання 
для мобільних кейсів для 
виїзду адміністратора за 
місцем знаходження 
заявника 

Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 2018 
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В.2.1.4. Підвищення якості та наближення адміністративних послуг до 

громадян та підприємців міста через створення філії Центру 

надання адміністративних послуг у Шевченківському районі 

м.Запоріжжя 
Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль: В.2 Місто розвиненого підприємництва 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

 
В.2.1. Покращення місцевого бізнес-клімату 

Назва проекту: 
 

В.2.1.4. Підвищення якості та наближення адміністративних 
послуг до громадян та підприємців міста через створення філії 
Центру надання адміністративних послуг у Шевченківському 
районі м. Запоріжжя  

Цілі проекту: 
 

Підвищення якості надання адміністративних послуг, 
наближення адміністративних послуг до громадян та 
підприємців міста  

Територія впливу 
проекту: 

Шевченківський район м. Запоріжжя  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

154 тис. мешканців Шевченківського району м. Запоріжжя 

Стислий опис проекту: 
 

Протягом 2018 року в приміщенні районної адміністрації по 
Шевченківському району м. Запоріжжя буде відкрито ще одну 
філію Центру надання адміністративних послуг до якої протягом 
місяця зможуть звертатися до 5000 відвідувачів. 
Найближчі перспективи – значне збільшення кількості 
адміністративних послуг, які надаються філіями Центру надання 
адміністративних послуг. Більша частина послуг, що мають 
надаватися, вимагає комп’ютерного обладнання, спеціального 
устаткування та програмного забезпечення. Фінансування 
необхідне для оснащення філії Центру надання адміністративних 
послуг по Шевченківському району комп’ютерною та 
оргтехнікою, а також програмним забезпеченням, що дозволить 
надавати адміністративні послуги на сучасному рівні у 
відповідності до вимог чинного законодавства та потреб 
суб’єктів звернень, в тому числі суб'єктам звернень з 
обмеженими можливостями. 

Очікувані результати: 
 

Після реалізації проекту придбане обладнання та програмне 
забезпечення буде прийняте на баланс департаменту надання 
адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької 
міської ради. 
Витрати на експлуатацію та обслуговування будуть покриватися 
за рахунок місцевого бюджету. 
Своєчасно будуть надаватися фінансовий моніторинг та звіти 
щодо експлуатації обладнання (у разінеобхідності) та кількості 
послуг, які почали надаватися через ЦНАП після придбання 
необхідного обладнання.   
На завершальній стадії проекту буде проведено оцінку реалізації 
проекту. Експертну оцінку проекту здійснюватимуть 
представники проекту «Проміс».   

Ключові заходи проекту: 
 

Формування додаткового переліку адміністративних послуг, які 
мають видаватися через ЦНАП. 
Укладення договору про співпрацю з адміністративним органом. 
Підготовка інформаційних та технологічних карток щодо 
надання адміністративних послуг (новий перелік). 
Впровадження надання адміністративних послуг, які потребують 
спеціального обладнання через ЦНАП. 



39 

 

 

 

Сповіщення суб’єктів звернень щодо оновленого переліку 
адміністративних послуг, які надаються адміністраторами 
ЦНАП. 

Період здійснення: 
 

2018 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

5 213,228 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста, кошти проекту «ПРОМІС» 

Відповідальний:  
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради; 
Проект «Проміс» 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 
виконавець Співвиконавці Термін виконання 

Закупівля необхідного 
обладнання, його 
встановлення та 
тестування на філії ЦНАП 
по Шевченківському 
району; 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 2018 

Закупівля необхідного 
обладнання для 
«мобільного 
адміністратора». Послуга 
«Мобільний 
адміністратор» - це 
унікальний сервіс, 
доступний для людей 
похилого віку та осіб з 
обмеженими 
можливостями, які не 
здатні самостійно 
пересуватись для 
замовлення 
адміністративних та 
дозвільно-
погоджувальних послуг за 
їхнім місцем проживання. 
Адміністратор ЦНАП із 
спеціальним кейсом та 
обладнанням, за 
попередньо погодженою 
датою та годиною візиту, 
приїжджає за місцем 
знаходження заявника, 
оформлює всі необхідні 
документи та проводить 
замовлення послуг, а 
також після виконання 
повертає результати 
адміністративної чи 
дозвільно-погоджувальної 
послуги; 
 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
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Запровадження 
електронних сервісів 
ЦНАП, мінімізація 
паперового 
документообігу, що 
дозволить зменшити час 
на обслуговування 
відвідувачів;  

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва  
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 

 
 
 

2018 

Підвищення кваліфікації 
адміністраторів ЦНАП та 
проведення спеціальних 
тренінгів для запобігання 
їх професійного 
вигорання; 

 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 

 
 
 

2018 

Формування комплексної 
системи інформування 
населення про діяльність 
ЦНАП, про їх 
місцезнаходження, 
режими роботи та 
послуги, які надаються 
(Веб-сайт, стенди, 
буклети, рекламні ролики) 
та збору і опрацювання 
інформації про якість 
послуг (зворотній 
зв’язок). Задля поширення 
інформації про відкриття 
нової філії та наявність 5 
вже існуючих філій 
заплановано зняття 
відеоролику та його 
трансляцію на місцевому 
каналі, який функціонує 
за принципом аналогового 
телебачення, тобто 
доступний для всіх 
мешканців міста. Друк 
буклетів для всіх філій 
ЦНАП та 
розповсюдження їх серед 
мешканців міста 
дозволить вчасно та 
якісно інформувати 
громадян Запоріжжя про 
всі адміністративні 
послуги, які надаються та 
умовами для їх 
отримання. 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської 
ради 

Проект «ПРОМІС» 2018 

 

В.2.2.1. Інформаційне та інвестиційне забезпечення залучення інвестицій 

Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки   

Стратегічна ціль: В.2. Місто розвиненого підприємництва  
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Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.2.2. Посилення конкурентоспроможності підприємництва, 
підтримка місцевих виробників і експортерів/Інвестиційний 
портфель Запоріжжя     

Назва проекту: 
 

В.2.2.1. Інформаційне та інвестиційне забезпечення залучення 
інвестицій  

Цілі проекту: 
 

Створення веб-сервісу та забезпечення інформаційного процесу 
по залученню потенційних інвесторів.  

Територія впливу 
проекту: 

Місто Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Мешканці міста 746 тис.осіб 

Стислий опис проекту: 
 

З метою поліпшення інвестиційного клімату м.Запоріжжя 
міською владою планується впровадження інвестиційного 
порталу. Основною метою проекту є створення зручної веб-
платформи, як дієвого інструменту для залучення іноземних та 
вітчизняних інвестицій, поширення інформації про 
інвестиційний та економічний потенціал міста. Сервіс повинен 
стати електронним майданчиком для комунікації влади, бізнесу, 
громади з питань реалізації інвестиційних проектів. 

Очікувані результати: 
 

Промоція міста як надійного економічного та інвестиційного 
партнера. 
Розширення географії міжнародних зв’язків. 
Залучення інвестицій. 

Ключові заходи проекту: 
 

Формування пулу інвестиційних проектів міста 
(інфраструктурні проекти, вільні приміщення, земельні ділянки 
тощо); 
Наповнення інвестиційного порталу міста інформацією та 
постійне її оновлення;  
Організація комунікації влада-бізнес-громада.  

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

60,0 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста  

Відповідальний:  Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Департамент архітектури містобудування міської ради, 
департамент комунальної власності та приватизації Запорізької 
міської ради, управління з питань земельних відносин 
Запорізької міської ради, управління внутрішньої політики, 
преси та інформації Запорізької  мвської ради, департамент 
надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва 
міської ради Запорізької міської ради, комерційні підприємства. 

Інше:  

 

В.2.3.1. Створення Школи бізнесу та менеджменту на базі запорізького ВНЗ 

з подальшими програмами «Стажування в бізнесі» та «Запоріжжя B2B» 
Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки   

Стратегічна ціль: В.2. Місто розвиненого підприємництва 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.2.3. Розвиток людського потенціалу для підприємництва/ 
Бізнес-школа Запоріжжя (на базі ВНЗ) 

Назва проекту: 
 

В.2.3.1. Створення Школи бізнесу та менеджменту на базі 
запорізького ВНЗ з подальшими програмами «Стажування в 
бізнесі» та «Запоріжжя B2B»  

Цілі проекту: Отримання практичних знань і навичок підприємницької 
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діяльності та управлінні бізнесом шляхом навчання від 
практиків, стажування на запорізьких підприємствах та 
менторства від успішних підприємців міста (B2B) 

Територія впливу 
проекту: 

Місто Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Студенти та молодь  – до 100 осіб на рік 

Стислий опис проекту: 
 

Перед більшістю молодих людей після закінчення навчання 
постає питання подальшого працевлаштування. В той же час, 
невеликі запорізькі підприємства потребують нових ідей і кадрів, 
які мають хоча б нетривалий досвід реалізації конкретних 
завдань та проектів.  
У Проекті пропонується практичне навчання від керівників та 
власників місцевих компаній.  
Випускникам Школи, які успішно захистять свої ідеї з розвитку 
бізнесу, Проект дасть можливість стажування в запорізьких 
компаніях, можливість подальшого працевлаштування або 
позитивні рекомендації для інших роботодавців. 

Готовим до власної справи буде запропоновано менторство від 
успішних підприємців міста (B2B). 

Очікувані результати: 
 

Даний проект сприятиме запорізької молоді в отриманні 
практичних знань, навичок та досвіду роботи з метою 
подальшого працевлаштування в запорізьких компаніях, які, в 
свою чергу, отримають нових співробітників з креативними 
ідеями та підходами в управлінні. 

Ключові заходи проекту: 
 

Оцінка потреб і попиту запорізьких компаній у спеціалістах з 
конкретними навичками та компетенціями.  
Складання списку компаній, що готові до співробітництва з 
проектом, та укладання договорів. 
Формування плану навчання та стажування. 
Набір викладачів, тренерів та студентів до Школи. 
Промоція Школи в інтернеті та в запорізьких ВНЗ, 
оприлюднення історій успіху випускників. 
Організація стажування та менторства. 
Створення мережі випускників Школи. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

480,0 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста, залучені кошти МПТД, волонтерство 
підприємців-менторів, в подальшому - кошти студентів  

Відповідальний:  
ГО «Бізнес-Союз «Порада», департамент економічного розвитку 
Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Студенти та молодь міста, запорізькі компанії малого та 
середнього бізнесу, підприємці, бізнес-асоціації, департамент 
надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва 
міської ради, комерційні підприємства. 

Інше: 
 

Бізнес-Союз «Порада» разом з БФ «Відкритий світ» вже має 
успішний досвід реалізації подібного проекту (Запорізька Школа 
Лідерства). Вважаємо, що співпраця с ВНЗ дасть поштовх 
розвитку підприємництва, посилюючи діючи підприємства, та 
сприятиме створенню нових бізнесів у Запоріжжі. 
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3.3.3. Стратегічна ціль В.3. Місто креативної економіки 

 В.3.1.1.  Фестивальний календар Запоріжжя 
Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки  

Стратегічна ціль: В.3. Місто креативної економіки 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.3.1. Формування  культурного простору для креативної 
економіки 

Назва проекту: В.3.1.1. Фестивальний календар Запоріжжя 

Цілі проекту: 
 

Створення календаря подій, що є привабливими для мешканців 
міста та туристів, організації умов для  дозвілля та творчої 
реалізації  громади міста 

Територія впливу 
проекту: 

м.Запоріжжя, Запорізька область, Україна, міжнародний простір 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Залучення 2,5 млн. осіб учасників та туристів 

Стислий опис проекту: 
 

Основні заходи  фестивального календаря Запоріжжя:  
Щорічний Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та 
юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» для 
учасників віком від 6-ти до 20-ти  років у 5-ти номінаціях 
(«соліст з оркестром», «соліст-інструменталіст», «ансамблі»,  
«юний концертмейстер», «юний  музикознавець») на базі 
Запорізької обласної філармоні та шкіл естетичного виховання 
м.Запоріжжя. Конкурс виконавців, гала-концерт, педагогічні 
конференції, майстер-класи членів журі. 
Щорічний Артпроект - міжнародний фестиваль джазової 
музики  «INTERNATIONAL JAZZFEST» - візитівка Запоріжжя. 
Учасники  - молоді музиканти та відомі виконавці джазової 
музики з України та зарубіжжя. Концертні програми 
проходитимуть упродовж 3-х днів одночасно на кількох 
відкритих майданчиках міста та на базі комунальних закладів 
культури, а також - лекції, майстер-класи, відкритий телеефір та 
невелике drum-show за участю запорізьких музикантів та гостей 
фестивалю.  
Щорічний Міжнародний фестиваль drumfest «Запорізькі 
тулумбаси» передбачає проведення конкурсу виконавців на 
автентичних інструментах, науково-практичної конференції, 
комплексу освітніх заходів, ярмарку музичних інструментів, 
гала-концерту. 
Щорічний Фестиваль військово-історичих реконструкцій 
«Козацьке лицарство» передбачає проведення військово-
історичної реконструкції, турнірів, показових виступів майстрів 
козацьких бойових практик, конкурсів, розважальних програм. 
Театральний фестиваль «Золота Хортиця» проводиться 1 раз 
на 2 роки упродовж 3-х днів на базі Запорізького муніципального 
театру-лабораторії «Ві» та на відкритих майданчиках міста. 
Церемонія відкриття на площі Маяковського складається з 
багатьох тематичних локацій та показу вуличної вистави. 
Учасники фестивалю - театральні колективи з різних міст 
України. Виступи учасників, «круглі столи», майстер класи, 
робота творчої лабораторії, професійні читки. 
Театральний фестиваль «CivitasMotus»  проводиться 1 раз на 2 
роки на базі Запорізького муніципального театру танцю та на 
відкритих майданчиках міста упродовж 4-х днів. Церемонія 
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відкриття на площі Маяковського. Професійні колективи 
презентують різноманітні форми невербального, пластичного 
театру, вуличного мистецтва: балети, перформанси, Стріт-Арт та 
інше.  
Мистецький проект «Хортицький Кобзар», 1 раз на 2  роки,  
складається з 2-х етапів: 1) Всеукраїнський конкурс-фестиваль 
«Хортицький Кобзар», учасники від 6-16 років у номінаціях 
(«бандурист-вокаліст», «бандурист-інструменталіст») на базі 
Запорізької обласної філармонії. 2) Мистецька акція 
«Хортицький Кобзар» на площі ім. Маяковського із 
запрошенням концертних програм лірників, кобзарів, 
бандуристів різного віку зі всіх регіонів України. 

Очікувані результати: 
 

Створення щільного графіку подій, привабливих для туристів. 
Залучення не менше, ніж 2,5 млн. туристів щороку. 

Ключові заходи проекту: 
 

Популяризація фестивальних заходів серед молоді, студентів, 
бізнесу. Підготовка закладів культури, території міста до 
проведення фестивальних заходів. 
Підготовка та організація фестивальних заходів із найширшим 
залученням громади та бізнесу, діаспори. 
Розширення календаря фестивалів за рахунок нових ідей, 
творчих конкурсів, які відбуваються у між фестивальний період. 
 

Період здійснення 2018 – 2020 роки  
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
«Акорди Хортиці»: 
«INTERNATIONAL 
JAZZFEST»: 
«Запорізькі тулумбаси»: 
«Козацьке лицарство»: 
«Золота Хортиця»: 
«CivitasMotus»: 
«Хортицький кобзар»: 

 
900 
 
3168 
3146,211 
4500 
500 
300 
400 

Всього: 12 914,211 

Джерела фінансування: 
Бюджет міста, інші кошти не заборонені чинним законодавством 
України 

Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління культури департаменту культури і туризму 
Запорізької міської ради, Запорізька обласна філармонія, 
Запорізький обласний благодійний фонд «АКОРД», Запорізький 
муніципальний театр – лабораторія «Ві», Запорізький 
муніципальний театр танцю, обласний осередок Національної 
спілки кобзарів України, міський джаз-клуб, фірми-
постачальники послуг, комунальні підприємства міста, 
посольства, дипломатичні представництва іноземних країн. 

Інше: 
 

За 17 років учасниками «Акордів Хортиці» стали понад 8000 
юних  музикантів з 14 країн світу. Діти мають можливість 
виступити з симфонічним оркестром. Конкурс-фестиваль 
внесено до Реєстру дитячих та юнацьких міжнародних, 
всеукраїнських  мистецьких  конкурсів, фестивалів 
(затвердженого наказом Державного методичного центру 
навчальних закладів і мистецтв Міністерства культури України 
від 08.04.2015 №13).  
За 11 років існування Міжнародного фестивалю джазової музики 
«INTERNATIONAL JAZZFEST» його учасниками стали солісти 
та джазові колективи з України, Білорусії, Бразилії та США. У 
2013 році Запоріжжя стало першим містом України, яке 
приєдналося до святкування Міжнародного дня джазу. 
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Фестивалі національної духовності «Запорізькі тулумбаси» та 
«Козацьке лицарство» відбуватимуться у літній період, який є 
основним для масових туристичних та екскурсійних подорожей. 
Дані фестивалі стануть яскравими івентами, привабливими для 
внутрішніх та зовнішніх туристів. 
«Золота Хортиця» кожного разу проходить у різних форматах: 
етностилю, малих та камерних вистав, сучасного театру та кіно, 
моновистав, Альтернативного українського театру. 
У рамках проведення фестивалю «CivitasMotus» планується 
поєднати різні види мистецтв – музику, живопис, скульптуру, 
архітектуру, кіно, драматичне і хореографічне мистецтво. 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Міжнародний конкурс-
фестиваль дитячого та 
юнацького виконавського 
мистецтва «Акорди 
Хортиці» 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Департамент культури, 
туризму Запорізької 
міської ради, 
національностей та 
релігій Запорізької 
ОДА, Запорізький 
обласний методичний 
центр культури і 
мистецтва,Запорізька 
обласна філармонія, 
Запорізький обласний 
благодійний фонд 
«АКОРД», школи 
естетичного виховання 
м. Запоріжжя 

щорічно в 
останній тиждень 

березня 

Артпроект - міжнародний 
фестиваль джазової 
музики  
«INTERNATIONAL 
JAZZFEST»  

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

міський джаз-клуб, 
палац культури 
«Титан» 

щорічно з 28 по 
30 квітня 

Міжнародний фестиваль 
drumfest «Запорізькі 
тулумбаси» 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

ГО «ЦРБТК», Музей 
історичних 
інструментів 
«БарабанЗА», школа 
гри на етнічних 
інструментах 
«БарабанЗА» 

щорічно в 
останню декаду 

червня 
 
 

Фестиваль військово-
історичих реконструкцій 
«Козацьке лицарство» 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

ГО «ЦРБТК», Музей 
історичних 
інструментів 
«БарабанЗА», школа 
гри на етнічних 
інструментах 
«БарабанЗА» 

щорічно в 
останню декаду 

серпня 

Театральний фестиваль 
«Золота Хортиця» 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Запорізький 
муніципальний  театр-
лабораторія «Ві» 

вересень-жовтень 
2019р. 

Театральний фестиваль 
«CivitasMotus» ( Місто що 
рухається)  

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 

Запорізький 
муніципальний театр 
танцю 

перша декада 
червня 2020 р. 
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Запорізької міської 
ради 

Мистецький проект 
«Хортицький Кобзар» 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

 травень 2018 р., 
 

травень-червень 
2020 р. 

 

 

В.3.1.2.  Реконструкція комплексу «Село ремесляне «Під дубом» 
Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль: В. 3. Місто креативної економіки 
Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.3.1. Формування культурного простору для креативної 
економіки 

Назва проекту: В.3.1.2. Реконструкція комплексу «Село ремесляне «Під дубом» 

Цілі проекту: 

Реконструкція та введення в експлуатацію комплексу об’єктів, 
оформлених в етно-стилі з постійно діючими майстер-класами з 
традиційних народних промислів, для організації та проведення 
різноманітних заходів місцевого, всеукраїнського та 
міжнародного рівня. 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя, Запорізька область, Україна, міжнародний простір 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

1,0 млн. туристів та екскурсантів на рік 

Стислий опис проекту: 

Загальна площа комплексу – 2,42 га. Передбачається проведення 
ремонту існуючих на території об’єктів та встановлення трьох 
павільйонів, оформлених в етно-стилі. В павільйонах буде 
розміщено майстерні з гончарства, ткацтва та ковальського 
ремесла. Одночасно на території комплексу зможуть перебувати 
до 1000 туристів. Частина площ буде опалюватись взимку 
(455,26 кв.м.). Територія комплексу дозволяє проводити 
фестивалі, концертні заходи, свята за народним календарем, 
коворкінги, інші заходи загальноміського, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів. Проект передбачає створення умов для 
вільного перебування на території комплексу людей з 
особливими потребами. 

Очікувані результати: 

Проведення реконструкції території, створення комплексу, 
привабливого для туристичної діяльності, обладнання 
майданчиків для навчання національним ремеслам. Проведення 
культурно-масових заходів загальноміського, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів. Створення умов для збільшення обсягу 
надання культурних та туристичних послуг в тому числі і для 
людей з особливими потребами.  

Ключові заходи проекту: 

Перша черга - реконструкція нежитлових приміщень, заміна 
вікон та дверей, утеплення зовнішніх огороджувальних 
конструкцій будівлі, ремонт внутрішніх систем 
водозабезпечення, каналізації, опалення та вентиляції, силового 
електрообладнання та внутрішнього освітлення, монтаж систем 
зв’язку, пожежної сигналізації, облаштування території 
комплексу, ремонт ганків, облаштування пандусів, встановлення 
павільйонів. 
Друга черга – обладнання майстерень, оформлення їх в етно-
стилі, залучення майстрів до співпраці. Промоції проекту. 
Третя черга – урочисте відкриття комплексу, проведення 
фестивалю українських ремесел. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
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Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

14 380,370 

Джерела фінансування: 
Кошти бюджету міста, інші джерела фінансування не заборонені 
чинним законодавством України 

Відповідальний:  Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Запорізький міський центр народної творчості та культурно-
освітньої роботи «Народний дім», управління культури 
департаменту культури і туризму Запорізької міської ради, 
фірми-підрядники. 

Інше: 

У 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію 
реконструкції комплексу «Село ремесляне «Під дубом». 
16 вересня 2017 року на території комплексу проведено перший 
у м.Запоріжжя фестиваль для людей з особливими потребами 
«На крилах мрій». 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Перша черга – 
реконструкція 
нежитлових приміщень, 
заміна вікон та дверей, 
утеплення зовнішніх 
огороджувальних 
конструкцій будівлі, 
ремонт внутрішніх систем 
водозабезпечення, 
каналізації, опалення та 
вентиляції, силового 
електрообладнання та 
внутрішнього освітлення, 
монтаж систем зв’язку, 
пожежної сигналізації, 
облаштування території 
комплексу, ремонт ганків, 
облаштування пандусів, 
встановлення павільйонів. 

ЗМЦНТКОР 
«Народний дім» 
 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 
 
Виконавець робіт 
буде визначений за 
підсумками 
проведення тендеру 
на реконструкцію 
комплексу «Село 
ремесляне «Під 
дубом» 

2019 - 2020 

Друга черга – обладнання 
майстерень, оформлення 
їх в етностилі, залучення 
майстрів до співпраці. 
Промоції проекту. 

ЗМЦНТКОР 
«Народний дім» 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 
 
Виконавець робіт 
буде визначений за 
підсумками 
проведення тендеру 
на реконструкцію 
комплексу «Село 
ремесляне «Під 
дубом» 

2019 - 2020 

Третя черга – урочисте 
відкриття комплексу, 
проведення фестивалю 
українських ремесел. 

ЗМЦНТКОР 
«Народний дім» 

У правління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

2019 - 2020 
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В.3.1.3. Оновлений палац культури «Орбіта» - європейський культурний 

простір 

Напрям:                                                                     В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль: В.3. Місто креативної економіки 
Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.3.1. Формування культурного простору для креативної 
економіки 

Назва проекту: 
В.3.1.3. Оновлений палац культури «Орбіта» - європейський 
культурний простір 

Цілі проекту: 
Реконструкція  палацу культури «Орбіта». Створення на його базі 
сучасного майданчику для проведення  заходів міжнародного 
рівня 

Територія впливу 
проекту: 

місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, міжнародний 
простір 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

1млн. городян та туристів на рік 
 

Стислий опис проекту: 

У 2017 році виконані проекті роботи та експертиза проекту. 
Загальна площа палацу – 5700 кв.м., прибудинкової території – 
0,9 га. Передбачається ремонт покрівлі (2110 кв.м), великої 
глядацької зали (793,2 кв.м), заміна вікон та дверей, електричних 
мереж, внутрішніх систем опалення, водозабезпечення, каналізації 
тощо. Проект передбачає створення безпечних умов для 
перебування людей у палаці – встановлення пожежної 
сигналізації, водозахисна обробка покрівлі. Заплановане зовнішнє 
утеплення будівлі, ремонт ганків, вимощення та  облаштування 
пандусу, будівництво прибудови (175 кв.м). 

Очікувані результати: 

Проведення реконструкції палацу культури «Орбіта» дозволить  
оснастити велику залу (на 600 глядацьких  місць)  сучасним 
світлодіодним, світловим та звуковим  обладнанням, що дасть 
можливість проводити  івент-  та шоу - проекти, фестивалі, 
конкурси, культурно-масові заходи та приймати відомих 
естрадних виконавців  українського та міжнародного рівнів.  
Поповнення міського бюджету шляхом збільшення  обсягів 
надання платних послуг. 
Заощадження бюджетних коштів на оплату енергоносіїв за 
рахунок використання новітніх енергоефективних технологій. 
Облаштування сучасним обладнанням кімнат для занять різним 
жанрам мистецтва та любительських об'єднань за інтересами,  які 
зможуть одночасно відвідувати  1,0 тис. дорослих та дітей.  
Створення безпечних умов для відвідувачів палацу та вільного 
доступу для людей з особливими потребами для відвідування 
палацу.  

Ключові заходи 
проекту: 

Перша черга - ремонт покрівлі, великої глядацької зали, заміна 
вікон та дверей, електричних мереж, внутрішніх систем опалення, 
водозабезпечення, каналізації тощо. Встановлення пожежної 
сигналізації, водозахисна обробка покрівлі,  зовнішнє утеплення 
будівлі, ремонт ганків, вимощення та облаштування пандусу, 
будівництво прибудови. 
Друга черга – встановлення глядацьких крісел, монтування 
світлодіодного, світлового та звукового  обладнання, залучення 
кваліфікованих технічних спеціалістів.  
Третя черга – промоція проекту, складання плану завантаженості 
великої зали, графік використання кімнат, урочисте відкриття 
палацу після реконструкції. 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

37 818,7 

Джерела фінансування: 
Бюджет міста, інші джерела фінансування не заборонені чинним 
законодавством України 
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Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта», комунальне 
підприємство «Управління капітального будівництва», управління 
культури департаменту культури і туризму Запорізької міської 
ради, фірми-підрядники. 

Інше: 

Палац культури «Орбіта» розміщено у центральній частині міста. 
На базі палацу структурними підрозділами виконкому міської 
ради організовуються громадські слухання, юридичні 
консультації для малозабезпечених верств населення.  
На базі палацу працюють 32 клубних формування за різними 
напрямками творчої діяльності, які відвідують майже 1,0 тис. 
дорослих та дітей. Щорічно відбуваються понад 500 культурно-
масових заходів, які відвідують понад 150,0 тис.осіб.  
Спільно з 12-а громадськими організаціями щорічно проводяться  
30 заходів  для незахищених верств населення. 
На сьогодні в приміщенні палацу культури «Орбіта» розташовано  
ще один комунальний заклад культури – муніципальний театр 
танцю, який налічує 67 штатних одиниць. 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець Співвиконавці Термін виконання 

Перша черга  - ремонт 
покрівлі, вогнезахисна 
обробка елементів 
покрівлі, будівництво 
прибудови, роботи з 
посилення будівлі. 
Ремонт ганків, облашту-
вання пандусів, заміна 
вікон та дверей, 
утеплення зовнішніх 
огороджувальних 
конструкцій будівлі, 
ремонт вимощення, 
виконання зовнішньої 
обробки будівлі. 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і 
туризму 
Запорізької 
міської ради, 
комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

Палац культури 
«Орбіта»,  
виконавець робіт 
буде визначений за 
підсумками 
проведення тендеру 
на реконструкцію 
палацу культури 
«Орбіта» 

2018  

Друга черга – ремонт 
внутрішніх систем 
водозабезпечення, 
каналізації, опалення та 
вентиляції, силового 
електрообладнання та 
внутрішнього 
освітлення, заміна 
внутрішніх дверей, 
монтаж систем зв’язку, 
пожежної сигналізації, 
внутрішня обробка 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і 
туризму 
Запорізької 
міської ради, 
комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

Палац культури 
«Орбіта»,  
виконавець робіт 
буде визначений за 
підсумками 
проведення тендеру 
на реконструкцію 
палацу культури 
«Орбіта» 

2018  

Третя черга – 
встановлення глядацьких 
крісел, монтування 
світлодіодного, 
світлового та звукового  
обладнання, залучення 
кваліфікованих 
технічних спеціалістів.  

Палац культури 
«Орбіта» 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 
 

2019  

Четверта черга – 
промоція проекту, 
складання плану 
завантаженості великої 
зали, урочисте відкриття 
палацу після 
реконструкції. 

Палац культури 
«Орбіта» 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 
 

2019  
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В.3.1.4. Оновлена музична школа  як центр розвитку талантів 

Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль: В.3. Місто креативної економіки 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.3.1. Формування культурного простору для креативної 
економіки 

Назва проекту: В.3.1.4. Оновлена музична школа  як центр розвитку талантів 

Цілі проекту: 

- будівництво нової будівлі Запорізької дитячої музичної школи 

№ 5 (далі – ЗДМШ № 5); 

- реорганізація музичної школи в школу мистецтв, що означає 

відкриття  нових відділень із груповою формою навчання , які 

мають невелике навантаження на бюджет та користуються 

підвищеним попитом населення; 

- створення на базі школи мистецтв Дитячої філармонії 

Дніпровського району для проведення систематичної широкої 

концертної, лекційної та загально-просвітницької діяльності.  

Територія впливу 
проекту: 

- Забезпечення мистецькою освітою дітей правобережної 
частини Дніпровського району, 

- забезпечення концертними, лекційними та загально-
просвітницькими послугами 100 тис. жителів Дніпровського 
району та інших районів міста. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

 650 дітей правобережної частини м. Запоріжжя та їх родини, 
100 тис. жителів Дніпровського району 

Стислий опис проекту: 
 

Після демонтажу старої будівлі ЗДМШ № 5 на прилеглій 
території буде збудовано триповерхову будівлю загальною 
площею 1000 кв. м, яка матиме:  
- 39 навчальних аудиторій: 33 - для індивідуальних занять, 3 - 
для занять з музично-теоретичних дисциплін, 3 – для творчих 
колективів (хорів, ансамблів, оркестрів); 
- студію звукозапису, облаштовану технічним обладнанням для 
створення якісних музичних фонограм; 
- велику концертну залу на 250 місць; 
- адміністративні кабінети (приймальня, кабінети директора та 
його заступників), кімнату для вчителів; 
- бібліотеку; 
- господарські приміщення (для збереження інструментарію, 
кімнати вахтерів, санітарної гігієни, для прийому їжі); 
- холи та ліфтові підйомники. 
Реорганізація музичної школи в школу мистецтв з трьома 
відділеннями: музичним, художнім та хореографічним. 
Введення до кадрового складу викладачів з нових фахів. 
Розробка нових навчальних планів та програм. 
Зарахування до контингенту нової школи мистецтв учнів на 
підставі вступних іспитів. У новому приміщенні матимуть змогу 
навчатися різним видам мистецтва понад 650 дітей 
Дніпровського району. 
Створення на базі нової школи мистецтв Дитячої філармонії 
Дніпровського району. 

Очікуваі результати: 
 

Збільшення відсотку дітей правобережної частини 
Дніпровського району, охоплених навчанням різним видам 
мистецтва у закладі, шляхом збільшення його контингенту до 
650 учнів (на 76%). 
Забезпечення безпеки здоров’ю та життю учнів школи шляхом 
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акумулювання навчально-виховного процесу в одному 
приміщенні (до будівництва більшість занять в музичній школі 
проходить на базі різних загальноосвітніх шкіл за договорами 
оренди). 
Розширення кола творчих  колективів за участю учнів та 
викладачів школи за рахунок збільшення навчальних площ, 
відкриття нових відділень  та залучення нових  фахівців.  
Активізація культурно-просвітницького життя Дніпровського 
району шляхом діяльності Дитячої філармонії на базі нової 
школи мистецтв. 

Ключові заходи проекту: 

Будівництво нової будівлі. 
Виконання внутрішніх робіт. 
Оснащення закладу меблями та обладнанням. 
Реорганізація музичної школи в школу мистецтв 
Введення до кадрового складу викладачів з нових фахів 
Розробка нових навчальних планів та програм. 
Зарахування до контингенту нової школи мистецтв учнів на 
підставі вступних іспитів. 

 
Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

40837,6 

Джерела фінансування: 
Бюджет міста, інші джерела фінансування не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний: Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Управління культури департаменту культури і туризму 
Запорізької міської ради, ЗДМШ № 5, ТОВ АС «Проект», 
комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва»,  фірми-підрядники, грантодавці. 

Інше: 
 

- Існує щорічний конкурс щодо вступу до ЗДМШ №5 – 6 дітей 
на місце. Школа кожного року вимушена відмовляти у прийомі 
майже 150-ти обдарованим дітям через гостру потребу 
розширення навчальних площ та у зв’язку з тим, що  інші 
мистецькі навчальні заклади розташовані на великій відстані - в 
лівобережній частині міста 
- колектив ЗДМШ №5 є активним учасником культурно-
мистецьких заходів не тільки Дніпровського району, але й 
міського, обласного та всеукраїнського рівнів.  

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець Співвиконавці Термін виконання 

Перша черга 
 – поетапне виконання 
проектних робіт: проектна 
документація; зовнішні 
інженерні мережі, 
кошторисна документація; 
супровід експертизи 
проектної документації.  

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму  
Запорізької міської 
ради  
 

ЗДМШ №5,  
ТОВ АС «Проект» 

2018  
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Друга черга 
 - риття котловану, 
будівництво нового 
приміщення, виконання 
робіт зі встановлення 
внутрішніх мереж 
опалення та електричних 
мереж освітлення, 
облаштування пандусів, 
ганків, заміна вікон та 
дверей, утеплення 
зовнішніх огороджуваль-
них конструкцій будівлі, 
ремонт вимощення, 
виконання зовнішньої 
обробки будівлі. 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму  
Запорізької міської 
ради  
 

ЗДМШ №5 
Виконавця робіт 
буде визначено за 
підсумками 
проведення тендеру 
на проведення 
будівництва нової 
будівлі ЗДМШ №5 

2019  

Третя черга  
–встановлення внутрішніх 
систем водозабезпечення, 
каналізації, опалення та 
вентиляції, силового 
електрообладнання та 
внутрішнього освітлення, 
заміна внутрішніх дверей, 
монтаж систем зв’язку, 
пожежної сигналізації, 
внутрішня обробка; 
- оснащення закладу 
меблями та обладнанням; 
- реорганізація музичної 
школи в школу мистецтв; 
- введення до кадрового 
складу викладачів з нових 
фахів; 
- розробка нових навчаль-
них планів та програм; 
-  зарахування до контин-
генту нової школи 
мистецтв учнів на підставі 
вступних іспитів 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗДМШ №5 

ЗДМШ №5  
Виконавця робіт 
буде визначено за 
підсумками 
проведення тендеру 
на проведення 
будівництва нової 
будівлі ЗДМШ №5 

2020  
 

3.3.4. Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму 

В.4.1.1. Створення та розвиток міської системи  поширення туристичної 

інформації  

Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль: В.4. Відомий центр туризму 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.4.1. Розвиток туристичної інфраструктури 

Назва проекту: 
 

В.4.1.1. Створення та розвиток міської системи  поширення 
туристичної інформації  

Цілі проекту: 
 

Підвищення туристичної привабливості регіону;   
підвищення рівня надання туристичних послуг; 
популяризація туристичних об’єктів в регіоні;  
розробка навігаційних туристичних маршрутів 

Територія впливу Україна 
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проекту: 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 700 тис. осіб населення міста, до 1 млн. гостей  

Стислий опис проекту: 
 

Встановлення щорічно 3 інформаційних кіосків на території 
міста, забезпечення багатомовності подання інформації. 
Встановлення по 100 табличок на 3 мовах з QR-кодами основних 
туристичних об’єктів протягом 3 років, які надаватимуть 
вичерпну інформації про туристичні об’єкти.   

Очікувані результати: 
 

Розвиток туристичної інфраструктури міста; 
покращення рівня надання туристичних послуг; 
популяризації туристичних об’єктів та збільшення 
відвідуваності їх туристами та мешканцями міста; 
покращення іміджу м.Запоріжжя; 
збільшення туристичного потоку. 

Ключові заходи проекту: 
 

Розробка контенту туристичного кіоску. 
Виготовлення і встановлення інформаційних кіосків.  
Оснащення QR-кодами основних туристичних об’єктів. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

1 140,0 

Джерела фінансування: 
Бюджет міста, інші джерела фінансування не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Туристичні оператори, підприємства та організації з надання 
туристичних послуг,  громада міста, волонтерські організації. 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Встановлення  
інформаційних сенсорних 
кіосків: розробка 
технічного 

завдання для 
виготовлення 
інформаційних кіосків. 
Розробка програмного 

забезпечення. Технічна 
підтримка  

Управління 
туризму 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Департамент 
інфраструктури 
та благоустрою 
Запорізької 
міської ради 

2018-2020 

Оснащення QR-кодами 
основних туристичних 
об’єктів.  

Створення якісного 
контенту на 3 мовах 

Виготовлення  та 
встановлення табличок з 
QR-кодами 

Управління 
туризму 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

- 2018-2020 

 

В.4.2.1. Навчальний хаб  на базі Туристичного інформаційного центру 

Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль: В.4. Відомий центр туризму 
Оперативна ціль/ В.4.2. Ідентифікація та підтримка туристичних кластерів 
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Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 
Назва проекту: 
 

В.4.2.1. Навчальний хаб  на базі Туристичного інформаційного 
центру 

Цілі проекту: 
 

створення вільного простору для збагачення досвідом та обміну 
думками; 
підвищення рівня кваліфікації учасників проекту; 
активізація туристичного активу міста; 
створення умов для об’єднання влади, громади та бізнесу 

Територія впливу 
проекту: 

Запорізька область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 700 тис. осіб населення міста  

Стислий опис проекту: 
 

Відкриття повноцінного навчального хабу на базі Туристично-
інформаційного центру дозволить створити простір вільного обміну 
досвідом, а регулярне проведення майстер-класів і тренінгів 
дозволять забезпечити підвищення кваліфікації працівників 
управління туризму та всіх представників туристичної індустрії.  

Очікувані результати: 
 

Підвищення рівня компетентності органів влади, громадських 
організацій та представників туристичного бізнесу; 
розвиток індустрії гостинності у Запоріжжі; 
підвищення культурно-освітнього рівня населення міста і області;  
об’єднання всіх представників туристичної індустрії; 
повноцінне функціонування туристичного активу міста.  

Ключові заходи 
проекту: 
 

Організація каворкінгу; 
Проведення майстер-класів і тренінгів щомісяця; 
Проведення круглих столів, виставок, конференцій; 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2 500 

Джерела 
фінансування: 

Бюджет міста, грантові та інвестиційні кошти 

Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Асоціація індустрії гостинності України 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Пошук інвесторів 
серед громадських 
організацій Запоріжжя 
та інших міст України  

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристично-
інформаційний центр 

 
2018 

Створення каворкінгу 
 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристично-
інформаційний центр 

2018 

Визначення потреби 
щодо навчання та 
підвищення кваліфікації 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристично-
інформаційний центр, 
Асоціація індустрії 
гостинності України 

 
2018 

Залучення 
зацікавлених сторін, 
підписанні договорів 
про співпрацю  

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристично-
інформаційний центр, 
Асоціація індустрії 
гостинності України 

2018 

Затвердження Департамент Туристично- 2018 
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робочого плану заходів культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

інформаційний центр, 
Асоціація індустрії 
гостинності України 

Забезпечення 
безперервного 
функціонування 
навчального хабу  

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристично-
інформаційний центр, 
Асоціація індустрії 
гостинності України 

2018 
 

 

 В.4.2.2. Релігійний,  поліетнічний туризм Запоріжжя. Збереження    

 культурного  та релігійного спадку місцевих общин 
Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.4.2. Ідентифікація та підтримка туристичних кластерів 

Назва проекту: 
 

В.4.2.2. Релігійний туризм Запоріжжя. Збереження культурного  
та релігійного спадку місцевих общин 

Цілі проекту: 
 

- збереження культурного спадку менонітів, інших релігійних 
общин; 
- створення нового туристичного кластеру та розвиток 
поліетнічного туризму у Запоріжжі; 
- встановлення дружніх зв’язків між Україною, Канадою, іншими 
державами; 
- вплив на формування духовних цінностей учасників проекту. 

Територія впливу 
проекту: 

Запорізька область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 700 тис. осіб населення міста  

Стислий опис проекту: 
 

Запоріжжя – територія  етнічно тат релігійно багатобарвна.  Так  
наприклад, наприкінці XVIII ст. менонітами-переселенцями у 
Запоріжжі було засновано дві колонії: Розенталь (сучасне селище 
Верхня Хортиця) та Шенвізе (район на території поруч із 
сучасним заводом "АвтоЗАЗ"). Культурний спадок, залишений 
менонітами, іншими етнічними і релігійними групами потребує 
сьогодні відновлення та реставрації. Тісний зв’язок менонітів з 
історичним минулим своїх предків дозволить розвивати новий 
напрям туризму у Запоріжжі – поліетнічний етнічний.   

Очікувані результати: 
 

- встановлення тісної взаємодії канадських менонітів з 
менонітськими, іншими  общинами Запоріжжя; 
- повне відновлення та реставрація пам’яток менонітської 
архітектури, інших груп компактного проживання; 
- стале функціонування туристичного кластеру; 
- збільшення туристичного потоку за рахунок розвитку в’їзного 
туризму 

Ключові заходи проекту: 

- створення україно-канадського будинку на базу театру «Ві» на 
о.Хортиця; 
- відкриття туристичного офісу в Канаді; 
- відкриття представництва Канади на базі ТІЦ; 
- заходи з відновлення та реставрації менонітської, іншої 
поліетнічної спадщини 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

15 000  

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста, грантові та інвестиційні кошти 

Відповідальний:  Начальник управління туризму департаменту культури і туризму 
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Запорізької міської ради, Начальник туристично-інформаційного 
центру 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

«Менонітський центр» у Запоріжжі 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 
Пошук інвесторів 

серед громадських 
організацій України та 
світу  

Управління 
туризму 
Запорізької 
міської ради 

Начальник туристично-
інформаційного центру, 
«Менонітський центр» у 
Запоріжжі 

Лютий 
2018 

Залучення 

зацікавлених сторін  

Управління 
туризму 
Запорізької 
міської ради 

Начальник туристично-
інформаційного центру, 
«Менонітський центр» у 
Запоріжжі 

Квітень 
2018 

Відкриття україно- 
канадського будинку на 
о.Хортиця  

Управління 
туризму 
Запорізької 
міської ради 

Начальник туристично-
інформаційного центру, 
«Менонітський центр» у 
Запоріжжі 

Серпень 
2018 

Проведення заходів з 

відновлення та реставрації 
архітектурних пам’яток 
менонітів  

Управління 
туризму 
Запорізької 
міської ради 

Начальник туристично-
інформаційного центру, 
«Менонітський центр» у 
Запоріжжі, департамент 
архітектури та 
містобудування 

Липень 
2019 

Відкриття 

туристичного офісу в 
Канаді 

Управління 
туризму 
Запорізької 
міської ради 

Начальник туристично-
інформаційного центру, 
«Менонітський центр» у 
Запоріжжі, представники 
менонітської громади у 
Канаді 

Вересень 
2019 

Відкриття 

представництва Канади на 
базі ТІЦ 

Управління 
туризму 
Запорізької 
міської ради 

Начальник туристично-
інформаційного центру, 
«Менонітський центр» у 
Запоріжжі, представники 
менонітської громади у 
Канаді. 

Вересень 
2019 

Забезпечення 

повноцінного 
функціонування 
туристичного кластеру 

Управління 
туризму 
Запорізької 
міської ради 

Управління туризму 
міської ради, 
«Менонітський центр» у 
Запоріжжі, представники 
менонітської громади у 
Канаді 

Постійно 

 

 В.4.3.1. Візуальне перевтілення міста 

Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль: В.4. Відомий центр туризму 
Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.4.3. Створення унікальних туристичних продуктів 

Назва проекту: В.4.3.1. Візуальне перевтілення міста 

Цілі проекту: 
 

- створення позитивного іміджу міста; 
- збагачення культурного спадку міста; 
- промоція туристичних об’єктів; 
- організація змістовного дозвілля гостей і мешканців міста 

Територія впливу Україна 
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проекту: 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 700 тис. осіб населення міста, гості міста.  

Стислий опис проекту: 
 

Місто потребує повного візуального перетворення. Сірі та 
невиразні будинки прикрасять яскраві мурали, які стануть 
візитною карткою міста та улюбленими туристичними об’єктами 
туристів України та світу. 
Управлінням було розроблено і затверджено Концепцію 
розвитку туризму у м.Запоріжжя «7х7». Згідно цієї концепції 
основними напрямами туризму у місті є: сакральний, історичний, 
індустріальний, подієвий, природній, козацький та видовищний. 
Саме за цими напрямами буде доцільним встановлення 
8 іміджевих конструкцій: «Запоріжжя», «Запоріжжя Сакральне», 
«Запоріжжя Історичне», «Запоріжжя Індустріальне», «Запоріжжя 
Козацьке», «Запоріжжя Природне», «Запоріжжя Видовищне», 
«Запоріжжя Подієве». 
Встановлення концептуальних скульптур, які підкреслять нашу 
історичну винятковість та вільний дух дозволять зробить 
Запоріжжя відомим на весь світ «містом скульптур». 

Очікувані результати: 
 

Підвищення туристичної привабливості м.Запоріжжя, як 
наслідок – збільшення туристичного потоку міста і туристичного 
збору. 

Ключові заходи проекту: 
 

Розробка і встановлення двох 18-ти метрових та десяти 8-ми 
метрових металевих скульптур щороку.  
Виготовлення і встановлення іміджевих конструкцій. 
Нанесення 10-ти муралів щороку.  

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

54 200 

Джерела фінансування: Бюджет міста, грантові кошти 
Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради  

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Скульптор Олександр Мілов, громадські організації, відомі 
українські митці 
 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Створення  
проектної групи. 
 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Олександр Мілов 2018 

Пошук інвесторів серед 
громадських організацій 
Запоріжжя та інших міст 
України. 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

 2018 

Розробка проектів 
скульптур, а саме: 
розробка планувальних 
рішень, створення ескізів - 
3-х мірних візуалізацій та 
робочих креслень 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

 2018 

Розробка макетів 
муралів згідно з 
Концепцією «7х7» з 
метою популяризації 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

 2018 
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туристичних об’єктів 
міста 
Впровадження проекту 
шляхом виконання 
скульптур та іміджевих 
конструкцій 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Олександр Мілов 
Жовтень 

2018 

Виконання робіт зі 
встановлення скульптур 
на обраних локаціях 
о.Хортиця, вокзал ЖД-1; 
нанесення зображень на 
обрані будинки; 
встановлення іміджевих 
конструкцій 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Департамент 
інфраструктури і 
благоустрою, 
департамент 
архітектури та 
містобудування 
Запорізької міської 
ради 

Грудень 
2018 

Розробка промоційних 
матеріалів  

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

 
Лютий 
2019 

  

В.4.3.2. Запоріжжя туристичне:  бізнес-форум 

Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль: В.4. Відомий центр туризм 
Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.4.3. Створення унікальних туристичних продуктів 

Назва проекту: В.4.3.2. Запоріжжя туристичне:  бізнес-форум 

Цілі проекту: 
 

Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста і 
регіону.   
Розвиток партнерських відносин у сфері туризму і супутніх 
галузях. 
Популяризація туризму в м. Запоріжжя.   

Територія впливу 
проекту: 

Україна 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 700 тис. осіб населення міста, та представники туристичної 
індустрії України 

Стислий опис проекту: 
 

Проведення щорічної події Всеукраїнського  туристичного Бізнес 
форму як знакової події для туристичного Запоріжжя та країни в 
цілому за участі провідних гравців туристичного ринку, а також 
зацікавлених осіб з усієї країни, в рамках якого  буде організовано 
майданчики для представлення  туристичних продуктів,  укладання 
контрактів для туроператорів, найширшого ознайомлення із 
туристичними можливостями міста та Запорізької області.  

Очікувані результати: 
 

Створення належного рівня розвитку туристичної галузі та 
інвестиційної привабливості Налагодження нових зв’язків щодо 
співпраці та розширення партнерських зв’язків у сфері розвитку 
туризму. 

Ключові заходи 
проекту: 
 

Презентація нового фірмового стилю м.Запоріжжя , 
іміджевого порталу міста та сучасних туристичних продуктів. 
Створення умов для бізнес-обмінів 
Презентація туристичних продуктів міста та області 
Туристична інфраструктура: нові можливості.  

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

1 760 

Джерела 
фінансування: 

Бюджет міста, грантові кошти 



59 

 

 

 

Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Туристичні оператори, підприємства та організації з надання 
туристичних послуг,  громада міста, волонтерські організації. 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

 Створення  
Організаційного 
комітету. 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Запорізька міська 
рада, інші зацікавлені 
сторони 

Вересень 2018 

Розповсюдження 
інформації щодо 
початку та строків 
проведення Форуму 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Засоби масової 
інформації 

Вересень-жовтень 
2018 

Організаційна 
підготовка щодо 
проведення 
Туристичного бізнес 
форуму 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Запорізька міська 
рада, інші зацікавлені 
сторони 

Жовтень-листопад 
2018 

Проведення 
Туристичного бізнес 
форуму 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Запорізька міська 
рада, інші зацікавлені 
сторони 

Листопад 2018 

 

В.4.3.3. Етнофестиваль на о. Хортиця 

Напрям: В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль: В.4. Відомий центр туризм 
Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

В.4.3. Створення унікальних туристичних продуктів 

Назва проекту: В.4.3.3. Етнофестиваль на о. Хортиця 

Цілі проекту: 
 

- створення позитивного іміджу міста; 
- підвищення рівня туристичної привабливості о.Хортиця та 
м.Запоріжжя; 
- промоція конкурентоспроможних туристичних продуктів; 
- збагачення культурного життя Запоріжжя; 
- організація змістовного дозвілля гостей і мешканців міста 

Територія впливу 
проекту: 

Україна 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 700 тис. осіб населення міста  

Стислий опис проекту: 
 

Всесвітньо відомий острів Хортиця, який увійшов до Концепції 
розвитку туризму «7х7»,  потребує сьогодні нового розвитку та 
ребрендінгу як туристичний об’єкт. Щорічний етнофестиваль на 
о. Хортиця - подія яка може стати візитівкою міста Запоріжжя. 
Реконструкція козацьких битв, фуд-зона і сцени з артистами, 
виконавцями етнічної музики, театралізовані і поетичні сцени, а 
також нічний кінотеатр під відкритим небом з найкращими 
українськими кіно роботами. Перегони на козацький чайках та 
байдарках. Наметове містечко і екскурсії Національним 
заповідником Хортиця. Триденне свято збере десятки тисяч 
туристів щороку. 

Очікувані результати: 
 

Підвищення туристичної привабливості м.Запоріжжя, як 
наслідок – збільшення туристичного потоку міста і туристичного 
збору. 

Ключові заходи проекту: Вистави з реконструкції козацьких битв. 
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 Активний відпочинок і спортивні змагання. 
Екскурсійна програма. 
Нічний кінотеатр просто неба. 
Активно діюча фуд-зона. 
Зона народних ремесл. 
Розважальна програма для дітей. 
Шоу-програма. 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

3 200 

Джерела фінансування: Бюджет міста, інвестиційні кошти 
Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Національний заповідник Хортиця, Всеукраїнська федерація 
«Спас», театр козацького бою «Січові козаки», Кінний театр 
«Запорозькі козаки», дитячий спортивно-розважальний комплекс 
«Smile Park», студія активного відпочинку «От Винта», клуб 
«Байдарка», відомі українські гурти та етно-колективи, 
ресторатори міста. 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Затвердження плану 
Заходів. 
Розробка концепції 
фестивалю. 

Департамент 
культури і 
туризму міської 
ради 

 2018 

Пошук інвесторів 
серед громадських 
організацій Запоріжжя та 
інших міст України. 

Департамент 
культури і 
туризму міської 
ради 

 2018 

Залучення 
зацікавлених сторін, 
визначення учасників 
фестивалю 

Департамент 
культури і 
туризму міської 
ради 

 2018 

Проведення заходів, 
що пов’язані підготовкою 
та організацією заходу 

Департамент 
культури і 
туризму міської 
ради 

Національний 
заповідник Хортиця 

Серпень 
2018 

Проведення заходу Департамент 
культури і 
туризму міської 
ради 

Національний 
заповідник Хортиця 

Серпень 
2018 

Збір і аналіз 
статистичних даних за 
результатами проведення  

Департамент 
культури і 
туризму міської 
ради 

Національний 
заповідник Хортиця 

Вересень 
2018 

Забезпечення 
сталості фестивалю, 
перетворення його у  
традиційний щорічний 
захід.   

Департамент 
культури і 
туризму міської 
ради 

Національний 
заповідник Хортиця 

Постійно 

 

 

https://avrora.in.ua/showcase/smilepark
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3.4. Показники оцінки реалізації Стратегічного плану за напрямом В  

№ Оперативна 
ціль/проект 

Індикатор Відповідальний 

НАПРЯМ В. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль В.1. Місто високотехнологічної екологічно безпечної промисловості 
 
В.1.2 Системне 

впровадження 
проекологічних 
технологій у бізнесі 

-Зниження викидів та оздоровлення 
повітряного басейну міста. 
-Кількість інноваційно-активних 
підприємств, одиниць. 
Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції у загальному обсязі 
реалізованої, % 

Підприємства-
забруднювачі 
Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради 
Департамент економічного 
розвитку Запорізької 
міської ради 

Стратегічна ціль В.2. Місто розвиненого підприємництва 
 
В.2.1 

Покращення 
місцевого бізнес-
клімату 

Час, витрачений на отримання дозволів 
і погоджень 

Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент комунальної 
власності та приватизації 
Запорізької міської ради 
Департамент архітектури 
та містобудування 
Запорізької міської ради 
Управління з питань 
земельних відносин 
Запорізької міської ради 
Виконавчі органи, які 
надають дозвільні послуги 

В.2.2 
Посилення 
конкурентоспромо
жності 
підприємництва, 
підтримка місцевих 
виробників і 
експортерів 

-Обсяг експорту по відношенню до 
попереднього року 
-Загальний обсяг реалізованої 
продукції та послуг до попереднього 
року 
-Кількість проведених 
виставкових/ярмаркових заходів за 
участі місцевих товаровиробників 

Департамент економічного 
розвитку Запорізької 
міської ради 
Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Запорізька торгово-
промислова палата 

В.2.3 
Розвиток 
людського 
потенціалу для 
підприємництва 

Кількість МСП на 10 000 населення Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент освіти і науки 
Запорізької міської ради 
Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
Запорізький міський центр 
зайнятості 

Стратегічна ціль В.3. Місто креативної економіки 
 
В.3.1 Формування  

культурного 
простору для 
креативної 
економіки 

-Кількість реалізованих арт-проектів та 
фестивалів 
- Кількість населення, що отримує 
послуги у закладах культури   

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
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В.3.2 Комерціалізація 
науки 

-Кількість наукових розробок, 
реалізованих бізнесом 
-Зростання обсягів наукоємної 
продукції.  
-Кількість проведених конкурсів з 
розробки бізнес-планів з інноваційною 
складовою та конкурсів на найкращий 
стартап з використанням сучасних ІТ 
технологій 

Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент економічного 
розвитку Запорізької 
міської ради 
Вищі навчальні заклади 
(ВНЗ) 

В.3.3 Підтримка 
виробництв на 
основі знань 

-Кількість наданих можливостей 
представникам МСП безкоштовно 
представити власні розробки під час 
виставкових заходів 
-Кількість відкритих коворкінгів  та 
просторів для співпраці представників 
креативних індустрій 
-Кількість проведених масових заходів 
з популяризації ІТ –технологій 

Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент освіти і науки 
Запорізької міської ради 

Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму 
В.4.1 Розвиток 

туристичної 
інфраструктури 

Збільшення туристичних потоків 
Запоріжжя. 
Обсяг туристичного збору 
Формування стабільного в’їзного 
потоку до міста 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

В.4.2 Ідентифікація та 
підтримка 
туристичних 
кластерів 

Збільшення учасників туристичних 
кластерів   

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

В.4.3 Створення 
унікальних 
туристичних 
продуктів 

Кількість туристів на рік Департамент культури і 
туризму Запорізької 
Запорізької міської ради 

З метою реалізації проектів будуть використані кошти місцевого 

бюджету, державного фонду регіонального розвитку, інші джерела. 

Загальний обсяг фінансування  по роках складатиме:  
Стратегічна ціль Кількість проектів Оріентовна 

вартість,тис.грн.на 

2018-2020 роки 

В.2. Місто розвиненого 

підприємництва 

6 21771,2 

В.3. Місто креативної економіки 4 105951 

В.4. Відомий центр туризму 6 77800,0 

Всього, на рік, тис. грн 16 205 522,2 

 

Загальна сума фінансування за напрямом – 205 522,2 тис. грн. протягом 

2018 – 2020 рок 
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4. Стратегічний напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної 

урбаністики 

Напрям передбачає трансформацію міського простору в безпечний в сенсі 

техногенної, екологічної, соціальної безпеки. Відбуватиметься поступове 

«розмивання» образу промислового міста, формування інтелектуального, 

креативного, сповненого духовності, гендерно чутливого міського простору. 

Напрям пропонується розвивати за стратегічними цілями, які загалом 

забезпечуватимуть підвищення якості транспортного сполучення, доступність 

міського простору, забезпечуватимуть новий рівень благоустрою. Місту 

потрібен новий бренд сучасного громадського, духовного, інтелектуального 

простору, який формуватиметься з урахуванням визначених чинними 

нормативно-правовими актами та науково-проектною документацією: 

історичний ареал №1 «національний заповідник «Хортиця»; історичний ареал 

№2 «Старий Олександрівськ» (Олександрівський район); історичний ареал №3 

«Соціалістичне Запоріжжя» (лівобережна та правобережна частини 

Дніпровського району та частина Вознесенівського району). 

Розвиток складової, пов’язаної з підтримкою історичних та арт-об’єктів з 

часом забезпечуватиме розвиток туризму та промоцію міста, підвищить його 

загальну та інвестиційну привабливість. 

Складний, цікавий ландшафт міста може стати його безумовною 

перевагою, за умов креативної організації. Розвиток міського простору, як 

зручних самодостатніх районів, з незалежними системами життєзабезпечення, і 

разом з тим, як єдиного органічного простору, який має різні види сполучення, 

буде поштовхом до розвитку нових транспортних технологій Необхідно 

розвивати усі райони міста однаково якісно з точки зору благоустрою та 

екологічної безпеки, забезпечивши максимальну доступність об’єктів 

соціальної сфери, транспортних пересадочних вузлів. Поступовий розвиток 

туристично-привабливих об’єктів може покласти початок розвитку, 

насамперед, подієвого, культурного туризму. 
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4.1.  Схема стратегічного напряму С 

 
 

Сфери реалізації проектів спрямовані на  подолання наступних проблем:  

- дотаційність і збитковість підприємств ЖКГ, монополія на ринку, 

зношеність інженерних мереж, недосконале регулювання у системах 

теплопостачання міста, відсутність ефективних управителів житлового фонду; 

- неналежний стан доріг, недостатньо мостових переходів через Дніпро; 

- не дружнє до велосипедистів місто; 

- відсутність якісних тротуарів, інфраструктури для осіб з обмеженими 

можливостями та батьків з малолітніми дітьми; 

- не належна організація транспортного сполучення та якість 

громадського транспорту; 

- низький рівень благоустрою (парки, газони), нерозвиненість 

прибережної смуги, відсутність концертних площадок, зон відпочинку; 

- низькі темпи житлової забудови. 

Планується реалізація 32 проектів за  трьома стратегічними цілями. 

 

 

Напрям розвитку C. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

C.1. Зручна, гендерно чутлива 

система транспортного 

сполучення 

Оперативні цілі 

C.2. Безпечне, облаштоване та 

доступне міське середовище 

C.3. Проактивний 

 маркетинг міста 

С.1.1. Розвиток 
інфраструктури КП 

«Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» 

 

C.2.1. Упорядкування 

паркових зон у районах міста, 

доступних для всіх груп 

населення 

C.2.3. Охайне місто 

C.1.5. Місто дружнє для 

пішоходів та велосипедистів 

Стратегічні цілі 

C.3.1. Розвиток образу 

острова Хортиця як центру 

духовності та історичної 

пам’яті 

C.1.3. Розвиток доступного 

муніципального транспорту 

C.1.4. Розбудова мережі 

міських мостів і 

шляхопроводів 

C.2.2. Місто креативної 

архітектури та естетики 

міського простору 

C.1.2. Місто комфортної 

транспортної мережі 

C.2.4. Безпечне місто 

C.3.2. Формування міського 

бренду та маркетинг міста 

С.2.5. Місто здорових 

традицій 

C.2.6. Вільне для спілкування 

та використання інтернет-

зв’язку міське середовище 
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4.2. Структура проектів за  стратегічним напрямом С  

Проекти за стратегічними цілями 
Термін 

реалізації 
Оріентовна 

вартість, тис.грн. 

С.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного сполучення 

С.1.1.1. Розвиток інфраструктури КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» 2018 - 2020 617542,3 

С.1.2.1. Будівництво світлофорних об'єктів, 
розташованих  на території Шевченківського району 
м. Запоріжжя 

2019 1071,9 

С.1.2.2. Будівництво та реконструкція автодоріг 2018 - 2020 242278 

С.1.2.3. Реконструкція світлофорних об'єктів  на 
території Шевченківського району  м. Запоріжжя 

2019 - 2020 2487,7 

С.1.2.4. Реконструкція дороги по вул. Нагнибіди в м. 
Запоріжжя 2018 - 2019 32910,2 

С.1.2.5. Будівництво обʼїзної автомагістралі для 
проїзду транзитного, вантажного та іншого 
транспорту в Хортицькому районі 

2019 5000 

C.1.2.6. Реконструкція дороги по вул. 
Демократичній, м. Запоріжжя 

2019 3000,0 

С.1.2.7. Реконструкція ділянки дороги загального 
користування державного значення М-18 траса 
Харьків-Сімферополь-Алушта-Ялта (від км 289+665 
до км 299+491)  у Шквченківському районі  (в 
районі “М'ясокомбинату”)  у м.Запоріжжя 

2019-2020 40000,0 

С.1.3.1. Запровадження системи моніторингу та 
диспетчеризації (GPS) на трамваях, тролейбусах, 
автобусах та автотранспортних засобах 

2018 2000 

C.1.3.2.Модернізація парку міського громадського 
авто- та електротранспорту 

2018 638040,8 

С.1.4.1. Реконструкція мостів та шляхопроводів 2018-2020 75597,0 

С.1.4.2. Будівництво пішохідного переходу по вул. 
Радіальній через шламонакопичувач у м.Запоріжжі 

2017-2018 1083 

С.1.5.1. Велосипедна Хортиця 2018-2019 160 

С.1.5.2 Будівництво та реконструкція пішохідних 
зон та тротуарів 

2018-2020 65560,0 

С.1.5.3 Реконструкція підземного переходу на трасі 
Харків-Сімферополь 2018 1031,2 

Всього, за стратегічною ціллю 2018-2020 1727762,1 

C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

С.2.1.1. Реконструкція об’єкту благоустрою: 
«Правобережний міський пляж», м. Запоріжжя 

2018-2020 42718,2 

C.2.1.2. Реконструкція парків, скверів по 
Олександрівському району 

2018-2020 48065,0 

С.2.1.3. Реконструкція площі Запорізької в м. 
Запоріжжя 2019-2020 66944,7 

С.2.1.4. Реконструкція парків та скверів 
Шевченківського району  м. Запоріжжя 

2018 - 2020 10267,7 
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C.2.1.5.1. Створення якісної та привабливої естетики 
міського простору Вознесенівського   району в м. 
Запоріжжя.   Реконструкція вул. Північне шосе від 
вул. Південне шосе до вул. Доківська  в м. 
Запоріжжя 

2019 - 2020 1500,0 

C.2.1.5.2.  Реконструкція дороги по вул. Паркова 
(Чубаря) з влаштуванням гостьових автомобільних 
стоянок,  м. Запоріжжя. 

2019 1000,0 

C.2.1.5.3.  Реконструкція вул. Лермонтова (від вул. 
Жаботинського до вул. Заводської) в м. Запоріжжі. 2019-2020 20000,0 

C.2.1.5.4.  Реконструкція елементів благоустрою 
пішохідної зони вул. Я.Новицького 2018 3754,6 

C.2.1.5.5.  Заходи з озеленення міста. Ландшафтний 
парк вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжі 
– нове будівництво 

2018 - 2019 5564,7 

C.2.1.5.6. Роботи пов’язані з поліпшенням 
технічного стану та благоустрою великої водойми 
вздовж Прибережної магістралі (в районі парку 
«Перемоги»)  м. Запоріжжя. Реконструкція 

2018 9500,0 

C.2.1.5.7. Створення якісної та привабливої естетики 
міського простору Вознесенського району в м. 
Запоріжжя. Реконструкції парку ім. Пушкіна в м. 
Запоріжжі 

2019-2020 20000,0 

C.2.1.5.8. Створення якісної та привабливої естетики 
міського простору Вознесенського району в м. 
Запоріжжя. Парк  екстремальних видів спорту (балка 
Алюмінієва) м. Запоріжжя 

2019-2020 1500,0 

C.2.1.5.9. Створення якісної та привабливої естетики 
міського простору Вознесенівського району в м. 
Запоріжжя. Реконструкція елементів благоустрою з 
влаштуванням господарської зони в парку Трудової 
Слави м. Запоріжжя 

2019-2020 20000 

С.2.1.6. Реконструкція площі Фестивальної в м. 
Запоріжжя 

2018-2020 97200 

С.2.2.1. Розробка детальних планів території міста 
Запоріжжя 

2018 - 2019 3445,6 

С.2.2.2. Розробка концепції архітектурного 
середовища міста Запоріжжя «Код міста» 

2018-2019 4950 

С.2.2.3. Послуги з топографічної зйомки 2018 5480 

С.2.2.4. Капітальний ремонт динамічного світло-
музичного фонтану на площі Фестивальній в м. 
Запоріжжя 

2019 21940,0 

С.2.3.1. Нове будівництво крематорію міста 
Запоріжжя, на Кушугумському кладовищі 

2018 - 2020 45700,0 

C.2.4.1. Безпечне місто Запоріжжя 2018 - 2019 362289,5 
С.2.4.2 Будівництво і реконструкція мереж 
зовнішнього освітлення 

2018 - 2020 90916,0 

С.2.5.1. Реконструкція сезонного спортивного 
табору «Авангард» по вул. Центральній, 9 в, м. 
Запоріжжя 

2019 - 2020 8050,0 

С.2.5.2. Капітальний ремонт стадіону "Титан"  2019-2020  5354,4 

 Всього, за стратегічною ціллю  896140,4 

С.3. Проактивний маркетинг міста 

C.3.2.1. Розробка маркетингової стратегії міста 2018 - 2019 350 

С.3.2.2. Промоція м. Запоріжжя 2018 - 2020 18970 

Всього, за стратегічною ціллю      2018-2020 19320 

Всього за Напрямом С.  на 2018-2020 роки     2018-2020 2 643 222,5 
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4.3. Проекти за напрямом С 

4.3.1. Стратегічна ціль С.1. Зручна, гендерно чутлива система 

транспортного сполучення 

С.1.1.1. Розвиток інфраструктури КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль: С.1. Забезпечення безпеки периметру аеропорту згідно сучасним 
міжнародним нормам авіації 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

С.1.1. Розвиток інфраструктури  КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» 

Назва проекту: 
С.1.1.1. Розвиток інфраструктури КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» 

Цілі проекту: 
 

Забезпечення безпеки периметру КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» згідно сучасних стандартів. 
Унеможливлення проникнення на територію аеропорту 
сторонніх осіб. 
Унеможливлення фактів крадіжок або проведення диверсій на 
території аеропорту. 
Покращення експлуатаційних характеристик аеродрому, 
обладнання його сучасними засобами безпечного зльоту та 
посадки повітряних суден, підвищення його конкурентоздатності 
за рахунок збільшення пропускної спроможності а також 
доведення параметрів аеродрому до сертифікаційних вимог до 
цивільних аеродромів, що в кінцевому рахунку призведе до 
залучення нових авіакомпаній, збільшення кількості рейсів, 
пасажиропотоку та перевезення вантажу в аеропорту Запоріжжя. 
Збереження відповідності аеропорту Запоріжжя категорії 
регіональних аеропортів, яким дозволено обслуговування 
міжнародних авіаперевезень в цілодобовому режимі. 
Забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів, можливість 
прийому сучасних повітряних суден (BOEING-737-800, 
«Руслан», AIRBUS, АН-158 та ін.), прийому повітряних суден у 
складних метеорологічних умовах. 
Забезпечення надійної та безперебійної роботи КП 
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» у відповідності до 
категорійності електропостачання. 
Збільшення дозволеної до використання потужності для 
забезпечення функціонування інфраструктури летовища в 
повному обсязі з можливістю подальшого розвитку. 
Безпосереднє забезпечення електроенергією в достатньому 
обсязі нового терміналу, авіаційної інфраструктури, та сприяння 
подальшому розвитку як самого підприємства так і суміжних  
організацій 

Територія впливу 
проекту: 

Запорізька обл., м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 1 000 000 чоловік 

Стислий опис проекту: 
 

Злітно-посадкова смуга із штучним покриттям (далі ШЗПС) має 
довжину 2 500 м,  а робочу ширину - 42 м. Зазначені параметри 
не відповідають вимогам ІКАО, тому потрібне розширення 
робочої ширини та довжини до 45 м та                      3000 м 
відповідно. Покриття ШЗПС знаходяться в експлуатації більше 
нормативного терміну служби. Це призвело до значної кількості 
руйнувань в армобетонних плитах та прогресуючого руйнування 
поверхневого шару ШЗПС, що створює потенційну загрозу 
безпеці польотів та пошкодженню повітряних суден.  
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На пасажирському терміналі (аеровокзал), який побудовано у 
1965 році,  за роки експлуатації капітальний ремонт не 
проводився. Триповерхова будівля фізично та морально зношена. 
Спостерігаються просадка несучих колон і руйнування елементів 
конструкції. Виробничі площі не забезпечують досягнуті обсяги 
авіаперевезень. Відсутні належні умови для перебування 
пасажирів і персоналу. 
Для забезпечення стабільної роботи та забезпечення  
попередження актів незаконного втручання у діяльність КП 
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» необхідно провести 
реконструкцію льотної зони аеродрому (з капітальним ремонтом 
ШЗПС та заміною світлосигнального обладнання, 
радіотехнічного обладнання навігації та посадки повітряних 
суден), будівництво нового пасажирського терміналу, 
огородження та системи технічного нагляду і контролю доступу 
по периметру охоронної зони обмеженого доступу у 
відповідності з вимогами IKAO DOC-8973 ЄКЦА (Європейської 
Комісії Цивільної Авіації) DOC-30 та ін. 

Очікувані результати: 
 

Забезпечення безпеки КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». 
Залучення до співпраці на території аеропорту більшої кількості 
підприємств пов’язаних з авіацією яким КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» може гарантувати безпеку їх майна 
розташованого на території аеропорту. 
Зменшення ризиків пов’язаних із проникненням на територію 
аеропорту осіб без доступу. 
Забезпечення вимог Державіаслужби та ІСАО 
Збільшення пропускної спроможності аеропорту, як наслідок 
отримання додаткових фінансових надходжень до бюджету міста 
Запоріжжя та сприяння розвитку туризму, збільшення вантажних 
перевезень. 
Забезпечення електроенергією КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» в необхідних обсягах для функціонування нового 
терміналу 

Ключові заходи проекту: 
 

Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу 
по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП 
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя», вул. Блакитна, 4 
Будівництво штучної злітно-посадкової смуги (ШЗПС) з 
руліжними доріжками КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд 
та реконструкція злітно-посадкової смуги 
Будівництво трансформаторної підстанції 35/6 кВ КП 
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя», вул. Блакитна, 4 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

617 542,277 

Джерела фінансування: 
 

Кошти бюджету міста, Державний бюджет, залучення інвесторів 

Відповідальний:  КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» 

Інше: - 
 

С.1.2.1. Будівництво світлофорних об'єктів, розташованих  на території     

Шевченківського району м. Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 



69 

 

 

 

Оперативна ціль С.1.2. Місто комфортної транспортної мережі  

Назва проекту: 
С.1.2.1. Будівництво світлофорних об'єктів, розташованих  на 
території Шевченківського району м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Підвищення безпеки транспортних магістралей міста: модернізація 
систем світлофорів, дорожніх розв’язок 

Територія впливу 
проекту: 

Шевченківський район м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Шевченківського району м. Запоріжжя в кількості  
150 тис. 279 осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Встановлення світлофорів: транспортних в кількості 13 одиниць, 
пішохідних в кількості 6 одиниць. Монтаж дорожніх знаків-39 
одиниць. Нанесення  дорожньої розмітки – 570 кв. м. 

Очікувані результати: 
 

Підвищення споживчих властивостей автодоріг, а саме: 
забезпечення відповідної якості доріг та довкілля з підвищенням 
рівня безпеки, швидкості та комфортності дорожнього руху 

Ключові заходи 
проекту: 
 

Заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху ( будівництво 
світлофорного об'єкту, встановлення  дорожніх знаків, нанесення  
дорожньої розмітки) 

Період здійснення: 2019 рік 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

1 071,874 

Джерела 
фінансування: 

Бюджет міста 

Відповідальний:  Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському району. 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському району, ПРАТ 
СМЕП “Символ”. 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

1.Будівництво 
світлофорного об'єкту  з 
визивним пристроєм в 
районі ЗОШ № 60 по  
вул. Героїв 55-ї бригади 
в м. Запоріжжя 

  2019 

 Розробка проектно-
кошторисної 
документації 

Проектні організації  2019 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2019 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація  2019 

2.Будівництво 
світлофорного об'єкту з 
визивним пристроєм для 
пішоходів по пр. 
Моторобудівників (в 
районі зупинки 
Ф.Мовчановського) 

  2019 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації 

Проектні організації  2019 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2019 

Проведення процедури Замовник робіт  2019 
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закупівлі, визначення 
виконавця 
Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація  2019 

3.Будівництво 
світлофорного об`єкту з 
визивним пристроєм для 
пішоходів по вул. 
Чарівна 38 «б» в районі 
ДНЗ  № 133 в м. 
Запоріжжя. 

  2019 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації 

Проектні організації  2019 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2019 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація  2019 

 
 
С.1.2.2. Будівництво та реконструкція автодоріг 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 

сполучення 
Оперативна ціль C.1.2. Місто комфортної транспортної мережі 
Назва проекту: С.1.2.2. Будівництво та реконструкція автодоріг 

Цілі проекту: 
Поліпшення експлуатаційних показників автодоріг міста, що 
сприятиме безпеці руху транспорту та пішоходів 

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 760 000 громадян  

Стислий опис проекту: 
 

Доведення технічного стану проїзної частини доріг до 
нормативних показників згідно діючих будівельних норм та 
правил. Влаштування нового асфальтобетонного покриття на 
дорогах міста. Орієнтовні щорічні обсяги робіт понад 37 тис.м2, 
за три роки впровадження проекту очікується що буде 
влаштовано близько 120 тис.м2 покриття автодоріг. 

Очікувані результати: Підвищення показників безпеки руху транспорту та пішоходів 

Ключові заходи проекту: 
 

Влаштування покриття дороги із асфальтобетону, влаштування 
пандусів в необхідних місцях для пересування осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, заїзні кишені для 
стоянок автотранспорту в необхідних місцях, вертикальне 
планування дороги, встановлення нових та заміна пошкоджених 
бордюрів, відновлення люків на колодязях комунікацій проїзної 
частини дороги, організація дорожнього руху. 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

242 278 

Джерела фінансування: 
Бюджетні та інші джерела фінансування не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний:  
Управління капітального будівництва Запорізької міської ради та 
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні Районі адміністрації міста Запоріжжя, Департамент 
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учасники проекту: 
 

інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ралди, 
Управління капітального будівництва, спеціалізовані проекті та 
підрядні організації. 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

 Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні організації УКБ, ДІБ 
2018-2020  

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

УКБ 
2018-2020  

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт УКБ 
2018-2020  

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація УКБ, ДІБ 2018-2020  

 

С.1.2.3. Реконструкція світлофорних об'єктів  на території Шевченківського 

району  м. Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 
Оперативна ціль С.1.2. Місто комфортної транспортної мережі  

Назва проекту: 
С.1.2.3. Реконструкція світлофорних об'єктів  на території 
Шевченківського району  м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Підвищення безпеки транспортних магістралей міста: 
модернізація систем світлофорів, дорожніх розв’язок. 

Територія впливу 
проекту: 

Шевченківський район м. Запоріжжя. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Шевченківського району м. Запоріжжя в кількості  
150 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Встановлення світлофорів: транспортних в кількості 40 одиниць 
та пішохідних в кількості 28 одиниць. Монтаж дорожніх знаків -
93 одиниці. Нанесення  дорожньої розмітки – 1120 кв. м. 

Очікувані результати: 
 

Підвищення споживчих властивостей автодоріг, а саме: 
забезпечення відповідної якості доріг та довкілля з підвищенням 
рівня безпеки, швидкості та комфортності дорожнього руху 

Ключові заходи проекту: 
 

Заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху  
(реконструкція світлофорного об'єкту, встановлення  дорожніх 
знаків, нанесення  дорожньої розмітки). 

Період здійснення: 2019 - 2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2 487,749 

Джерела фінансування: Бюджет міста 
Відповідальний:   Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському району 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Департамент інфраструктури та благоустрою, районна 
адміністрація ЗМР по Шевченківському району, ПРАТ СМЕП 
«Символ» 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

1. Реконструкція 
світлофорного об`єкту на 
перехресті вул. Українська 
вул. Стефанова 

  2019 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні 
організації 

 2019 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2019 
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Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

 2019 

2.Реконструкція 
світлофорного об`єкту на 
перехресті вул. Чарівна-
вул. Бочарова 

  2019 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні 
організації 

 2019 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2019 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

 2019 

3.Реконструкція 
світлофорного об`єкту на 
перехресті вул.8 Березня-
вул. Героїв 55-ї бригади 

  2019 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні 
організації 

 2019 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2019 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

 2019 

4.Реконструкція 
світлофорного об`єкту на 
перехресті вул. 
Магістральна автодорога 
Харків-Сімферополь 

  2020 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні 
організації 

 2020 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2020 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2020 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

 2020 

5.Реконструкція 
світлофорного об`єкту на 
перехресті вул. Чарівна-
автодорога Харків-
Сімферополь. 

  2020 

 Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні 
організації 

 2020 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2020 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2020 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

 2020 
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С.1.2.4. Реконструкція дороги по вул. Нагнибіди в м. Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики. 
Стратегічна ціль: С1. Зручна, гендерно-чутлива система транспортного сполучення 
Оперативна ціль С.1.2. Місто комфортної транспортної мережі 
Назва проекту: С.1.2.4. Реконструкція дороги по вул. Нагнибіди в м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій  та будівництво 
доріг міста 

Територія впливу 
проекту: 

Комунарський район міста Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Комунарського району міста Запоріжжя складає 
132977 осіб. 

Стислий опис проекту: 

Облаштування зовнішніх мереж та споруд водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання, газопостачання, мережі 
зливової каналізації, влаштування асфальтобетонного  покриття , 
встановлення бордюрів 

Очікувані результати: 

Приведення дорожньої інфраструктури до належного стану 
(покращення технічного стану дороги, забезпечення 
безперервного руху автотранспорту та пішоходів, попередження 
аварійних ситуацій). Проектна потужність об’єкту у відповідних 
одиницях 12000 м2. 

Ключові заходи 
проекту: 

Влаштування а/б покриття, встановлення бордюрів 

Період здійснення: 2018-2019 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

32 910,00 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Комунарському району, комунальне підприємство «Управління 
капітального будівництва» 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Комунарському району, комунальне підприємство «Управління 
капітального будівництва» 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Реконструкція дороги по вул. 
Нагнибіди (від вул. 40 років 
Перемоги до вул. 
Новокузнецької) 

- - 2018-2019 

Зовнішні мережі та споруди 
водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання та 
газопостачання  

- - 2018-2019 

Зовнішнє освітлення    2019 
 
 
С.1.2.5. Будівництво об’їзної автомагістралі для проїзду транзитного, 

вантажного та іншого транспорту в Хортицькому районі 
Напрям: C. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: С.1.Зручна, гендерно чутлива система транспортного сполучення  
Оперативна ціль С.1.2.Місто комфортної транспортної мережі 

Назва проекту: 
С.1.2.5. Будівництво об’їзної автомагістралі для проїзду 
транзитного, вантажного та іншого транспорту в Хортицькому 
районі 

Цілі проекту: Забезпечення безпрерервного руху автотранспорту та пішоходів, 
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попередження аварійних ситуацій, покращення технічного стану 
дороги, зменшення транспортного потоку від житлового сектора 

Територія впливу 
проекту: 

Хортицький район м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Хортицького району м. Запоріжжя в кількості 
 116 тис.151 осіб 

Стислий опис проекту: 

Прийняття рішення про будівництво дороги площею 12 000 м2. 
Визначення бюджету будівництва. 
Проведення тендеру на проектування дороги. 
Проведення тендеру на будівництво дороги і вибір підрядника. 
Отримання ордера на будівництво. 
Будівельні роботи 
Здача об'єкта в експлуатацію. 

Очікувані результати: 
Забезпечення комфортних умов проживання мешканців району за 
допомогою зменшення транспортного потоку через житловий 
сектор 

Ключові заходи проекту: 

Підготовчі роботи (вирубка дерев, розбирання огорож і т. п.) 
Земляні роботи (вивезення або завезення ґрунту, укріплення 
земляного полотна, спорудження земляних насипів і т. д.) 
Прокладка нових або перекладання існуючих інженерних 
комунікацій, що потрапляють в зону будівництва 
Пристрій підстав «дорожнього пирога» (пристрій підстилаючого 
шару з піску, «заливка» основи з щебеню або бетону) 
Укладка асфальтного покриття 
Благоустрій прилеглих до доріг територій (нанесення розмітки, 
встановлення огорож, дорожніх знаків, бордюрів, пристрій 
зливової каналізації, освітлення доріг і т. п.) 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

5 000 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому 
району  

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому 
району 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

 Розробка проектно-
кошторисної документації  

Проектні організації  - 2020 

 
Проходження державної 
експертизи  

Спеціальні 
організації  

- 2020 

 

C.1.2.6.Реконструкція дороги по вул. Демократичній, м. Запоріжжя 
Напрям: C. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій відповідає 
проект: 

C.1.2. Місто комфортної транспортної мережі 

Назва проекту: 
С.1.2.6. Реконструкція дороги по вул. Демократичній, 
м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Забезпечення сучасних вимог до умов та безпеки руху по 
Заводському району м. Запоріжжя 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя, Заводський район 
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Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Заводського району м. Запоріжжя – 55.5 тис. осіб., 
автомобільного транспорту - 4000 одн./доба 

Стислий опис проекту: 

Передбачає проектування та реконструкцію дороги по вул. 
Демократичній, а саме ремонт дорожнього покриття - 47229.00 
м2, ремонт покриття тротуару – 11991.8 м2, заміна бардюрного 
каменю - 13348.00 п.м., ремонт мережі зовнішнього освітлення: 
заміна світильників - 120 одн. та проводу – 6000 м, ремонт інж. 
мереж водопостачання – 1900м, ремонт інж. мереж каналізації – 
500 м, ремонт інж. мереж теплопостачання (ЦО, ГВП, 
циркуляція)– 994м. 

Очікувані результати: 
Забезпечення задовільного технічного стану, ліквідація 
аварійності та безпеки руху людей та транспорту 

Ключові заходи проекту: Реконструкція дороги по вул. Демократичній м. Запоріжжя 
Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

3 000 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському 
району 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Заплановані кошти передбачають проведення процедури 
відкритих торгів, після яких буде визначено учасників реалізації 
проекту 

Інше: _ 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Ремонт мережі 
зовнішнього 
освітлення:заміна 
світильників - 120 одн. та 
проводу – 6000 м. 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 

Надавач послуг 
(визначений в ході 
тендерної 
процедури) 

2020 

Ремонт інж. мереж 
водопостачання 1900м. 

-//- -//- 2020 

Ремонт інж. мереж 
каналізації 500 м 

-//- -//- 2020 

Ремонт інж. мереж 
теплопостачання (ЦО, 
ГВП, циркуляція) - 994м 

-//- -//- 2020 

Заміна бардюрного 
каменю - 13348.00 п.м., 

-//- -//- 2020 

Ремонт дорожнього 
покриття - 47229.00 м2 

-//- -//- 2020 

Ремонт покриття 
тротуару11991.8 м2 

-//- -//- 2020 

 

С.1.2.7. Реконструкція ділянки дороги загального користування 

державного значення М-18 траса Харьків-Сімферополь-Алушта-

Ялта (від км 289+665 до км 299+491)  у Шквченківському районі  (в 

районі “М'ясокомбинату”)  у м.Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль: С.1. Зручна, гендерночутлива система  транспортного 
сполучення  

Оперативна ціль / Сфера С.1.2. Комфортне транспортне сполучення з урахуванням потреб 
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реалізації, якій 
відповідає проект: 

усіх районів міста  

Назва проекту: 
 

С.1.2.7. Реконструкція ділянки дороги загального користування 
державного значення М-18 траса Харьків-Сімферополь-Алушта-
Ялта (від км 289+665 до км 299+491)  у Шквченківському районі  
(в районі “М'ясокомбинату”)  у м.Запоріжжя 

Цілі проекту: 
 

Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництво 
доріг міста 

Територія впливу 
проекту: 

Шевченківський район м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Шевченківського району м. Запоріжжя в кількості  
150 тис.279 осіб 

Стислий опис проекту: 
 

заміна покриття дорожнього одягу по всій ділянці траси в місцях 
деформації дорожнього одягу у вигляді зсувів, уламків кромки 
покриття, тріщин та вибоїн; 
- розширення полотна дороги; 
- в місці примикання до ділянки вул. Миколи Краснова 
передбачається розчищення залізобетонної водопропускної труби 
від сміття і грунту, зрізання і корчування чагарників, 
нарощування ділянок труби і влаштування оголовків; 
Коригування поперечного профілю дороги. 

Очікувані результати: 
 

Покращення технічного стану дороги, забезпечення 
безперервного руху автотранспорту та пішоходів, попередження 
аварійних ситуацій 

Ключові заходи проекту: Ліквідація аварійно-небезпечної ділянки 
Період здійснення: 2019-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

40 000 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста 

Відповідальний:  
Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському району, 
КП “УКБ” 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському району, 
КП “УКБ” 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Коригування проектно-
кошторисної документації 

Проектні організації - 2019 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

- 2019 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт - 2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація - 2019-2020 

 

С.1.3.1. Запровадження системи моніторингу та диспетчеризації (GPS) на 

трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспортних засобах із 

впровадженням програмного забезпечення, та встановлення 

інтерактивних екранів на зупинках міського електротранспорту 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного сполучення 

Оперативна ціль 
C.1.3. Високий рівень доступності муніципального транспорту та 
соціальних установ 
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Назва проекту: 
 

С.1.3.1. Запровадження системи моніторингу та диспетчеризації 
(GPS) на трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспортних 
засобах із впровадженням програмного забезпечення, та 
встановлення інтерактивних екранів на зупинках міського 
електротранспорту 

Цілі проекту: 
 

Цілі облаштування системи моніторингу та диспетчеризації 
транспортних засобів (GPS): 
Організація оперативного управління рухом міського 
електротранспорту в місті Запоріжжі. 
Створення об’єднаної системи моніторингу та диспетчеризації 
транспортних засобів (GPS) в єдину систему міського 
пасажирський транспорту міста Запоріжжя (автотранспорту та 
електротранспорту). 
Оперативне управління рухом міського пасажирського транспорту 
міста Запоріжжя (автотранспорту та електротранспорту) в межах 
загальноміської транспортної мережі з єдиного диспетчерського 
центру. 

Територія впливу 
проекту: 

м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Орієнтовна чисельність споживачів послуг – близько 500,0 тис. 
мешканців м.Запоріжжя. 

Стислий опис проекту: 
 

Облаштування міського електротранспорту та автотранспорту 
пристроями моніторингу GPS. 
Встановлення на зупинках електротранспорту інтерактивних 
інформаційних табло з блоком живлення від контактної мережі, 
що дозволятиме пасажирам у режимі он-лайн отримувати 
інформацію щодо підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок. 

Очікувані результати: 
 

Впровадження системи (GPS)  дозволить: 
-  поліпшити якість управління рухом пасажирського транспорту в 
м.Запоріжжя, 
- поліпшити якість пасажирських перевезень за рахунок 
отримання пасажирами інформації щодо руху авто- та 
електротранспорту. 

Ключові заходи проекту: 
 

Встановлення пристроїв моніторингу GPS на трамваях (90 од.), 
тролейбусах (60 од.), автобусах (16 од.) та автотранспортних 
засобах підприємства «Запоріжелектротранс» (14 од.) - всього 180 
одиниць. 
Встановлення на 32 зупинках електротранспорту 64 інтерактивних 
інформаційних табло, з блоком живлення від контактної мережі. 
Розробка програмного забезпечення з розрахунку техніко-
економічних показників роботи по трамваю, тролейбусу та 
автобуса. 
Встановлення на 1 од. рухомого складу додаткового обладнання 
для розширення функцій (відеокамер спостереження, валідатора, 
пристроїв з обліку перевезених пасажирів, системного оголошення 
зупинок, датчиків  контролю електроенергії, палива, ідентифікації 
водіїв та кондуктора, ін.) для забезпечення впровадження на 
міському електротранспорті та автобусах безготівкової системи 
оплати за проїзд, ін.). 

Період здійснення: 2018 рік 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

2 000 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Управління з питань транспортного забезпечення та звязку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне  підприємство 
міського електротранспорту  «Запоріжелектротранс» 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління з питань транспортного забезпечення та звязку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне  підприємство 
міського електротранспорту  «Запоріжелектротранс» 
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C.1.3.2. Модернізація парку міського громадського авто- та 

електротранспорту 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного сполучення 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

C.1.3. Високий рівень доступності муніципального транспорту та 
соціальних установ 

Назва проекту: 
С.1.3.2 Модернізація парку міського громадського авто- та 
електротранспорту  

Цілі проекту: 
 

Поліпшення технічного стану рухомого складу міського авто- та 
електротранспорту 
Забезпечення стабільних пасажирських перевезень в місті 
Запоріжжя, підвищення якості і комфортності для пасажирів у 
користуванні. 

Територія впливу 
проекту: 

м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Орієнтовна чисельність споживачів послуг – близько 500,0 тис. 
мешканців м.Запоріжжя 

Стислий опис проекту: 
 

Оновлення та придбання громадського транспорту, з врахуванням 
потреб осіб з обмеженими можливостями та технічне 
переоснащення міського електротранспорту. 
Поліпшення технічного стану міського електротранспорту, 
подовження терміну його експлуатації шляхом проведення 
системи капітальних ремонтів. 
Капітальний ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з 
низьким рівнем полу та заміною контакторно-реостатної системи 
управління на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему 
управління з проведенням випробувань на відповідність технічним 
умовам для даного типу рухомого складу за програмою 
«Запорізький трамвай» 

Очікувані результати: 
 

Збільшення попиту населення на користування муніципальним 
транспортом. Перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостями громадським транспортом.  

Ключові заходи проекту: 
 

Придбання 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий 
лізинг 
Закупівля 5 нових електробусів рамках Кіотського протоколу 
Закупівля 26 нових  електробусів за рахунок кредитних коштів 
Європейського Інвестиційного Банку в Україні 
Закупівля 20 нових автобусів великої місткості за рахунок 
кредитних коштів Європейського Інвестиційного Банку в Україні 
Капітальний ремонт 4 трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з 
низьким рівнем полу та заміною контакторно-реостатної системи 
управління на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему 
управління з проведенням випробувань на відповідність технічним 
умовам для даного типу рухомого складу. 

Період здійснення: 2018 рік 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

638 040,793 

Джерела фінансування: 
Бюджет міста, інші джерела фінансування не заборонені чинним 
законодавством 

Відповідальний:  
Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне  підприємство 
міського електротранспорту  «Запоріжелектротранс» 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне  підприємство 
міського електротранспорту  «Запоріжелектротранс» 
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Інше: - 

 

С.1.4.1. Реконструкція мостів та шляхопроводів 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 

сполучення 

Оперативна ціль C.1.4. Розбудова мережі міських мостів і шляхопроводів 

Назва проекту: С.1.4.1. Реконструкція мостів та шляхопроводів 

Цілі проекту: 
 

Усунення передаварійних ситуацій на мостах, доведення 
технічного стану мостів відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2012, 
покращення експлуатаційних характеристик мостів і 
шляхопроводів. Розробити конструктивні рішення щодо 
недопущення подальшого  руйнування несучих конструкцій 
мостів і шляхопроводів. 

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 760 000 громадян 

Стислий опис проекту: 
 

У 2018 році планується ремонт трьох шляхопроводів загальною 
площею приблизно 800 м2 за три роки реалізації проекту 
очікувана площа реконструкцій приблизно складатиме 2 763 м2. 

Очікувані результати: Підвищення показників безпеки руху транспорту та пішоходів 

Ключові заходи проекту: 
 

Улаштування деформаційних швів, ремонт архітектурних форм 
по кінцям шляхопроводу, повна заміна гідроізоляції, ремонт 
несучих конструкцій пролітних будов  і опор моста з 
відновленням захисного шару бетону, установка бар’єрного 
огородження відповідно нормам, заміна щитів огородження 
контактної мережі, установка нових перехідних плит, ремонт 
проїзної частини, відновлення асфальтобетонного покриття, 
організацію водовідводу з проїзної частини, зовнішнє освітлення 
підходів та пішохідного місту, благоустрій прилеглої території 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

75 597 

Джерела фінансування: Бюджетні та інші залучені кошти 

Відповідальний:  
Управління капітального будівництва Запорізької міської ради та 
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради. 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Районі адміністрації міста Запоріжжя, Департамент 
інфраструктури та благоустрою, Управління капітального 
будівництва, спеціалізовані проекті та підрядні організації. 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні організації УКБ, ДІБ 2018-2020 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Спеціалізовані 
організації 

УКБ 2018-2020 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Замовник робіт УКБ 2018-2020 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація УКБ, ДІБ 2018-2020 

 С.1.4.2. Будівництво металевого  пішохідного переходу по вул. Радіальній 
через шламонакопичувач 

Напрям: C. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
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Стратегічна ціль: C.1. Розбудова мережі міських мостів і шляхопроводів 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

C.1.4.2 Розбудова мережі міських мостів і шляхопроводів 

Назва проекту: 
 

Будівництво металевого  пішохідного переходу по вул. 
Радіальній через шламонакопичувач 

Цілі проекту: 
 

Будівництво металевого пішохідного переходу який забезпечить 
безпечний перехід мешканців Заводського та Шевченківського 
районів 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя, Заводський, Шевченківський райони 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Заводського та Шевченківського районів м.Запоріжжя 
– 208,4 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Передбачає проектування та будівництво металевого 
пішохідного переходу через шламонакопичувач по вул. 
Радіальній між Заводським та Шевченківським районами – 
довжина 106 м, ширина 2 м., влаштування тротуару 76 м2 

Очікувані результати: 
 

Пішохідний перехід в районі вул. Радіальної з’єднує Заводський  
та Шевченківський райони, який стане безпечним для 
користування мешканців двох районів. Перехід 
використовується як робітниками прилеглих підприємств, так і 
дітьми, які ходять до школи та відвідують дитячі садки. 

Ключові заходи проекту: 
 

Будівництво пішохідного переходу по вул. Радіальній через 
шламонакопичувач 

Період здійснення: 
 

2018-2019 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

1 083 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва» 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Заплановані кошти передбачають проведення процедури 
відкритих торгів, після яких буде визначено учасників реалізації 
проекту 

Інше: _ 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Будівництво металевого 
пішохідного переходу 

КП «Управління 
капітального 
будівництва» 

Надавач послуг 
(визначений в ході 
тендерної 
процедури) 

2019 

 

 

С.1.5.1. Велосипедна Хортиця 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: С.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 

сполучення 
Оперативна ціль С.1.5. Місто дружнє для пішоходів та велосипедистів 
Назва проекту:  С.1.5.1. Велосипедна Хортиця 
Цілі проекту: Розвиток велоінфраструктури на території о.Хортиця 
Територія впливу 
проекту: 

Запорізька область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 
 

Близько 700 тис. осіб населення міста за рахунок покращення 
умов для велосипедистів та відвідування об’єктів Національного 
заповідника велотуристами.  
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Стислий опис проекту: 
 

Створення типового проекту та розміщення на території 
історичних пам’яток пунктів для паркування велосипедів для 
мешканців та гостей міста.  
Розробка проекту «вело аптечок» для оперативного ремонту 
велосипеду в «польових умовах» та встановлення їх в відібраних 
експертною групою місцях.  
Розробка мережі велосипедних маршрутів для зручності гостей 
о. Хортиці та популяризації історичних пам’яток заповідника. 

Очікувані результати: 
 

Підвищення туристичної привабливості заповідника «о. 
Хортиця» та Запоріжжя в цілому. Розбудова вело інфраструктури 
м. Запоріжжя. Створення підґрунтя для подальшого 
впровадження велосипедних проектів та заходів на о. Хортиця. 

Ключові заходи проекту: 
 

Створення мережі велопаркінгів та маршрутів для пов’язання 
ключових історико-культурних пам’яток на о. Хортиця та їх 
популяризації серед гостей та мешканців міста.   

Період здійснення: 2018-2019 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

160 

Джерела фінансування: 
Грантові кошти 
 

Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

ЦЕ «Футен», волонтерські організації 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Створення  
проектної групи. 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

ЦЕ «Футен» 
 

2018 

Пошук партнерів серед 
велосипедних організацій 
міста Запоріжжя та інших 
міст України. 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради міської ради 

ЦЕ «Футен» 
Серпень 

2018 

Збір інформації та 
підготовка матеріалів для 
реалізації проекту, в тому 
числі формування бази 
вело маршрутів для їх 
подальшого 
впорядкування. 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

ЦЕ «Футен» 
Листопад 

2018 

Відбір виконавців 
матеріальної частини 
проекту (безпосередньо 
вело паркінгу та вело 
аптечки) 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Департамент 
інфраструктури і 
благоустрою 
Запорізької міської 
ради, 
ЦЕ «Футен», 

Січень 
2019 

Поступове впровадження 
проекту, почерговим 
встановленням паркінгів 
на обраних локаціях. 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Департамент 
інфраструктури і 
благоустрою 
Запорізької міської 
ради, 
ЦЕ «Футен» 

Серпень 
2019 

Розробка інформаційних 
матеріалів та шляхів 
розповсюдження 
інформації 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

ЦЕ «Футен» 
Жовтень 

2019 
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 С.1.5.2. Будівництво та реконструкція пішохідних зон та тротуарів 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 

сполучення 
Оперативна ціль C.1.5. Місто дружнє для пішоходів та велосипедистів 

Назва проекту: 
С.1.5.2. Будівництво та реконструкція пішохідних зон та 
тротуарів 

Цілі проекту: 
Поліпшення експлуатаційних показників пішохідних зон, що 
сприятиме безпеці руху пішоходів 

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 760 000 громадян 

Стислий опис проекту: 
 

Влаштування нової плитки ФЕМ на тротуарах міста. У 2018 році 
планується облаштування пішохідних зон та тротуарів загальною 
площею приблизно 13 тис. м2 за три роки реалізації проекту 
орієнтовна площа облаштування пішохідних зон і тротуарів 
складає 43 тис.м2. 

Очікувані результати: Підвищення показників безпеки руху пішоходів 

Ключові заходи проекту: 
 

Влаштування покриття тротуару із плитки ФЕМ по підготовленій 
основі, вертикальне планування з метою улаштування 
водовідведення в зелену зону, організація майданчиків для 
сміття,  влаштування пандусів в необхідних місцях для 
пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
встановлення нових та заміна пошкоджених бордюрів, 
відновлення люків на колодязях комунікацій пішохідної зони. 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

65 560 

Джерела фінансування: Бюджетні та інші залучені кошти 

Відповідальний:  
Управління капітального будівництва Запорізької міської ради та 
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради. 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Районі адміністрації міста Запоріжжя, Департамент 
інфраструктури та благоустрою, Управління капітального 
будівництва, спеціалізовані проекті та підрядні організації. 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні організації УКБ, ДІБ 2018-2020 

 Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

УКБ 2018-2020 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт УКБ, ДІБ 2018-2020 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація УКБ, ДІБ 2018-2020 

 
С.1.5.3.  Реконструкція підземного переходу на трасі Харків-Сімферополь 
 
Напрям: С. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль: С.1. Зручна, гендерно-чутлива система транспортного 

сполучення 

Оперативна ціль 
С.1.5. Комфортне транспортне сполучення з урахуванням 
потреб усіх районів міста  

Назва проекту: С.1.5.3.  Реконструкція підземного переходу на трасі Харків-
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Сімферополь 

Цілі проекту: 
Створення комфортних умов для безпечного переміщення 
мешканців району 

Територія впливу проекту: Шевченківський район м. Запоріжжя 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Шевченківського району м. Запоріжжя в кількості  
150 тис.279 осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Реконструкція підземного переходу на трасі на площі 160 кв. 
м, реконструкція систем освітлення, облицювання стін на 
площі 195 кв. м, облицювання підлоги на площі 160 кв. м 

Очікувані результати: 
 

Покращення технічного стану підземного переходу, 
забезпечення безперервного руху автотранспорту та 
пішоходів, попередження аварійних ситуацій 

Ключові заходи проекту: Влаштування а/б покриття, облицювання стін та підлоги. 
Період здійснення: 2018 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

1 031,196 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському району, КП 
«УКБ» 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Районна адміністрація ЗМР по Шевченківському району, 
департамент інфраструктури та благоустрою, КП «УКБ» 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Реконструкція підземного 
переходу на трасі Харків-
Сімферополь 

  2018 

Розробка проектно-
кошторисної документації Проектні організації  2018 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2018 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2018 

Виконання будівельно-
монтажних робіт Підрядна організація  2018 

 
 
4.3.2. Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське 
середовище 
 
С.2.1.1. Реконструкція об’єкту благоустрою: «Правобережний міський 

пляж», м. Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 
Оперативна ціль C.2.1. Упорядкування паркових зон у районах міста, доступних 

для всіх груп населення 

Назва проекту: 
С.2.1.1. Реконструкція об’єкту благоустрою: «Правобережний 
міський пляж», м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Будівництво об’єкту відповідно до вимог державних будівельних 
норм, стандартів і правил 

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 760 000 осіб. 

Стислий опис проекту: 
 

Проект включатиме: приведення нахилів надводної та підводної 
частин до ухилів штучних пляжів, з урахування повного гасіння 
хвилі та з метою запобігання підмиву території пляжу, 
відновлення ширини надводної частини пляжу (з існуючої площі 
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4956м2 до 9517м2), заміну покриття надводної частини пляжу 
якісним матеріалом, облаштування водопроводу - 500м, дощової 
каналізації – 152м, влаштування пішохідних доріжок, дитячих та 
спортивних майданчиків, встановлення малих архітектурних 
форм, елементів пляжного устаткування – 35 кабінок для 
переодягання, 19 навісів, 47 навісів модулів., 34 урни для сміття, 
83 лави, пристроїв для миття ніг, відкритих душових кабін, 
оглядових майданчиків з гранітними сходами та огорожею, 
заміна металевих опор та встановлення додаткових паркових 
світлодіодних світильників (електричні мережі зовнішнього 
освітлення – 755м, 28 опор освітлення з 32 світильниками), 
майданчику для збору ТПВ в контейнери, обліцування 
гранитними плитами парапету та підпірних мур – 1004м. 
Влаштування пандусів для безперешкодного пересування людей 
з особливими потребами 

Очікувані результати: 
 

Реалізація проекту забезпечить розвиток території 
Правобережного міського пляжу та створення умов для 
відпочинку та оздоровлення громадян. Влаштування оглядових 
майданчиків сприятиме більшому комфорту при прогулянках по 
набережній. 

Ключові заходи проекту: 
 

Відновлення та збільшення території (ширини) надводної 
частини пляжу із заміною покриття надводної частини пляжу 
якісним матеріалом, влаштування пішохідного бульвару, 
влаштування малих архітектурних форм, заміна паркових 
світильників, озеленення території 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

42 718,203 

Джерела фінансування: Бюджет міста та інші залучені кошти 

Відповідальний:  
Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва» та Департамент інфраструктури та благоустрою 
Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 
 

Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва», Департамент інфраструктури та благоустрою 
Запорізької міської ради, спеціалізовані підрядні організації 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Оголошення тендерних 
пропозицій та визначення 
виконавця 

КП «УКБ»  2018 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація  2018 - 2020 

 
 
C.2.1.2. Реконструкція парків, скверів по Олександрівському району 

Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль 
C.2.1. Упорядкування паркових зон у районах міста, доступних для 
всіх груп населення 

Назва проекту: C.2.1.2. Реконструкція парків, скверів по Олександрівському району 

Цілі проекту: 
Створення середовища, яке буде приваблювати мешканців та гостей 
міста для прогулянок та дозвілля, більш комфортного відпочинку, 
естетичне виховання підростаючого покоління 

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість Близько 760000 осіб                                                                                                                                     
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отримувачів вигод: 
Стислий опис 
проекту: 

Реконструкція та комплексний благоустрій територій площею  
 11,0863 га  

Очікувані результати: 
 

Створення додаткових культурних центрів відпочинку мешканців і 
гостей міста, які сприятимуть естетичному вихованню молодого 
покоління м. Запоріжжя, розвитку туризму та інвестиційній 
привабливості м. Запоріжжя. 

Ключові заходи 
проекту: 
 

Вертикальне планування території парків, скверів зі збереженням 
існуючого рельєфу, мощення алей декоративною тротуарною 
плиткою, відновлення існуючих підпірних стін, сходів з 
облицюванням гранітними плитами, будівництво поливних 
водопроводів, зовнішнього освітлення з встановленням паркових 
світильників, влаштування велодоріжок, скейтбордів, тенісного 
корту, альтанок для настільних ігор, двох дитячих ігрових та 1 
спортивного майданчику, комплексний благоустрій та озеленення 
території (встановлення малих архітектурних форм, висадка дерев, 
чагарників, квітів), благоустрій прилеглої території з влаштуванням 
паркувальних кишень для автотранспорту та велосипедів 

Період здійснення: 2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

48 065 

Джерела 
фінансування: 

Бюджетні та інші залучені кошти 

Відповідальний:  
Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Олександрівському району 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Олександрівському району, підрядні організації 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації  

Проектні організації 
КП «УКБ», РА ЗМР по 
Олександрівському 
району 

2018 -2020 

Проходження 
державної експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

КП «УКБ», РА ЗМР по 
Олександрівському 
району 

2018-2020 

Проведення поцедури 
закупівлі та визначення 
виконавця 

Замовник робіт 
КП «УКБ», РА ЗМР по 
Олександрівському 
району 

2018-2020 

Виконання будівельно-
монтажних робіт Підрядні організації 

КП «УКБ», РА ЗМР по 
Олександрівському 
району 

2018-2020 

 
 
 
С.2.1.3. Реконструкція площі Запорізької в м. Запоріжжя 

Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль 
C.2.1. Упорядкування паркових зон у районах міста, доступних для 
всіх груп населення 

Назва проекту: С.2.1.3. Реконструкція площі Запорізької в м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
 

Покращення естетичного вигляду площі, привабливості міста та 
змістовного дозвілля, задоволення духовних і фізичних потреб дітей, 
підлітків, мешканців та гостей міста  

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість Близько 760 000 жителів міста 
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отримувачів вигод: 

Стислий опис проекту: 
 

Реконструкція об’єкту площею 81054,2 м² з метою усунення 
аварійно-небезпечної ситуації, пов’язаної з можливими випадками  
травматизму населення, перешкод для руху пішоходів, створення 
безпечних та комфортних умов для руху пішоходів 

Очікувані результати: 
 

Реалізація проекту поліпшить естетичний вигляд площі та 
привабливість міста, забезпечить комфортні умови перебування 
мешканців та гостей міста  

Ключові заходи проекту: 
 

Заміна покриття площ, доріжок парку на покриття з бруківки "Старе 
місто" світло-сірого кольору з люмінесцентного матеріалу (який 
світяться) з бордюрним обрамленням; заміна 50 лавочок та 139 урн 
на нові, більш сучасні; рекультивація всієї газонної частини парку; 
висадка клумб і газонів; викорчовування пнів і пошкоджених дерев з 
заміною їх на нові насадження; улаштування асфальтобетонного 
покриття для автопарковки машин; улаштування паркувального 
бар'єру на автопарковці; встановлення модульний туалет на 2 кабіни 
жіночі, 2 кабіни чоловічі, 1 кабіна для МГН та приміщення для 
зберігання дез. засобів і прибирального інвентарю; встановлення 
модульного господарчого блоку для розміщення персоналу; ремонт 
оглядової камери газопостачання; демонтаж постаменту пам’ятника; 
ремонт підпірних стінок та сходових маршів; заміна зовнішніх 
мереж водопостачання на автоматичний полив; перевірка потужності 
насоса в насосній станції та улаштування фільтру; підключення 
водопроводу і каналізації модульного господарчого блоку; заміна 
зовнішніх мереж освітлення; підключення електропостачання  
модульного господарчого блоку; підключення електропостачання  
насосної станції. 

Період здійснення: 2019-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

66 944,67 

Джерела фінансування: Бюджет міста  

Відповідальний:  
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, підрядні організації 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Оголошення тендерних 
пропозицій та визначення 
виконавця 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської 
ради 

 2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація  2019-2020 

 

С.2.1.4. Реконструкція парків та скверів Шевченківського району                   

м. Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль 
С.2.1. Упорядкування паркових зон у районах міста, доступних 
для всіх груп населення 

Назва проекту: 
С.2.1.4. Реконструкція парків та скверів Шевченківського 
району  м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Реконструкція існуючих парків та скверів з метою створення 
місць для здорового та змістовного дозвілля 

Територія впливу Шевченківський район м. Запоріжжя 
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проекту: 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Населення Шевченківського району м. Запоріжжя в кількості 
 150 тис.279 осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Встановлення елементів благоустрою: лавки в кількості 70 од; 
ігрові комплекси – 4 од; елементи дитячих майданчиків – 10 од; 
урни – 94 од; влаштування тротуарів - 7252 м2; влаштування 
газонів - 2350 м2; висадка квітів - 612 од, встановлення опор 
зовнішнього - 7 од. 

Очікувані результати: 
 

Проведення заходів з реконструкції, ремонту та розбудови 
існуючих парків відпочинку та подальше їх функціонування як 
сучасних культурно-дозвільних комплексів задля задоволення 
потреб мешканців району та міста у якісному та активному 
дозвіллі, забезпечення стійкого розвитку та подальшого 
збереження територій парків, забезпечення у користуванні 
мешканцями та гостями  району зон активного та тихого 
відпочинку. 

Ключові заходи проекту: 
 

Комплекс заходів включає проведення санітарної обрізки та 
знесення аварійних дерев, посадку декоративного озеленення 
(дерев, чагарників, квітів), придбання та  встановлення малих 
архітектурних форм та елементів паркового дизайну: ліхтарів 
зовнішнього освітлення, контейнерів з квітниками, лавок, 
сміттєвих урн та ін. 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

10 267,655 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Шевченківському району 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Шевченківському району 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Реконструкція парку 
 ім. ак. В.Я.Клімова в 
Шевченківському району 
м. Запоріжжя 

  2018 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

ТОВ «Грандор 
Трейд ЮА» 

 2018 

Реконструкція елементів 
благоустрою скверу по вул. 
Бочарова – вул. Чарівній в 
Шевченківському районі м. 
Запоріжжя  

  2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація  2019 

Благоустрій 
(реконструкція) скверу по 
вул. Авраменко 

  2020 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні організації  2020 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2020 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2020 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація  2020 
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 Благоустрій 
(реконструкція) скверу по 
вул. С. Маковського 

  2019-2020 

 Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні організації  2019 

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

 2019 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт  2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація  2019-2020 

 

C.2.1.5. Створення якісної та привабливої естетики міського простору 

Вознесенівського району в м. Запоріжжя  
Напрям: C. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль 
C.2.1. Упорядкування паркових зон у районах міста, доступних 
для всіх груп населення 

Назва проекту: 
C.2.1.5. Створення якісної та привабливої естетики міського 
простору Вознесенівського району в м. Запоріжжя 

Цілі проекту: Місто комфортної транспортної мережі 
Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя район 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

 понад 100,0 тис мешканців району 

Стислий опис проекту: 
 

Реконструкція вул. Північне шосе від вул. Південне шосе до вул. 
Доківська  м. Запоріжжя 
Реконструкція дороги по вул. Паркова (Чубаря) з влаштуванням 
гостьових автомобільних стоянок,  м. Запоріжжя (потужність – 
13920 м2) 
Реконструкція вул. Лермонтова (від вул. Жаботинського до вул. 
Заводської) в м. Запоріжжі (з влаштуванням безшумних рейок) 

Очікувані результати: 
 

- забезпечення безпечних та зручних умов руху автотранспорту;  
- зниження рівня шуму у  місті.  

Цілі проекту: 
 

Упорядкування паркових зон у районах міста, доступних для 
всіх груп населення 

Стислий опис проекту: 
 

Реконструкція елементів благоустрою пішохідної зони вул. 
Я.Новицького (від вул. Л. Жаботинського до вул. Перемоги) у 
Вознесенівському  районі м. Запоріжжя 
Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж 
Прибережної магістралі в м. Запоріжжі – нове будівництво 
Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та 
благоустрою великої водойми вздовж Прибережної магістралі (в 
районі парку «Перемоги»)  м. Запоріжжя. Реконструкція 
Реконструкції парку ім. Пушкіна в м. Запоріжжі» 
Парк  екстремальних видів спорту (балка Алюмінієва) м. 
Запоріжжя 
Реконструкція елементів благоустрою з влаштуванням 
господарської зони в парку Трудової Слави м. Запоріжжя 

Очікувані результати: 
 

- реконструкція та існуючих парків і скверів, створення нових, 
відповідно до тематичних напрямів: ландшафтний парк, парк 
екстремальних видів спорту; 
- підвищення рекреаційної привабливості паркових зон міста; 
- створення місць для здорового та змістовного дозвілля; 
- поліпшення стану водоймищ. 

Ключові проекти: 
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. 

1 500,0 
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Реконструкція вул. 
Північне шосе від вул. 
Південне шосе до вул. 
Доківська  в м. Запоріжжя  
Реконструкція дороги по 
вул. Паркова (Чубаря) з 
влаштуванням гостьових 
автомобільних стоянок,  
м. Запоріжжя 

1 000,0 

Реконструкція вул. 
Лермонтова (від вул. 
Жаботинського до вул. 
Заводської) в м. Запоріжжі  
(звлаштуванням 
безшумних рейок) 

20 000,0 

Реконструкція елементів 
благоустрою пішохідної 
зони вул. Я.Новицького 
(від вул. Л. Жаботинсь-
кого до вул. Перемоги) у 
Вознесенівському  районі 
м. Запоріжжя 

3 754,59 

Заходи з озеленення міста. 
Ландшафтний парк 
вздовж Прибережної 
магістралі в м. Запоріжжі 
– нове будівництво 

5 564,7 

Роботи пов’язані з 
поліпшенням технічного 
стану та благоустрою 
великої водойми вздовж 
Прибережної магістралі (в 
районі парку «Перемоги»)  
м.Запоріжжя. 
Реконструкція 

9 500,0 
 

Реконструкції парку ім. 
Пушкіна в м. Запоріжжі 

20 000,0 

Парк  екстремальних 
видів спорту (балка 
Алюмінієва) м. Запоріжжя 

1 500,0 

Реконструкція елементів 
благоустрою з 
влаштуванням 
господарської зони в 
парку Трудової Слави м. 
Запоріжжя 

20 000,0 

Джерела фінансування: 
Бюджет міста та інші джерела фінансування не заборонені 
законодавством України 

Відповідальний:  
Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Вознесенівському району 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Органи місцевого самоврядування 

 

С.2.1.6. Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль 
C.2.1. Упорядкування паркових зон у районах міста, доступних 
для всіх груп населення 
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Назва проекту: С.2.1.6. Реконструкція площі Фестивальної в м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
 

Покращення естетичного вигляду площі, привабливості міста та 
змістовного дозвілля, задоволення духовних і фізичних потреб 
дітей, підлітків, мешканців та гостей міста  

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 760 000 жителів міста 

Стислий опис проекту: Реконструкція об’єкту площею 6,8738 га  

Очікувані результати: 
 

Цей проект реалізується з метою створення середовища, яке буде 
приваблювати мешканців та гостей міста для прогулянок та 
дозвілля, забезпечення художніх втілень, відновлення 
привабливості навколишньої території 

Ключові заходи проекту: 
 

Заміна комунікацій (каналізація, водопроводи, тепломережі, 
ливневі каналізації), тротуарного покриття на плитку дрібно-
розмірну, система поливного водопроводу газонів центральної 
частини бульвару, заміна освітлення (трасу прокласти під 
землею), встановлення лав, урн, планування ділянок газонів в 
«горизонт» з влаштуванням рулонних газонів, влаштування 
декоративного подсвічування газонів, проектування двох ігрових 
майданчиків в містах зелених насаджень, проектування санвузла 
для мало мобільних груп населення, з окремим приміщенням для 
годування грудних дітей та сповивання, система 
відеоспостереження центральної пішохідної зони з приєднанням 
до мережі «безпечне місто». 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

97 200 

Джерела фінансування: Бюджет міста  

Відповідальний:  
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, підрядні організації 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Виготовлення проектно-
кошторисної документації 

Проектні організації  2018 

Оголошення тендерних 
пропозицій та визначення 
виконавця 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 

 2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація  2019-2020 

 
 
С.2.2.1. Розробка детальних планів території міста Запоріжжя 

Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики  
Стратегічна ціль: С.2. Безпечне, об лаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль 
С.2.2. Креативна архітектура та нова естетика міського простору/ 
Актуальна містобудівна документація/Реконструкція 
привокзальної площі 

Назва проекту: С.2.2.1. Розробка детальних планів території міста Запоріжжя  

Цілі проекту: 
 

Уточнення положень генерального плану міста Запоріжжя, 
уточнення планувальної структури і функціонального 
призначення територій, просторової композиції та параметрів 
забудови 

Територія впливу 
проекту: 

Місто Запоріжжя 
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Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Мешканці міста, 748,98 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Уточнення планувальної структури і функціонального 
призначення, просторової композиції і параметрів забудови та 
ландшафтної організації території м.Запоріжжя, що також 
надасть змогу комплексно упорядкувати території нової 
забудови (перспективні території садибної забудови для 
пільгової категорії населення, а саме для учасників бойових дій) 
та реконструкції існуючої забудови.  

Очікувані результати: 
 

Забезпечення актуальною містобудівною документацією на 
місцевому рівні, що дозволить значно спростити процедуру 
розміщення об’єктів містобудування, вилучення (викупу), 
надання у власність або користування земельних ділянок для 
містобудівних потреб.  
Крім того, розробка детальних планів надасть відповідь на 
наступні питання щодо зазначення основних характеристик за 
функціональним призначенням, планувально-просторових 
особливостей та поверховості, проведення інженерної підготовки 
території, спорудження зовнішніх інженерних і транспортних 
мереж, об’єктів соціальної сфери, житлових будинків, 
благоустрою території та інших об’єктів містобудування.  

Ключові заходи проекту: 
 

- розроблення технічного завдання; 
- вибір виконавця послуг; 
- укладення договору; 
- проведення громадських слухань; 
- затвердження сесією міської ради. 

Період здійснення: 2018-2019 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

3 445,639 

Джерела фінансування: Спеціальний фонд бюджету міста 

Відповідальний:  
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Департамент архітектури та містобудування міської ради, 
сертифіковані архітектори, які мають кваліфікаційний 
сертифікат, що дає можливість на розробки містобудівної 
документації 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розробка детального плану 
території міста Запоріжжя, 
в районі траси Харків-
Сімферополь та вздовж 
вул.Автодорожної на суму 
371,212 тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 2018 

Розробка детального плану 
території м.Запоріжжя, в 
районі між Донецьким 
шосе та вулицею 
Лейтенантською, та 
вздовж вулиці Затишної на 
суму 111,710 тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2018 

Розробка детального плану 
території міста Запоріжжя, 
в районі між Донецьким 
шосе та вулицею 
Лейтинантською на суму 
92,991 тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2018 
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Розробка детального плану 
території міста Запоріжжя, 
в районі залізничної 
станції Передаточної та 
вздовж вулиці Цегельного 
заводу на суму 189,680 
тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2018 

Розробка детального плану 
території міста Запоріжжя, 
в районі селища 
Тепличного та вздовж 
траси Харків -
Сімферополь на суму 
158,211 тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2018 

Розробка детального плану 
території міста Запоріжжя, 
в районі вулиці 
Новоросійської та 
провулку Колосовського 
на суму 88,454 тис.грн 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2018 

Розробка детального плану 
території міста Запоріжжя, 
в районі вулиці Загорської 
та вулиці Василівської на 
суму 150,381 тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2018 

Розробка детального плану 
території  міста Запоріжжя, 
обмеженої вул. 
Новокузнецькою вздовж 
вул.Привокзальної та пр. 
Соборного, обмеженої 
межею залізничної колії 
Придніпровської 
Залізниці на суму 257,408 
тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2018 

Розробка детального плану 
території міста Запоріжжя 
селища «Скельний» на 
суму 209,795 тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2019 

Внесення змін до 
детального плану 
Прибережної 
автомагістралі та 
центральної частини 
території міста Запоріжжя 
на суму 306,000 тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2019 

Розробка детального плану 
території житлового 
району Хортицький на 
суму 1313,769 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2019 

Проект внесення змін до 
планувальної документації 
детального плану території 
житлового району 
«Південний» в 
м.Запоріжжя на суму 
136,028 тис.грн. 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 

2019 

Розробка детального плану 
території території 

Буде визначений за 
результатами 

- 
2019 
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сел.Млинове на території 
м.Запоріжжя на суму 
60,000 тис.грн. 

процедури закупівлі 

 

С.2.2.2. Розробка концепції архітектурного середовища міста Запоріжжя 

«Код міста» 
Напрям: С.Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики  
Стратегічна ціль: С.2. Безпечне, об лаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль 
 

С.2.2. Креативна архітектура та нова естетика міського простору/ 
Креативне поєднання архітектурного минулого та майбутнього 
міста/ Збереження визначених історичних ареалів 
міста/Збереження історичного вигляду центральної частини 
міста 

Назва проекту: 
С.2.2.2. Розробка концепції архітектурного середовища міста 
Запоріжжя «Код міста» 

Цілі проекту: 
 

- створення обличчя міста Запоріжжя, перетворити місто в 
привабливе місце для жителів та туристів, створити умови для 
проведення музичних та театральних фестивалів; 
- відновлення інфраструктури з внесенням нових підходів 
дизайну та графічного оформлення; 
- складання карти туристичних маршрутів; 
- зони відпочинку: створення нових та благоустрій вже існуючих; 
- торговельні зони та ізолювання промислових зон; 
- міська графіка, фірмовий колір та шрифт. 

Територія впливу 
проекту: 

Місто Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод:  

Мешканці міста, 748,98 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Створення концепції максимально комфортного та естетичного 
середовища життя громадян міста, що складається з якісного 
благоустрою центральної зони та районів міста, розвитку парків та 
скверів, малих архітектурних форм, паркових скульптур, гральних 
майданчиків, територій для спорту та відпочинку, кольорового 
рішення фасадів будинків, влаштування аквапарків, оформлення 
берега р. Дніпро, знаків та підсвітлення, велосипедних доріжок, 
фонтанів та інших елементів міського простору, з урахуванням 
надбання існуючої культурної спадщини. 

Очікувані результати: 
 

Розробка концепції «Код міста» надасть напрямок створення та 
розвитку комфортного та естетичного середовища для життя 
жителів міста, а також зацікавить інвесторів та підніме 
привабливість міста в туристичному плані, що надасть змогу 
поповнення бюджету міста. 

Ключові заходи проекту: 
 

- розроблення технічного завдання; 
- вибір виконавця послуг; 
- укладення договору; 
- затвердження сесією міської ради. 

Період здійснення: 2018 - 2019 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

4 950 

Джерела фінансування: Спеціальний фонд бюджету міста 

Відповідальний:  
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської 
ради, сертифіковані архітектори 

 
С.2.2.3. Послуги з топографічної зйомки 

Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики . 
Стратегічна ціль: С.2. Безпечне, об лаштоване та доступне міське середовище 
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Оперативна ціль 
С.2.2. Креативна архітектура та нова естетика міського простору/ 
Актуальна містобудівна документація 

Назва проекту: С.2.2.3. Послуги з топографічної зйомки 

Цілі проекту: 
 

Створення топографічних планів М1:2000в цифровій та 
графічній формах на територію м. Запоріжжя з розробленням 
плану червоних ліній (II черга – Лівий берег) 

Територія впливу 
проекту: 

Місто Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Мешканці міста, 748,98 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Розробка плану червоних ліній вулиць дозволяє встановити 
вимоги до забудови, ландшафтної організації та іншого 
використання територій, окремих земельних ділянок, а також 
перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та 
окремих земельних ділянок у межах зон, визначених 
генеральним планом та планом зонування. Основою для 
розробки плану червоних ліній магістральних та основних 
житлових вулиць повинна слугувати актуалізована 
картографічна основа масштабу 1:2000.  

Очікувані результати: 
 

Забезпечення території міста актуальними картографічними 
матеріалами, що дозволить здійснювати повноваження органів 
місцевого самоврядування з планування території, контролю 
забудови та іншого використання території. 

Ключові заходи проекту: 
 

- розроблення технічного завдання; 
- вибір виконавця послуг 
- укладання договору. 

Період здійснення: 2018 рік 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

5 480,00 

Джерела фінансування: Спеціальний фонд бюджету міста 

Відповідальний:  
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської 
ради, сертифіковані архітектори, які мають кваліфікаційний 
сертифікат, що дає можливість на розробки містобудівної 
документації, сертифіковані інженери - геодезисти 

С.2.2.4. Капітальний ремонт динамічного світло-музичного фонтану на   

площі Фестивальній в м. Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль 
C.2.2. Місто креативної архітектури та естетики міського 
простору 

Назва проекту: 
С.2.2.4. Капітальний ремонт динамічного світло-музичного 
фонтану на площі Фестивальній в м. Запоріжжя 

Цілі проекту: Естетика міського простору 
Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 760 000 жителів міста 

Стислий опис проекту: 
Світломузичний фонтан з розміщенням обладнання в чаші 
фонтану та технічних приміщень. Площа фонтану – 900,0 м3 

Очікувані результати: 
Покращення естетичного вигляду площі Фестивальної у м. 
Запоріжжя 

Ключові заходи проекту: 
 

Фонтан світломузичний, форма – квадратна, тип фонтану –
світломузичний, чаша фонтану – існуюча, технічні приміщення 
існуючи, глибина води в чаші фонтану -0,5…0,7м, загальний 
об’єм води в чаші фонтану становить не менше 150 м3, сумарна 
електрична потужність встановленого обладнання становить – 
152,8 кВт 220/380В 
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Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

21 940 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва», Департамент інфраструктури та благоустрою 
Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва»; Департамент інфраструктури та благоустрою 
Запорізької міської ради  Запорізької міської ради; ТОВ 
«Проектний інститут «Запорізький Промбудпроект» - проектна 
організація; спеціалізовані проектні та підрядні організації. 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Оголошення тендерних 
пропозицій та визначення 
виконавця 

Замовник робіт -
Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 
Запорізької міської 
ради 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської 
ради 

2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва»міської 
ради 

2019 

 

 

С.2.3.1. Нове будівництво крематорію міста Запоріжжя, на Кушугумському 

кладовищі розташованого на землях Балабинської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області, за межами населеного 

пункту 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики. 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 
Оперативна ціль C.2.3. Охайне місто 

Назва проекту: 
 

С.2.3.1. Нове будівництво крематорію міста Запоріжжя, на 
Кушугумському кладовищі розташованого на землях 
Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької 
області, за межами населеного пункту 

Цілі проекту: 
 

Будівництво крематорію дозволить зменшити навантаження на 
кладовища м. Запоріжжя, зменшивши потребу у земельних 
ресурсах необхідних для поховання; знизити санітарно-
екологічну напругу у місті (призведе до зменшення зараження 
ядовитими речовинами, що утворюються внаслідок процесу 
розпаду тіла людини, термін мінералізації останків зменшиться з 
50-ти років до 2 годин); скоротити витрати мешканців на 
поховання у порівнянні з традиційними похоронами тощо.  

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 760 000 жителів міста 

Стислий опис проекту: 
 

Спорудження комплексу крематорію, адміністративний будинок 
(на 6 працівників з урахуванням охорони); ритуальний 
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майданчик; під’їзні дороги; стоянка для авто катафалків; 
благоустрій та озеленення прилеглої території; встановлення 
малих архітектурних форм; зовнішнє освітлення під’їздів та 
підходів до будівлі; огородження території. 

Очікувані результати: 
 

Будівля крематорію потужністю більше 7000 кремацій на рік при 
роботі печей 8 годин на добу (1750 кремацій на рік на одній печі). 
Тиск газу: природний газ- 1,74 кПа, пропан 2,74 кПа, споживана 
потужність – 220 В, тривалість одного циклу кремації – 60-70 хв., 
печі будуть обладнані системами контролю за викидами 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

Ключові заходи проекту: 
Влаштування кремулятору з вбудованим пилососом орієнтовно 2 
од.; гідравлічні візки орієнтовно 4 од.; холодильне обладнання не 
менше як на 24 тіла. 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

45 700 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва», Департамент інфраструктури та благоустрою 
Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва» Запорізької міської ради; Департамент 
інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради; ТОВ 
«Проектний інститут «Запорізький Промбудпроект» - проектна 
організація; спеціалізовані проектні та підрядні організації. 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Проходження експертизи 

Проектна 
організація-                     
ТОВ «Проектний 
інститут» 
Запорізький 
промбудпроект» 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської 
ради, Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» міської 
ради 

2018 

Оголошення тендерних 
пропозицій та визначення 
виконавця 

Замовник робіт -
Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 
міської ради 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської 
ради 

2019 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва»  міської 
ради 

2020 

 

C.2.4.1. Безпечне місто Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне,об лаштоване та доступне міське середовище 
Оперативна ціль C.2.4. Безпечне місто 
Назва проекту: C.2.4.1. Безпечне місто Запоріжжя 
Цілі проекту: 
 

Підвищення безпеки і якості життя в місті Запоріжжі та зниження 
рівня існуючих загроз безпеці населення 
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Територія впливу 
проекту: 

м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Територіальна громада міста Запоріжжя 

Стислий опис проекту: 
 

Система суспільної безпеки «Безпечне місто Запоріжжя»  буде  
представляти собою систему відеоспостереження за виділеними 
територіями та об’єктами міста Запоріжжя із можливістю 
здійснення пошукових завдань в масиві отриманої з камер 
відеоспостереження інформації та її аналізу за заданими 
критеріями. 
Створення системи носитиме комплексний міжвідомчий характер, 
спрямований на вдосконалення інформаційно-технологічної і 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури державного 
управління в  місті в цілому. 
Призначення Системи: 
 - цілодобовий контроль обставин та ситуації на визначених 
територіях та критично важливих об’єктах міста та надання 
поточної інформації про неї службам органів місцевого 
самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, 
правоохоронних органів  (у межах їх компетенції); 
- оперативне реагування на події при проведенні в місті суспільно-
політичних  заходів, забезпечення інформаційної взаємодії 
територіальних органів виконавчої влади, правоохоронних органів 
і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей  із метою 
організаційного та безпекового контролю за їх проведенням; 
- управління містом при надзвичайних ситуаціях, забезпечення 
аналітичної й управлінської діяльності органів місцевого 
самоврядування,  територіальних органів виконавчої влади, 
правоохоронних органів  в рамках вирішення ними завдань по 
протидії загрозам природного, техногенного, кримінального, 
терористичного та іншого  надзвичайного характеру.  

Очікувані результати: 
 

Підвищення на 30 відсотків рівня контролю за ситуацією в 
громадських місцях без залучення додаткового особового складу 
органів внутрішніх справ. 
Зменшення кількості правопорушень, які вчиняються в 
громадських місцях, на 15 відсотків. 
Підвищення ефективності реагування на правопорушення та 
інших заходів із забезпечення правопорядку на 10 відсотків. 
Посилення захисту вразливих у терористичному відношенні 
об’єктів. 
Зменшення часу, необхідного для забезпечення реагування на 
правопорушення, що вчиняються проти громадського порядку та 
громадської безпеки, на 20 відсотків. 
Підвищення рівня розкриття правопорушень на 15 відсотків. 
 

Ключові заходи проекту: 
 

Формування ситуаційного командного центру: 
- Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради.  
- Програмно-апаратний комплекс відеоспостереження з 

проведенням реконструкції будівлі за адресою пров. Явірний, 
8а, м.Запоріжжя.  

- Будівництво 39 зон відеоспостереження. 
Період здійснення: 2018-2019 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

362 289,546 

Джерела фінансування: Бюджет міста 

Відповідальний:  
Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
міської ради, КП «Центр управління інформаційними 
технологіями» 

Ключові потенційні Органи місцевого самоврядування, державні та правоохоронні 
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учасники проекту: органи, суб’єкти господарювання (постачальники, виконавці, 
підрядники) 

 
С.2.4.2.Будівництво і реконструкція мереж зовнішнього освітлення 

Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 
Оперативна ціль C.2.4. Безпечне місто 

Назва проекту: 
С.2.4.2.Будівництво і реконструкція мереж зовнішнього 
освітлення  

Цілі проекту: 
 

Створення комфортних і  належних умов безпеки руху 
транспорту та пішоходів у вечірні та нічні часи.  

Територія впливу 
проекту: 

Україна, м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 760 000 жителів м. Запоріжжя 

Стислий опис проекту: 
 

У 2018 році заплановано виконати проектні та будівельно-
монтажні роботи по  46 об’єктах будівництва мереж  зовнішнього 
освітлення та  21 об’єкту реконструкції у тому числі 1200 
енергозберігаючих світильників та 39 км проводу СІП. Всього за 
2018-2020 роки  орієнтовно заплановано виконати проектні та 
будівельно-монтажні роботи по  138 об’єктах будівництва мереж  
зовнішнього освітлення та  63 об’єктах реконструкції 

Очікувані результати: 
 

Реалізація проекту забезпечить безперебійне функціонування 
мереж зовнішнього освітлення з впровадженням 
енергозберігаючих технологій  

Ключові заходи проекту: 
 

При будівництві та реконструкції мереж зовнішнього освітлення 
заплановано виконати монтаж енергозберігаючих світильників та  
самоутримного ізольованого проводу для осучаснення мереж та 
подальшого заощадження електроенергії на освітлення міста                     

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

90 916 

Джерела фінансування: Бюджетні та інші залучені кошти 

Відповідальний:  
Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, Комунальне підприємство «Запоріжміськсвітло» 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, Комунальне підприємство «Запоріжміськсвітло», Районі 
адміністрації Запорізької міської ради, Підрядні організації 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розробка проектно-
кошторисної документації 

Проектні організації ДІБ 2018-2020 

Проходження державної 
експертизи  

Спеціалізовані 
організації 

ДІБ 2018-2020 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця  

Замовник робіт ДІБ 2018-2020 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна організація ДІБ 2018-2020 

 

С.2.5.1. Реконструкція сезонного спортивного табору «Авангард» по вул. 

Центральній, 9 в, м. Запоріжжя 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль: С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 
Оперативна ціль С.2.5. Місто здорових традицій 
Назва проекту: С.2.5.1. Реконструкція сезонного спортивного табору «Авангард» по 
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вул. Центральній, 9 в, м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 

Мета даного проекту — створення на базі спортивного табору 
“Авангард” сучасного спортивного центру на 200 дітей для 
проведення навчально-тренувальних зборів з багатьох видів спорту, 
оздоровлення та реабілітація, а також залучення дітей міста до 
постійних занять фізичною культурою та спортом. 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя та Запорізька область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 
 

На території міста Запоріжжя працює 20 міських та 13 обласних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займається спортом 11,5 
тисяч дітей. На території Запорізької області працює 32 дитячо-
юнацьких спортивних школи, в яких займається спортом  8,5 тисяч 
дітей.  Вихованці міських та обласних ДЮСШ, всі установи та 
заклади спорту. За сезонний період роботи спортивного табору 
пройти оздоровлення зможуть 3,5 тис. дітей. 

Стислий опис 
проекту: 

Спортивно-оздоровчий табір «Авангард» по вул. Центральній,9 
розташовано за межою житлової частини м.Запоріжжя в одному з 
екологічно чистих районів міста - на Великому Лузі. Будівлі табору 
зведені у 70-х роках минулого сторіччя. Спальні корпуси – 
дерев’яні, на бутобетонних фундаментах, до експлуатації не 
придатні, спортивні майданчики зруйновані, будівлі в аварійному 
стані. Даний об’єкт останній раз експлуатувався більше 15 років 
тому. Для відновлення та використання його, як дитячого 
спортивно-оздоровчого рекреаційного комплексу необхідно 
провести його повну реконструкцію.  
 План реконструкції передбачає собою будівництво сучасних 
спортивних майданчиків, ігрових полів для різноманітних видів 
спорту, зокрема футболу, баскетболу, гандболу, волейболу та 
пляжного волейболу, будівництво літнього відкритого басейну 
довжиною 25 м (олімпійський стандарт), тренажерних майданчиків, 
сучасних комфортабельних корпусів для проживання спортсменів 
(до 200 чоловік одночасно), адміністративних будівель. Будівництво 
спортивного табору на 200 дітей планується виконати у дві черги. 
            Загальна площа території -   4,6925 Га 
            Площа забудови – 1,8363 Га 
            Щільність забудови – 39,13 % 
            Площа майданчиків, автодоріг та тротуарів – 0,9385 Га 
            Площа озеленення – 1,9177 Га 

Очікувані 
результати: 
 

Наявність спортивного табору дасть можливість зазначеним 
суб’єктам галузі спорту  проводити навчально-тренувальні збори по 
підготовці до участі в змаганнях різного рівня, спортивно - 
оздоровчі збори з метою відновлення після змагань та реабілітаційні 
заходи з метою відновлення після травм та навантажень.  

Ключові заходи 
проекту: 
 

1. Розроблення проектно-кошторисної документації. 
2. Будівництво: 
- перша черга: 
- будівництво адміністративно - учбового комплексу; 
- будівництво спального корпусу № 1 на 100 дітей; 
- будівництво медичного корпусу з ізолятором на 8 дітей; 
- будівництво господарсько - побутового корпусу; 
- будівництво спортивного центру (плавальний басейн, футбольне 
поле, 3 універсальні майданчики, майданчик для пляжного 
волейболу, майданчик для занять воркаутом, майданчик з 
боксерським рингом, майданчик з вуличними тренажерами та 
легкоатлетичне ядро на 6 доріжок з ямою для стрибків; 
- будівництво двох КПП; 
- будівництво літнього кінотеатру на 224 місця; 
- будівництво трансформаторної підстанції; 
- будівництво вуличних вбиралень. 
- друга черга: 
- будівництво спального корпусу № 2 на 100 дітей; 
- будівництво відкритого плавального басейну на 6 доріжок з 
трибунами для глядачів; 
- будівництво корпусу допоміжних приміщень з чоловічими та 
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жіночими гардеробними на 24 місця кожна. 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

8 050 

Джерела 
фінансування: 

Бюджетні та інші залучені кошти  

Відповідальний:  Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька міська рада, 
департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради, 
КП «УКБ», ДП «Дніпропром», КП «Міський футбольний клуб 
«Металург»,  інші підрядні організації 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 
Розробка проекту та 
його погодження з ОДА 

ДП «Дніпропром»  2019 

Експертиза проекту  
Держбудекспертиза  2019 

Будівельні роботи 
(підготовка території 
будівництва) 

Підрядна організація (після 
тендеру) 

субпідрядник 2020 

 

С. 2.5.2. Капітальний ремонт спортивної арени «Титан» 
Напрям: С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики. 

Стратегічна ціль: С 2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій відповідає 
проект: 

С 2.5. Місто здорових традицій 

Назва проекту: С. 2.5.2. Капітальний ремонт спортивної арени «Титан»  

Цілі проекту: 
 

Створення умов для залучення верств населення щоденним 
занять спортом, для проведення спортивних змагань міського 
та обласного значення 

Територія впливу 
проекту: 

Для мешканців міста 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

20000 мешканців району 

Стислий опис проекту: 
 

Проведення ремонтних робіт:  капітальний ремонт 2-го поверху 
приміщення загальною площею 255 кв.м; будівництво 
футбольного поля загальною площею 3200кв.м (40х80м); 
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будівництво західної капітальної трибуни на 600 глядачів. 
Очікувані результати: 
 

Збільшення кількості мешканців міста, які займаються 
фізичною культурою та спортом 

Ключові заходи проекту: 
 

Створення матеріально-технічної бази для занять фізичною 
культурою та спортом, проведення спортивних змагань 
міського, обласного та національного рівня 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

5 354,4 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста 

Відповідальний:  
Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради, 
сектор по культурі та спорту районної адміністрації Запорізької 
міської ради по Заводському району 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

КУ «Заводський районний фізкультурно-спортивний 
комплекс» 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Капітальний ремонт 2-го 
поверху приміщення 
стадіону Титан загальною 
площею 255 кв.м. 
Організація спортивного 
залу, улаштування 
роздягалень та санвузлів. 

КУ «ЗРФСК» - 2019 

Будівництво синтетичного 
тренувального футбольного 
поля загальною площею 
3200кв.м (40х80м) з 
огорожею та освітленням. 

КУ «ЗРФСК» - 2020 

Будівництво західної 
капітальної трибуни на 600 
глядачів. 

КУ «ЗРФСК»  2021 

 
 
4.3.3. Стратегічна ціль С.3. Проактивний маркетинг міста 
 
C.3.2.1. Розробка маркетингової стратегії міста 
Напрям: С.Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики  
Стратегічна ціль: C.3. Проактивний маркетинг міста 
Оперативна ціль C.3.2. Формування міського бренду та маркетинг міста 
Назва проекту: C.3.2.1. Розробка маркетингової стратегії міста 

Цілі проекту: 

Формування нового образу міста шляхом вирощування бренду у 
міському середовищі. коригування та створення сучасного, 
креативного, привабливого іміджу міста на Дніпрі – 
туристичного, молодіжного, інтелектуального центру. Це 
досягатиметься шляхом найширшого долучення молоді, 
креативних кіл міста до формування нового образу, 
акцентування на інтелектуальних, творчих, просвітницьких 
можливостях міста через розробку та забезпечення реалізації 
відповідної маркетингової політики, роботу з громадою у 
напрямі традицій гостинності 

Територія впливу Місто Запоріжжя 
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проекту: 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Мешканці міста, 748,98 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 

Фахівці відділу розвитку та залучення інвестицій, разом з 
фахівцями відділу культури, ініціюють та організують системну 
роботу з маркетингу громади, та формування бренду громади, 
зокрема:  
- створення бренду громади з використанням місцевих 
особливостей з наступною розробкою систему візуальної 
ідентифікації громади. 
- вирощування бренду в просторовому та культурному 
середовищі міста. 
- розвиток власних брендових товарів переробки, зокрема, 
проведення щорічних фестивалів переробної продукції, 
конкурсів, змагань, акцій районного, обласного та 
всеукраїнського рівня, проведення екскурсій для учасників 
фестивалів. 
- розробка інвестиційного паспорту громади, створення 
промоційних продуктів (буклети, презентації, диски, відеоролики 
тощо) з використанням даних Інвестиційного Паспорту, 
- створення потужного сайту громади та його просування з 
використанням максимальної кількості ВЕБ-ресурсів, 
- збереження, розвиток, вдосконалення та ефективне 
використання культурної спадщини. 

Очікувані результати: 

- Прийнято маркетингову стратегію розвитку міста та систему 
візуальної ідентифікації, розпочато системний ребрединг міста.  
- Створено концепцію бренду громади, яка системно 
просувається  
- Підвищення обізнаності про місто на рівні світа.  
- Рейтинг міста серед інших міст світу й України 

Ключові заходи проекту: 

- Планування проведення ділових і культурно-мистецьких 
заходів з метою «пожвавлення» бренду міста. 
- Планування проведення унікальних міських культурних подій 
національного та світового рівня для гостей міста. 
- Планування системного проведення «брендових» культурних 
заходів для мешканців. 

Період здійснення: 2018-2019 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

350 

Джерела фінансування: Бюджет міста, ДФРР 
Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Комунальне підприємство «Центр управління інформаційними 
технологіями»,  
проект ПРОМІС 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 
Тренінг-майстерня на 
тему «Територіальний 
маркетинг». Серія 
круглих столів (за 
необхідністю конкурсів) з 
метою забезпечити 
створення бренду міста з 
використанням місцевих 
особливостей. 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

Проект ПРОМІС 2018 

Розробка системи 
візуальної ідентифікації 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 

Проект ПРОМІС 
2018 
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міста - «бренд бук». міської ради 
Проведення щорічних 
фестивалів, конкурсів, 
змагань, акцій 
всеукраїнського рівня, 
проведення екскурсій для 
учасників фестивалів, з 
метою розвитку власних 
брендових продуктів. 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

Проект ПРОМІС 

2018 

Розробка інвестиційного 
паспорту громади, 
створення промоційних 
продуктів (буклети, 
презентації, диски, 
відеоролики тощо) з 
використанням даних 
Інвестиційного паспорту. 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

Проект ПРОМІС 

2018 

Створення громади та 
просування потужного 
сайту з використанням 
максимальної кількості 
ВЕБ-ресурсів, 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради Проект ПРОМІС 

2018 

Система заходів із 
збереження, розвитку, 
вдосконалення та 
ефективного 
використання культурної 
спадщини, використання 
її у брендингу громади 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

Проект ПРОМІС 

2018 

 
С.3.2.2. Промоція м. Запоріжжя 
Напрям: С. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль: С.3. Проактивний маркетинг міста 
Оперативна ціль С.3.2. Формування міського бренду та маркетинг міста   
Назва проекту: С.3.2.2. Промоція м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Промоція м.Запоріжжя; підвищення туристичної привабливості 
міста; збільшення туристичного потоку до м.Запоріжжя. 

Територія впливу 
проекту: 

Україна 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько 700 тис. осіб населення міста 

Стислий опис проекту: 

Розробка і впровадження просвітницьких та промоційних 
програм про Запоріжжя дозволить підвищити туристичну 
привабливість міста. Розроблені матеріали будуть використані 
для потужної рекламної компанії.   

Очікувані результати: 
Популяризація туристичних об’єктів міста; 
підвищення туристичної привабливості м. Запоріжжя; 
збільшення туристичного потоку. 

Ключові заходи проекту: 

Створення промоційних матеріалів. 
Виготовлення брендової продукції. 
Впровадження реклами і відео-роликів в мережі Інтернет та 
містами України. 
Встановлення туристичних покажчиків. 
Встановлення інформаційних сенсорних кіосків. 
Оснащення QR-кодами основних туристичних об’єктів. 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

18 970 
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Джерела фінансування: Бюджет міста,  грантові кошти 
Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Туристичний інформаційний центр, туристичні оператори, 
підприємства та організації з надання туристичних послуг, 
волонтерські організації. 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Проведення 
дослідження 
відвідуваності міста 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

2018 

Розробка маркетингової 
стратегії  

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

2018 

Розробка технічного 
завдання для 
виготовлення 
інформаційних кіосків, 
туристичних покажчиків 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

2018 
 

Розробка 
програмного 
забезпечення. 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

Червень 
2018 

Визначення місць 
встановлення кіосків 

Департамент 
культури і туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

Липень 
2018 

Створення іміджевих 
відео-роликів 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

Липень 
2018 

Зйомки циклу сучасних 
просвітницьких програм 
про Запоріжжя 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

Серпень 
2018 

 

Запуск рекламної компанії 
в мережі Інтернет та 
містами України 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

Вересень 
2018, 

далі - постійно 

Заходи з презентації 
Запоріжжя на 
всеукраїнських та 
закордонних виставках 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

Постійно 

Розміщення у друкованих 
ЗМІ 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

Постійно 

 Ведення сторінок у 
соціальних мережах 

Департамент 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради 

Туристичний 
інформаційний 
центр 

Постійно 
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4.4. Показники оцінки реалізації Стратегічного плану за напрямом С 

№ Оперативна 
ціль/проект 

Індикатор Відповідальний 

НАПРЯМ С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль С.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного сполучення 
С.1.1 

Розвиток 
інфраструктури КП 
«Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» 

Підвищення пропускної 
спроможності аеропорту 
Запоріжжя 

Виконавчі органи 
міської ради 
КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» 

С.1.2 Місто комфортної 
транспортної мережі 

Кількість пасажирів, 
перевезених 
електротранспортом, за рік  
Кількість пасажирів, 
перевезених автотранспортом, за 
рік  
Протяжність відремонтованих 
доріг, утримання доріг (кв. м) 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою Запорізької 
міської ради 
Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради 
Департамент 
архітектури та 
містобудування 
Запорізької міської ради 
Районні адміністрації 
Комунальні 
підприємства 

С.1.3 Розвиток доступного 
муніципального 
транспорту 

-Закупівля нового 
муніципального транспорту 
(автобусів великої та середньої 
місткості, електробуси) 
-Пристрої дистанційного 
моніторингу GPS, встановлених 
на трамваях, тролейбусах, 
автобусах та автотранспорті  
-Інтерактивні екрани, 
встановлені на зупинках 
міського транспорту 

Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв'язку 
Запорізької міської ради 

С.1.4 Розбудова мережі 
міських мостів і 
шляхопроводів 

Обсяг залучених та освоєних 
коштів на рік, тис.грн. 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою Запорізької 
міської ради 
Районні адміністрації 
Комунальні 
підприємства 

С.1.5 Місто дружнє для 
пішоходів та 
велосипедистів 

Протяжність побудованих та 
реконструйованих тротуарів та 
велодоріжок. 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою Запорізької 
міської ради 
Районні адміністрації 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 
С.2.1 

Упорядкування 
паркових зон у районах 
міста, доступних для 
всіх груп населення 

Площа зелених зон м.Запоріжжя Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою міської 
ради 
Районні адміністрації 
Запорізької міської ради 
Комунальні 
підприємства 

С.2.2 Місто креативної 
архітектури та естетики 
міського простору 

Впровадження проекту з 
формування нового 
архітектурного образу міста та 
естетики міського простору 
 

Департамент 
архітектури та 
містобудування 
Запорізької міської ради 
Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою Запорізької 
міської ради 



106 

 

 

 

Департамент 
комунальної власності 
та приватизації 
Запорізької міської рад 

С.2.3 
Охайне місто 

Зменшення кількості 
несанкціонованих звалищ 
Кількість відремонтованих 
фонтанів 
Прибирання урн 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою Запорізької 
міської ради 
Районні адміністрації 

С.2.4 
Безпечне місто 

Кількість правопорушень. 
Кількість встановлених зон 
спостереження 

Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв'язку 
Запорізької міської ради 
Комунальне 
підприємство «Центр 
управління 
інформаційними 
технологіями» 
Запорізької міської ради 
Управління з питань 
попередження 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення Запорізької 
міської ради 

С.2.5 Місто здорових 
традицій 

Кількість відвідувачів 
спортивних закладів і учасників 
змагань 
Кількість завойованих медалей 
на змаганнях, міжнародного, 
всеукраїнського та обласного 
рівнів 

Департамент спорту, 
сім'ї та молоді 
Запорізької міської ради 

С.2.6 
Вільне для спілкування 
та використання 
інтернет-зв’язку міське 
середовище 

Кількість нових зон 
інформаційної доступності 
 
Наявність інтернет - зв’язку в 
закладах освіти 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою Запорізької 
міської ради 
Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент освіти і 
науки Запорізької 
міської ради 
Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради 
КП «Центр управління 
інформаційними 
технологіями» 

Стратегічна ціль C.3. Проактивний маркетинг міста 
С.3.1 

Розвиток острова 
Хортиця як центру 
духовності та 
історичної пам’яті 

Кількість туристів на рік 
Кількість реалізованих проектів 
розвитку острова Хортиця як 
туристичного центру 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
Комунальне 
підприємство «Центр 
управління 
інформаційними 
технологіями» 

С.3.2 Формування міського 
бренду та маркетинг 
міста 

Рейтинг міста серед інших міст 
світу й України 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
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З метою реалізації проектів будуть використані кошти місцевого 

бюджету, державного фонду регіонального розвитку, інші джерела. 

Загальний обсяг фінансування  по роках складатиме: 

Стратегічна ціль 
 Кількість 
проектів  

Оріентовна вартість, 
тис.грн. на 2018-2020 рр 

С.1. Зручна, гендерно чутлива 
система транспортного сполучення 

15 1727762,1 

C.2. Безпечне, облаштоване та 
доступне міське середовище 

15 896140,4 

С.3. Проактивний маркетинг міста 2 19320 

Всього, на рік, тис. грн 32 2 643 222,5 

 

Загальна сума фінансування за напрямом -  2 643 222,5 тис.грн протягом 

2018 – 2020 років.  

 

 

5.  Стратегічний напрям D. Місто високої якості життя  

Сучасна громада, як соціум орієнтований на спільне благо, має 

забезпечити максимальні умови для збереження та розвитку населення. Темпи 

скорочення населення у Запоріжжі є вищими, ніж у міст зі схожою економікою, 

переважно, за рахунок вищого рівня міграції. Тому є нагальна потреба пошуку 

шляхів збереження населення, за допомогою залучення молоді, створення 

найкращих умов для самореалізації.   

В основу концепції даного напряму покладено ідею загального розвитку 

соціокультурного середовища, як підстави для приєднання України до 

платформи «Креативна Європа» - рамкової програми на підтримку 

європейського культурного простору. 

Напрям передбачає трансформацію відомчого підходу до управління 

сферами життєдіяльності міста у гнучку, відкриту, ефективну систему 

управління взаємопов’язаними соціальними процесами. В основі трансформації 

- орієнтація на особистість, створення умов для її реалізації, в тому числі 

системна екологічна й гендерна освіта мешканців міста та підтримка проектів 

громадських організацій екологічного та гендерного спрямування. 

Передбачається створення максимально сприятливих умов для 

самореалізації особистості через реалізацію стратегічних цілей, спрямованих на 

розвиток громадянського суспільства, освітньо-культурного середовища, 

охорони здоров’я. Буде створено, також, належні умови для розвитку громади, 

розбудови сучасного соціуму. 

Основні показники розвитку за даним напрямом:  

- тривалість життя; 

- якість освіти у місті; 

- рівень захворюваності населення міста. 



108 

 

 

 

5.1. Схема стратегічного напряму D  

 кар

 
 

 Сфери реалізації проектів спрямовані на  подолання наступних проблем:  

- відсутність реальної взаємодії громадськості та влади; 

- відсутність інформаційних ресурсів для висвітлення життя міста (єдиний 

інформаційний простір), недостатня поінформованість суспільства, 

розпорошеність еліти міста у відстоюванні його інтересів, недотримання 

законів і правил бізнесом і громадянами; 

- недостатня кількість дошкільних навчальних закладів; 

- недоступність якісних медичних послуг; 

- низька чисельність жінок в управлінні на рівні прийняття рішень; 

відсутність гендерної складової при плануванні; 

- низька активність бізнесу у вирішенні соціальних проблем. 

 

Планується реалізація 15 проектів за трьома стратегічними цілями. 

 
 

Напрям розвитку D. Місто високої якості життя 

D.1. Освітній простір, 
що відповідає викликам 

сучасності 

D.2. Оптимізована 
система охорони 

здоров’я та соціальних 
послуг 

D.3. Активна, 
відповідальна громада 

та ефективне 
управління містом 

D.1.1. Створення 

системи 

конкурентоспроможної 

освіти у відповідності 

до потреб ринку праці 

та розвитку особистості 

D.2.1. Місто доступних і 

якісних медичних 

послуг 

D.3.1. Системна 

комунікація «влада – 

громадськість» 

Стратегічні цілі 

D.1.2. Формування 

єдиного освітнього 

простору міста 

D.3.3. Відкрите місто: 

електронні ресурси для 

містян та система 

підтримки їх 

використання 

D.1.4. Розбудова системи 

безперервної освіти 

D.2.2. Створення 

системи профілактики 

захворюваності 

D.3.2. Поширення 

соціально значущої 

інформації 

D.1.3. Впровадження 

освіти зі сталого 

розвитку, зокрема 

програм екологічної, 

гендерної освіти 

D.2.3. Розвиток системи 

соціальних послуг і 

впровадження сучасних 

механізмів їх надання 

 

Оперативні цілі 
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5.2. Структура проектів за  стратегічним напрямом D 

Проекти за стратегічними цілями 
Термін 

реалізації 

Оріентовна 
вартість, 
тис.грн. 

D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності 

D.1.2.1 Забезпечення дітей місцями в закладах дошкільної 
освіти  

2018-2020 7614,4 

D.1.4.1. Бібліотеки як сучасний простір для безперервної 
освіти 

2018-2020 
3503,3 

Всього, за стратегічною ціллю 2018-2020 11117,7 

D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та соціальних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D.2.1.1. Забезпечення розвитку функціональних можливостей 
багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, лікарень 
планового лікування та пологових будинків м.Запоріжжя 
(оновлення наркозно-дихальної, слідкуючої апаратури, 
діагностичного обладнання, стерилізаційне обладнання, 
лабораторне обладнання тощо) 

2018-2020 132040,0 

D.2.1.2. Технічне переоснащення лікувальних закладів. 
Придбання дизельних генераторів. 

2018 2190,0 

D.2.1.3. Створення у рамках відкриття Запорізького 
госпітального округу багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування другого рівня на базі КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна клінічна лікарня №9» та дооснащення її 
відповідно до Рамкових вимог до багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування шляхом придбання та оновлення 
діагностичної апаратури, санітарного транспорту для 
поліпшення умов перебування хворих на стаціонарному 
лікуванні (Технічне переоснащення багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування другого рівня).  

2018-2020 60200,0 

D.2.1.4. Створення у рамках відкриття Запорізького 
госпітального округу багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування другого рівня на базі КУ «Міська клінічна лікарня 
екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя» та 
дооснащення її відповідно до Рамкових вимог до 
багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, створення у 
складі лікарні центру реперфузійної терапії гострого інфаркту 
міокарда та технічне переоснащення багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування. 

2018-2020 101203,0 

D.2.1.5. Створення у рамках відкриття Запорізького 
госпітального округу багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування дитячого населення другого рівня на базі КУ 
«Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» 
центру респіраторної медицини, харчової та медикаментозної 
алергії та анафілаксії, централізованої бактеріологічної 
лабораторії, реформування клініко-діагностичної служби 
лікарні. 

2018 та  
постійно 

14725,0 

D.2.3.1. Соціальна підтримка сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

2019 1000,0 

D.2.3.2. Соціальна інтеграція бездомних осіб. Реконструкція 
будівлі під Центр реінтеграції бездомних осіб по вул. 
Перспективна, 2 а, м. Запоріжжя 

2019 14065,0 

D.2.3.3. Удосконалення системи надання соціальних послуг 
шляхом впровадження сучасних технологій у Дніпровському 
районі м. Запоріжжя 

2019 200,0 

Всього, за стратегічною ціллю  325623,0 

D.3. Активна, відповідальна громада та ефективне управління містом 

D.3.1.1.Громадський бюджет м.Запоріжжя 2018-2020 29968,6 
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D.3.1.2 Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього 
природного середовища   

  2267,4 

D.3.2.1. Бібліотека – міський комунікаційний простір для усієї 
громади  

2018-2020 6517,1 

D.3.2.2.Створення Просвітницько-інформаційного центру 
«Музей Соцміста» 

2018-2019 2 500,00 

D.3.2.3 Школа для неурядових громадських організацій 
«Зелене коло» 

2018-2020 275,00 

Всього, за стратегічною ціллю  41528,1 

Всього за Напрямом D. 378268,8 

5.3 Проекти за напрямом D  

5.3.1.Стратегічна ціль D.1. Освітній простір, що відповідає викликам 

сучасності 

D.1.2.1  Забезпечення дітей місцями в закладах дошкільної освіти 

Напрям: D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності  
Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій відповідає 
проект: 

D.1.2. Формування єдиного освітнього простору  

Назва проекту: 
D.1.2.1. Забезпечення дітей місцями в закладах 
дошкільної освіти  

Цілі проекту: 
Забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей 
дошкільного віку 

Територія впливу проекту: м.Запоріжжя 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

368 осіб, які перебувають в черзі на отримання місця в 
закладах дошкільної освіти 

Стислий опис проекту: 
Проведення реконструкції та капітальних ремонтів, 
відновлення функціонування будівель закладів 
дошкільної освіти. 

Очікувані результати: 
Зменшення черги на отримання місць в закладах 
дошкільної освіти. 

Ключові заходи проекту: 
Відновлення будівель закладів дошкільної освіти №220, 
169, відкриття груп в закладі дошкільної освіти №217 

Період здійснення: 2018 рік 

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 

 
7 614,444 

Джерела фінансування: Бюджет міста 
Відповідальний:  Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 

Ключові потенційні учасники 
проекту: 
 

Територіальні відділи освіти департаменту освіти і науки 
міської ради, комунальне підприємство «Управління 
капітального будівництва» 

Інше: - 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 
викона

ння 
Реконструкція будівлі ДНЗ 
№220 

комунальне підприємство 
«Управління капітального 
будівництва» 

Департамент 
освіти і науки 
міської ради 

2018 



111 

 

 

 

Капітальний ремонт ДНЗ №169 комунальне підприємство 
«Управління капітального 
будівництва» 

Департамент 
освіти і науки 
міської ради 

2018 

Капітальний ремонт ДНЗ №217 комунальне підприємство 
«Управління капітального 
будівництва» 

Департамент 
освіти і науки 
міської ради 

2018 

 
 
D.1.4.1. Бібліотеки як сучасний простір для безперервної освіти 
Напрям: D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.1.4. Розбудова системи безперервної освіти  
 

Назва проекту: D.1.4.1.Бібліотеки як сучасний простір для безперервної освіти 

Цілі проекту: 
 

Створення на базі 4-ох міських бібліотек Централізованої 
бібліотечної системи для дорослого населення центрів 
безперервної освіти для соціально незахищених верств населення 
та людей з особливими потребами з метою надання їм 
можливості освоєння нових робочих місць, забезпечення 
комп’ютерної та медіа-грамотності, вирішення життєво  
важливих  питань.  

Територія впливу 
проекту: 
 

Пілотний проект щодо створення бібліотечних центрів 
безперервної освіти буде запроваджений у Шевченківському, 
Комунарському,  Хортицькому  та Дніпровському  районах 
м.Запоріжжя. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 
 

Щорічно 4000 громадян (люди пенсійного віку, інваліди, 
безробітні, учасники АТО тощо)  отримають  актуальні, 
соціально важливі знання  при бібліотечних центрах 
безперервної освіти. 

Стислий опис проекту: 
 

На базі приміщень бібліотек (загальною площею  402,5 кв.м) 
будуть організовані центри безперервної освіти, які необхідно 
обладнати сучасною комп'ютерною та мультимедійною 
технікою. Одночасно в центрах матимуть змогу проходити 
навчання  236 осіб.   
Будуть сформовані групи із соціально незахищених категорій 
населення по 30-40 осіб (пошук кандидатур буде проводитися 
спільно із управлінням соціального захисту Запорізької міської 
ради,  Запорізьким обласним центром зайнятості, міською радою 
ветеранів). Групи за певним розкладом проходитимуть навчання 
з комп’ютерної та медіа-грамотності, навчатимуться на тренінгах 
з вирішення життєво  важливих  питань, відвідуватимуть 
правовий всеобуч та заходи – попередження  про зміни у 
законодавстві  за участю спеціалістів відповідних служб. 
 

Очікувані результати: 
 

Створено  4 центри безперервної освіти з обладнаними робочими 
місцями (45 – з доступом до комп'ютерної та медіа-техніки, 191 – 
для слухання лекцій, проведення консультацій) на базі бібліотек-
філій №№3,7,10,20 Централізованої бібліотечної системи для 
дорослого населення м.Запоріжжя.  
Організовано моніторинг ефективності навчання упродовж 
кожного року (аналіз кількості працевлаштованих, що пройшли 
навчання, кількості людей, яким правові консультації допомогли 
вирішити життєво важливі питання) .  
 

Ключові заходи проекту: Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень 
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 бібліотек, придбання меблів та сучасних технічних засобів 
(комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, сканерів, 
багатофункціональних пристроїв, проекторів, екранів, 
інтерактивних дощок), оновлення книжкових фондів. 
Формування груп, пошук викладачів та лекторів, складення 
програм навчання спільно із спеціалістами Запорізького 
обласного центру зайнятості, управління соціального захисту 
Запорізької міської ради, Запорізького міського територіального 
центру соціального обслуговування, міською радою ветеранів. 
 

Період здійснення: 
 

2018–2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

3 503, 317 

Джерела фінансування: 
 

Кошти бюджету міста, позабюджетні кошти 

Відповідальний:  
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 
 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління культури департаменту культури і туризму  
Запорізької міської ради, 
Централізована бібліотечна система для дорослого населення, 
Бібліотеки-філії № 3,7,10,20 ЦБС для дорослого населення, 
Запорізький обласний центр зайнятості, управління соціального 
захисту Запорізької міської ради, Запорізький міський 
територіальний центр соціального обслуговування, міська рада 
ветеранів, грантодавці. 
 

Інше: 
 

Бібліотечні працівники планують підвищувати професійну 
кваліфікацію у тренінговому центрі з комп'ютерної грамотності 
на базі Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки та 
на семінарах, організованих Головним  територіальним 
управлінням   юстиції  у Запорізькій області. 
 
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Перша черга – 

Поточні ремонти та 
встановлення 
протипожежної 
сигналізації в бібліотеці 
№ 3. 

Формування  груп людей 
для проходження 
навчання. 

Складання програм для 
навчання. 

Налагодження 
партнерських зв'язків із 
соціальними та правовими 
службами стосовно 
організації занять 
(залучення лекторів, 
консультантів).  

Заняття у сформованих 
групах: 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради, 
Централізована 
бібліотечна система 
для дорослого 
населення  
м. Запоріжжя 
 
 
 

Виконавця робіт буде 
визначено за підсумками 
проведення тендеру на 
проведення ремонтів 
 
 
Запорізький обласний 
центр зайнятості, 
управління соціального 
захисту Запорізької 
міської ради, Запорізький 
міський територіальний 
центр соціального 
обслуговування, міська 
рада ветеранів. 

 
2018  
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- з комп’ютерної та медіа-
грамотності;  
- тренінги з вирішення 
життєво  важливих  
питань;  

- он-лайн консультації з 
правових питань. 

 

Друга черга -  
 Придбання оргтехніки,        
 витратних матеріалів та 
офісних меблів 
 
 

Заняття у сформованих 
групах: 

- з комп’ютерної та медіа-
грамотності;  
 
- тренінги з вирішення 
життєво  важливих  
питань;  
- он-лайн консультації з 
правових питань; 
- правовий всеобуч  
заходи – попередження  
про зміни у законодавстві  
за участю спеціалістів 
відовідних служб.  

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради, 
Централізована 
бібліотечна система 
для дорослого 
населення  
м. Запоріжжя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Запорізький обласний 
центр зайнятості, 
управління соціального 
захисту Запорізької 
міської ради, Запорізький 
міський територіальний 
центр соціального 
обслуговування, міська 
рада ветеранів. 
 
 

2019 
 
 
 

 

Третя черга – Оновлення 
бібліотечного фонду, 
придбання оргтехніки і 
кондиціонерів.  
 

Заняття у сформованих 
групах: 

- з комп’ютерної та медіа-
грамотності;  
- тренінги з вирішення 
життєво  важливих  
питань;  
- он-лайн консультації з 
правових питань; 
- правовий всеобуч  
заходи – попередження  
про зміни у законодавстві  
за участю спеціалістів 
відповідних служб. 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
Запорізької міської 
ради, 
Централізована 
бібліотечна система 
для дорослого 
населення  
м. Запоріжжя 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Запорізький обласний 
центр зайнятості, 
управління соціального 
захисту Запорізької 
міської ради, Запорізький 
міський територіальний 
центр соціального 
обслуговування, міська 
рада ветеранів. 
 
 
 
 
 

2020   
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5.3.2.Стратегічна ціль D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та 

соціальних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D.2.1.1. Забезпечення розвитку функціональних можливостей 

багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, лікарень 

планового лікування та пологових будинків м.Запоріжжя 

(оновлення наркозно-дихальної, слідкуючої апаратури, 

діагностичного обладнання, стерилізаційне обладнання, 

лабораторне обладнання тощо) 

Напрям: D. Місто високої якості життя  

Стратегічна ціль: D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та соціальних послуг  

Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.2.1 Місто доступних і якісних медичних послуг.  

Назва проекту: 
 

D.2.1.1. Забезпечення розвитку функціональних можливостей 
багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, лікарень 
планового лікування та пологових будинків м.Запоріжжя 
(оновлення наркозно-дихальної, слідкуючої апаратури, 
діагностичного обладнання, стерилізаційне обладнання, 
лабораторне обладнання тощо) 

Цілі проекту: 
 

Поліпшення якості надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги  населенню м.Запоріжжя   

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Більше 750 тис. населення 

Стислий опис проекту: 
 

 Відповідно до розпорядження КМУ від 22.03. 2017 №201-р 
«Про затвердження переліку та складу госпітальних округів 
Запорізької області» затверджено Запорізький госпітальний округ. 
У м. Запоріжжя лікарнями інтенсивного лікування визначені КУ 
«Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги 
м. Запоріжжя» (710 ліжок) та КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна клінічна лікарня №9» (620 ліжок) та КУ 
«Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» (505 
ліжок). 
Щороку в цих лікарнях надається медична допомога близько 70 
тис. осіб, з них  близько 7 тис. особам  у відділеннях реанімації та 
інтенсивного лікування; проводиться близько 20 тис. оперативних 
втручань (з них в ургентному порядку у 2000 випадках). У цих 
трьох лікарнях інтенсивного лікування разом 105 реанімаційних, 
анестезіологічних ліжок та ліжок інтенсивного лікування. 
Крім того, в м. Запоріжжя функціонують багатопрофільні лікарні, 
лікарні планового лікування, які також надають цілодобову 
медичну допомогу, в т.ч. невідкладну в умовах відділень 
інтенсивної терапії; проводяться планові оперативні втручання. В 
тому числі функціонують 4 пологові будинки, в яких надається 
медична допомога вагітним, роділлям, породіллям та проводяться 
гінекологічні оперативні втручання. 
 У м. Запоріжжі всього 123 ліжка інтенсивної терапії.  Протягом 
2016 року у м. Запоріжжі загалом проведено 42 237 оперативних 
втручання (з них 2 676 ургентно). 
У зв'язку із тривалим недофінансуванням галузі охорони здоров'я 
міста медичне обладнання оновлювалося вкрай недостатньо. 
Особливо важливо оснащення реанімаційних, анестезіологічних 
відділень та відділень інтенсивної терапії дихально–наркозним 
обладнанням та моніторами для постійного контролю параметрів 
життєдіяльності важкохворих та пацієнтів під час та після 
оперативних втручань.  На теперішній час основна частина 
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медичної апаратури та обладнання морально та технічно застаріла 
та потребує заміни (деяке обладнання використовується з 1980-
1990-х років, має 100% зношеність, але знаходиться у робочому 
стані, тому використовується).  
Недостатнє та застаріле медичне обладнання закладів не дає змоги 
надавати якісну медичну допомогу пацієнтам у критичних станах, 
під час проведення оперативних втручань, забезпечувати наркоз та 
штучну вентиляцію легенів та здійснювати комплексний 
моніторинг вітальних показників пацієнтів. Оновлення медичного 
обладнання в закладах охорони здоров’я міста дозволить 
покращити якість надання медичної допомоги та впроваджувати 
новітні сучасні технології у лікувально-діагностичному процесі. 

Очікувані результати: 
 

Поліпшення якості надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги населенню. Зниження показників загальної, 
післяопераційної смертності. 

Ключові заходи 
проекту: 
 

Залучення інвестиційних коштів для оснащення медичним 
обладнанням закладів охорони здоровья м. Запоріжжя відповідно 
до переліку медичного обладнання,  затвердженого наказом МОЗ 
України від 31.10.2011 №735 «Про затвердження табелів 
оснащення медичною технікою та виробами медичного 
призначення структурних підрозділів лікарні інтенсивного 
лікування». 
Проведення процедур тендерних закупівель. 
Встановлення обладнання. 
Проведення навчання медичних фахівців. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

132 040,0 

Джерела 
фінансування: 
 

Державний фонд регіонального розвитку, бюджет міста, кредитні 
кошти, інші джерела фінансування 

Відповідальний:  Департамент охорони здоров'я  Запорізької міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Заклади охорони здоров'я міста, які надають вторинну 
(спеціалізовану) медичну допомогу. 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розробка медико-
технологічних вимог до 
дихально-наркозної 
апаратури, дихальної 
апаратури та моніторів 
для постійного 
контролю параметрів 
життядіяльності 
пацієнтів. 

Департамент охорони 
здоров’я  Запорізької 
міської ради 

Заклади охорони 
здоров’я міста 

2018-2019 

Проведення процедур 
тендерних закупівель 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
міської ради 

Департамент 
охорони здоров’я 

Запорізької міської 
ради 

2018-2020  

Встановлення 
обладнання та навчання 
медичних фахівців. 

Постачальники 
обладнання 

Заклади охорони 
здоров’я міста 

2018-2020  
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D.2.1.2. Технічне переоснащення лікувальних закладів. Придбання 

дизельних генераторів. 
Напрям: D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: D.2. Оптимізована система охорони здоров’я 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.2.1. Доступні та якісні медичні послуги 

Назва проекту: 
D.2.1.2. Технічне переоснащення лікувальних закладів. 
Придбання дизельних генераторів. 

Цілі проекту: Мешканці отримують доступні та якісні медичні послуги 
Територія впливу 
проекту: 

місто Запоріжжя, Запорізька область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

300 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 
 

 Заклади охорони здоров’я «Пологовий будинок №3» та 
«Пологовий будинок №9» надають цілодобову екстрену 
медичної допомогу мешканцям Шевченківського, Заводського, 
Хортицького, Олександрівського районів міста Запоріжжя В 
гінекологічному, пологовому, відділені  патології вагітних, 
відділенні анестезіології і інтенсивної терапії та відділенні для 
новонароджених пологових будинків розміщено 250 ліжок. Для 
забезпечення їх безпечної роботи, впровадження ефективного 
управління, роботи та економічного розвитку шляхом 
спроможності альтернативних джерел енергії, необхідна 
модернізація - установка нових дизельних генераторів 
потужністю 120 кВт, які відповідають сучасним потужностям 
установ.   

Очікувані результати: 
 

Поліпшення якості та доступності надання 
високоспеціалізованої медичної допомоги жіночому населенню 
міста, безпечна робота закладів охорони здоров’я. 

Ключові заходи проекту: 
 

-залучення інвестиційних коштів для придбання дизельного 
генератора; 
-проведення процедур тендерних закупівель; 
-встановлення обладнання; 
-проведення навчання спеціалістів. 

Період здійснення: 
 

2020 рік 

Орієнтовна вартість 
проекту (з урахуванням  
встановлення,проектно-
кошторисної 
документації), тис. грн. 

2 190 

Джерела фінансування: 
 

Державний фонд регіонального розвитку, бюджет міста, 
кредитні кошти 

Відповідальний:  Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради, заклад 
охорони здоров’я «Пологовий будинок №3», комунальна 
установа «Пологовий будинок 9» 

Інше:  
 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Придбання дизельного 
генератора 

Департамент 
охорони здоров’я 
Запорізької міської 
ради 

Заклад охорони 
здоров’я «Пологовий 
будинок №3» 

 
2020 
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 Департамент 
охорони здоров’я 
Запорізької міської 
ради 

Комунальна установа 
«Пологовий будинок 
9» 

2020 

 

 D.2.1.3. Створення у рамках відкриття Запорізького госпітального округу 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня на базі КУ 

«Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» та дооснащення 

її відповідно до Рамкових вимог до багатопрофільної лікарні інтенсивного 

лікування шляхом придбання та оновлення діагностичної апаратури, 

санітарного транспорту для поліпшення умов перебування хворих на 

стаціонарному лікуванні (Технічне переоснащення багатопрофільної 

лікарні інтенсивного лікування другого рівня) 
Напрям: D. Місто високої якості життя 
Стратегічна ціль: D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та соціальних 

послуг 
Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій відповідає 
проект: 

D.2.1 Місто доступних і якісних медичних послуг  

Назва проекту: 
 

D.2.1.3. Створення у рамках відкриття Запорізького 
госпітального округу багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування другого рівня на базі КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна клінічна лікарня №9» та дооснащення її 
відповідно до Рамкових вимог до багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування шляхом придбання та оновлення 
діагностичної апаратури, санітарного транспорту для 
поліпшення умов перебування хворих на стаціонарному 
лікуванні (Технічне переоснащення багатопрофільної 
лікарні інтенсивного лікування другого рівня). 

Цілі проекту: 
 

Виконання Рамкових вимог до багатопрофільних лікарень 
інтенсивного лікування другого рівня. Покращення надання 
мешканцям м.Запоріжжя доступної спеціалізованої та 
екстреної медичної допомоги, виконання діагностичних та 
терапевтичних процедур, які не можуть бути виконані в 
інших закладах. 

Територія впливу проекту: м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 
 

 Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого 
рівня забезпечує надання спеціалізованої та екстреної 
медичної допомоги більш ніж 200 тис. населення міста. 
Кількість пацієнтів з різними нозологічними формами 
захворювань, яким при наданні спеціалізованої та екстреної 
медичної допомоги потрібно виконання діагностичних 
досліджень методом магнітно-резонансної томографії понад 
30000 осіб за рік.   

Стислий опис проекту: 
 

 Відповідно до Рамкових вимог до багатопрофільних 
лікарень інтенсивного лікування другого рівня КУ 
«Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» 
має бути обладнана та забезпечена всім необхідним для 
діагностики та лікування широкого кола невідкладних станів 
у цілодобовому режимі. 
Щороку у лікарні надається медична допомога понад 30000 
пацієнтів з різними формами захворювань. 
Враховуючи багатопрофільність лікарні, наявність таких 
відділень як хірургічне, травматологічне, ортопедичне, 
травматологічного пункту, реанімаційного та інш,і для 
своєчасного надання всіх видів медичної допомоги 
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необхідно забезпечити доступність досліджень методом 
магнітно-резонансної томографії та комп’ютерної 
томографії. Таким чином необхідно встановлення 
високопольного магнітно-резонансного томографа 1,5 Т, 
який буде працювати у цілодобовому режимі. З огляду на 
повну медичну безпеку методів, доцільно проводити дітям у 
тому числі. 
Забезпечення закладу сучасним високотехнологічним 
медичним обладнанням, відповідно до Табелю оснащення 
основним медичним обладнанням та виробами медичного 
призначення лікувально-профілактичних закладів охорони 
здоров’я, дозволить покращити надання спеціалізованої 
медичної допомоги мешканцям міста Запоріжжя. 

Очікувані результати: 
 

Поліпшення якості надання спеціалізованої медичної 
допомоги та діагностики усіх форм захворювань населенню 
міста.  
Зниження несвоєчасної діагностики захворювань. 
Зменшити термін перебування пацієнта на лікарняному 
ліжку, зменшити відсоток виходу на інвалідність та 
поліпшити якість життя. 
Впровадження принципів доказової медицини. 

Ключові заходи проекту: 
 

Залучення інвестиційних коштів для оснащення необхідним 
медичним  обладнанням КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна клінічна лікарня №9» як багатопрофільної 
лікарні інтенсивного лікування відповідно до Рамкових 
вимог до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування 
другого рівня. 
Проведення процедур тендерних закупівель. 
Встановлення обладнання. 
Проведення навчання медичних фахівців. 
Забезпечення безперебійного цілодобового функціонування 
магнітнорезонансного та комп’ютерного томографів 
(забезпечення виробами медичного призначення). 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки  

Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 
 

60 200 
 

Джерела фінансування: 
 

Державний фонд регіонального розвитку, кошти бюджету 
міста, кредитні кошти, інші джерела фінансування 

Відповідальний:  Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради 
Ключові потенційні учасники 
проекту: 
 

КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня 
№9» 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 

Розробка медико-технологічних 

вимог до дихально-наркозної 

апаратури, дихальної апаратури 

та моніторів для постійного 

контролю параметрів 

життядіяльності пацієнтів. 

Департамент охорони 

здоров’я Запорізької 

міської ради 

Заклади 

охорони 

здоров’я міста 

2018-2019  

Проведення процедур 

тендерних закупівель 

Департамент охорони 

здоров’я Запорізької 

Департамент 

охорони 

2018-2020  
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міської ради здоров’я 

Запорізької 

міської ради 

Встановлення обладнання та 

навчання медичних фахівців. 

Постачальники 

обладнання 

Заклади 

охорони 

здоров’я міста 

2018-2020  

 

D.2.1.4. Створення у рамках відкриття Запорізького госпітального округу 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня на базі КУ 

«Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги 

м.Запоріжжя» та дооснащення її відповідно до Рамкових вимог до 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, створення у складі 

лікарні центру реперфузійної терапії гострого інфаркту міокарда та 

технічне переоснащення багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування  

Напрям: D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: 

 

D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та соціальних 
послуг 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.2.1 Місто доступних і якісних медичні послуг 

Назва проекту: 
 

D.2.1.4.Створення у рамках відкриття Запорізького госпітального 
округу багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого 
рівня на базі КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої 
медичної допомоги м.Запоріжжя» та дооснащення її відповідно 
до Рамкових вимог до багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування, створення у складі лікарні центру реперфузійної 
терапії гострого інфаркту міокарда та технічне переоснащення 
багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування 

Цілі проекту: 
 

Виконання Рамкових вимог до багатопрофільних лікарень 
інтенсивного лікування другого рівня. Покращення надання 
мешканцям м.Запоріжжя доступної спеціалізованої та екстреної 
медичної допомоги, виконання діагностичних та терапевтичних 
процедур, які не можуть бути виконані в інших закладах. 

Територія впливу 
проекту: 

м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 
 

 Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня 
забезпечує надання спеціалізованої та екстреної медичної 
допомоги більш ніж 200 тис. населення міста. 
Кількість пацієнтів з різними нозологічними формами 
захворювань, яким при наданні спеціалізованої та екстреної 
медичної допомоги потрібно виконання діагностичних 
досліджень методом комп’ютерної томографії складає близько 
4500 осіб/рік, методом магнітно-резонансної томографії понад 
30000 осіб за рік.   
Кількість пацієнтів з гострим інфарктом міокарду та ін., яка 
підлягає наданню невідкладної високоспеціалізованої медичної 
допомоги у центрі реперфузійної терапії складає близько 2500 
осіб/рік, з них 1200 хворих на інфаркт міокарда. 
Кількість пацієнтів, хворих на сечокам’яну хворобу, які 
отримають високотехнологічну ендоскопічну медичну допомогу 
складає близько 1000 осіб на рік.  

Стислий опис проекту: 
 

Відповідно до Рамкових вимог до багатопрофільних лікарень 
інтенсивного лікування другого рівня КУ «Міська клінічна 
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лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя» 
має бути обладнана та забезпечена всім необхідним для 
діагностики та лікування широкого кола невідкладних станів у 
цілодобовому режимі. 
Щороку у лікарні надається медична допомога понад 30000 
пацієнтів з різними формами захворювань.Тільки протягом 2016-
2017 рр. методом комп’ютерної томографії у КУ «Міська 
клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги 
м.Запоріжжя» було обстежено понад 5760 пацієнтів.  
Враховуючи багатопрофільність лікарні, наявність таких 
відділень як нейрохірургічне, травматологічного пункту, 
віділення політравми, реанімаційного та інші для своєчасного 
надання всіх видів медичної допомоги, необхідно забезпечити 
доступність досліджень методами комп’ютерної та магнітно-
резонансної томографії. Таким чином необхідно встановлення 
високопольного магнітно-резонансного томографа 1,5 Т та 
мультіспірального рентгенівського комп’ютерного томографа, 
які будуть працювати у цілодобовому режимі.  
В Україні щорічно реєструється понад 50 000 інфарктів міокарда. 
У 2015-2016 роках від інфарктів, інсультів та інших серцево-
судинних захворювань померло близько мільйона жителів 
України. Проте темпи поширення сучасної ефективної методики 
лікування найбільш небезпечної та поширеної хвороби в Україні 
є недостатніми. На сьогодні в місті не існує жодного центру 
реперфузійної терапії гострого інфаркту міокарда з проведенням 
цілодобово коронарографії та стентування. У 2016 році до 
лікарні госпіталізовано 2500 пацієнтів з різноманітними серцево-
судинними захворюваннями, з них 1200 з гострим інфарктом 
міокарда та 200 осіб з них померло.  
На базі КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої 
медичної допомоги м. Запоріжжя», яка надає цілодобову 
екстрену медичну допомогу мешканцям міста, функціонує єдине 
в місті відділення урології на 90 ліжок.  
Одним з найбільш частих урологічних захворювань вважається 
сечокам’яна хвороба, такою страждають 40% пацієнтів. 
Запорізька область відносяться до ендемічних районів. Кількість 
пацієнтів, хворих на сечокам’яну хворобу зростає з кожним 
роком. Щороку в Запоріжжі  госпіталізується близько 1600 
хворих з сечокам’яною хворобою, з яких 200 оперуються 
відкритим способом. Придбання відеоендоскопічного комплексу 
для малоінвазивних операцій в урології дозволить надавати цій 
категорї хворих високотехнологічну ендоскопічну медичну 
допомогу (до 1000 процедур на рік), що значно скоротить термін 
перебування пацієнта в лікарні, мінімізує кількість ускладнень в 
післяопераційному періоді та надасть змогу скоріше 
відновлювати працездатність.  
Створення сучасного реперфузійного центру базі КУ «Міська 
клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги 
м.Запоріжжя» дозволить відновлювати кровообіг по коронарних 
артеріях та запобігти розвитку інфаркту у перші години при 
надходженні пацієнта у цілодобовому режимі. Ангіографічна 
апаратура необхідна лікарні для точної діагностики патології 
судинного русла при наданні високоспеціалізованої медичної 
допомоги у нейрохірургії, хірургії, урології, торакальній хірургії. 
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Очікувані результати: 
 

Поліпшення якості надання спеціалізованої медичної допомоги 
та діагностики усіх форм захворювань населенню міста.  
Зниження несвоєчасної діагностики захворювань. 
Зниження показника летальності від інфаркту міокарда з 16-18% 
до 4,5–5,0 %. 

Ключові заходи проекту: 
 

Залучення інвестиційних коштів для оснащення необхідним 
медичним  обладнанням КУ «Міська клінічна лікарня екстреної 
та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя» як 
багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування відповідно до 
Рамкових вимог до багатопрофільних лікарень інтенсивного 
лікування другого рівня. 
Проведення процедур тендерних закупівель. 
Встановлення обладнання. 
Проведення навчання медичних фахівців. 
Забезпечення безперебійного цілодобового функціонування 
реперфузійного центру (забезпечення необхідними лікарняними 
препаратами та виробами медичного призначення), 
рентгенівського комп’ютерного томографа (забезпечення 
потрібними лікарняними препаратами, виробами медичного 
призначення), магнітнорезонансного томографа (забезпечення 
виробами медичного призначення) та відеоендоскопічного 
комплексу для малоінвазивних операцій в урології. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

101 203 

Джерела фінансування: 
 

Державний фонд регіонального розвитку, кошти бюджету міста, 
кредитні кошти, інші джерела фінансування 

Відповідальний:  Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної 
допомоги м.Запоріжжя» 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці Термін виконання 

Розробка медико-
технологічних вимог до 
дихально-наркозної 
апаратури, дихальної 
апаратури та моніторів для 
постійного контролю 
параметрів 
життядіяльності пацієнтів. 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
міської ради 

Заклади охорони 
здоров’я міста 

2018-2019  

Проведення процедур 
тендерних закупівель 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
міської ради 

Департамент 
охорони 
здоров’я 

Запорізької 
міської ради 

2018-2020  

 Встановлення обладнання 
та навчання медичних 
фахівців. 

Постачальники 
обладнання 

Заклади охорони 
здоров’я міста 

2018-2020 
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D.2.1.5. Створення у рамках відкриття Запорізького госпітального округу 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування дитячого 

населення другого рівня на базі КУ «Запорізька міська 

багатопрофільна дитяча лікарня №5» центру респіраторної 

медицини, харчової та медикаментозної алергії та анафілаксії, 

централізованої бактеріологічної лабораторії, реформування 

клініко-діагностичної служби лікарні. 
Напрям: D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та соціальних послуг 

Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.2.1. Місто доступних і якісних медичні послуг.. 

Назва проекту: 
 

D.2.1.5. Створення у рамках відкриття Запорізького госпітального 
округу багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування дитячого 
населення другого рівня на базі КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна дитяча лікарня №5» центру респіраторної 
медицини, харчової та медикаментозної алергії та анафілаксії, 
централізованої бактеріологічної лабораторії, реформування 
клініко-діагностичної служби лікарні. 

Цілі проекту: 
 

 Виконання Рамкових вимог до багатопрофільних лікарень 
інтенсивного лікування другого рівня. Покращення надання 
дитячому населенню м.Запоріжжя у т.ч. новонародженим, а також 
жінкам репродуктивного віку, вагітним, роділлям, породіллям, 
доступної спеціалізованої та екстреної медичної допомоги, 
виконання діагностичних та терапевтичних процедур, які не 
можуть бути виконані в інших закладах, покращення показників 
здоров’я дитячого населення; зниження рівня малюкової 
смертності. 
Централізація бактеріальних досліджень серед пологових 
будинків, дитячих поліклінік та лікарень (стаціонарів) міста 
Запоріжжя, що дозволить організувати систематичне проведення 
бактеріального контролю щодо попередження інфекційних 
ускладнень і оптимізації вибору антибіотикотерапії, зниження 
фінансового навантаження на пацієнтів. 
Розробка нових перспективних напрямків у вивченні факторів 
ризику виникнення алергічних реакцій у населення, забезпечення 
консультативної, діагностичної, лікувальної та профілактичної 
алергологічної та сомнологічної допомоги дитячому населенню, 
проведення моніторингового спостереження за пацієнтами з 
алергічними реакціями з веденням відповідного реєстру.  

Територія впливу 
проекту: 

м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 
 

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування дитячого 
населення другого рівня забезпечує надання спеціалізованої та 
екстреної медичної допомоги більш ніж 200 тис. дитячого 
населення міста. 

Стислий опис проекту: 
 

 Відповідно до Рамкових вимог до багатопрофільних лікарень 
інтенсивного лікування другого рівня КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна дитяча лікарня № 5», як єдина багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування дитячого населення у м. 
Запоріжжя, має бути обладнана та забезпечена всім необхідним 
для діагностики та лікування широкого кола невідкладних станів 
у дітей в цілодобовому режимі.  
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На базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії 
новонароджених надається спеціалізована хірургічна медична 
допомога новонародженим дітям міста, які мають вроджені вади 
розвитку. Щороку в отоларингологічному, урологічному, 
відділеннях планової та екстреної хірургії проводиться близько 
4000 оперативних втручань.  
У 2016 році медичну допомогу надано 30 519 дітей, та з кожним 
роком кількість таких дітей зростає в середньому на 8 % (2014 – 
28 154 дітей, 2015 – 28 778 дітей, 2016 – 30 519 дітей).  
Успішний процес лікування неможливий без своєчасного 
діагностування, зокрема, сучасної бактеріологічної служби. 
Щороку лабораторією здійснюється понад 85 тис. 
бактеріологічних досліджень. Основними проблемними 
питаннями є: невідповідність приміщень бактеріологічної 
лабораторії сучасним стандартам та нормам, вузький спектр 
бактеріальних досліджень, у т.ч. за напрямком ідентифікації 
мікроорганізмів, та визначення їх чутливості до антибіотиків, 
застаріле обладнання, низький рівень автоматизації та 
комп’ютеризації лабораторних процесів, низька організація 
проведення бактеріологічного контролю на базі лікувально-
профілактичних закладів міста. В переважній більшості медичних 
закладів, що надають медичну допомогу жінкам репродуктивного 
віку, вагітним, роділлям, породіллям та дитячому населенню, у 
т.ч. новонародженим у межах м. Запоріжжя відсутні 
бактеріологічні лабораторії. Централізація бактеріальних 
досліджень дозволить організувати систематичне проведення 
бактеріального контролю задля попередження інфекційних 
ускладнень і оптимізації при виборі антибіотикотерапії, 
ефективно використовувати ресурси галузі та знизити фінансове 
навантаження на пацієнтів, а також покращити якість надання 
медичної допомоги в м. Запоріжжі в цілому. 
Успішний процес лікування неможливий без своєчасного 
діагностування, зокрема, сучасної клініко-діагностичної служби 
(далі – КДЛ). Щороку КДЛ у цілодобовому режимі здійснює 
понад 950 тис. лабораторних досліджень для амбулаторних та 
стаціонарних пацієнтів. Основними проблемними питаннями є: 
вузький спектр лабораторних досліджень, застаріле медичне 
обладнання, низький рівень автоматизації та комп’ютеризації 
лабораторних процесів.  
Вкрай необхідним та актуальним є створення центру 
респіраторної медицини, харчової та медикаментозної алергії та 
анафілаксії на базі  КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча 
лікарня № 5» 
Протягом останніх трьох років спостерігається стрімке зростання 
кількості небажаних та алергічних реакцій при контакті людини з 
різноманітними речовинами, особливо в межах промислового 
гіганту, яким є м.Запоріжжя, в середньому на 15%. Навіть нетяжкі 
прояви анафілаксії, алергічних реакцій можуть мати фатальні 
наслідки та існує високий ризик їх повторення у майбутньому. 
Даний факт негативно впливає на якість життя дітей та створює 
низку обмежень для кожного пацієнта у майбутньому. Доведено, 
що своєчасно надана спеціалізована допомога значно знижує 
ризик рецидивів та витрати на кожного окремого пацієнта. 
Кількість пацієнтів з алергічними захворюваннями, які отримали 
стаціонарну медичну допомогу за 2013-2016 роки, збільшилася на 
16%, що свідчить про нагальну потребу створення сучасного 
центру респіраторної медицини, харчової та медикаментозної 
алергії та анафілаксії, що дозволить підвищити рівень якості 
амбулаторної допомоги дитячому населенню м. Запоріжжя. 
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Спеціалізована допомога для таких пацієнтів не може бути надана 
без спеціальних алергологічних методів обстеження та лікування. 
На сьогоднішній день у м.Запоріжжя та Запорізькій області 
відсутні лікувально-профілактичні заклади дитячого спрямування, 
які обладнані апаратурою для діагностики обструктивного апное 
сну та підбору респіраторної підтримки для цих дітей. 

Очікувані результати: 
 

Поліпшення якості надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги та діагностики усіх форм захворювань дитячому 
населенню міста.  
Покращення якості надання медичної допомоги дитячому 
населенню м.Запоріжжя та області в цілому. 
Покращення показників здоров’я дитячого населення міста та 
області. 
Впровадження європейських та світових стандартів надання 
лабораторних послуг. Вирішення питання сертифікації та 
акредитації  КДЛ в системі менеджменту якості на відповідність 
ДСТУ EN ISO 15189 до: 2015 «Лабораторії медичні. Вимоги до 
якості та компетентності». 
Розширення спектру бактеріологічних досліджень та підвищення 
якості досліджень відповідно до вимог сучасних міжнародних 
клінічних рекомендацій за рахунок використання 
високоінформативних лабораторних технологій; 
Систематичне проведення бактеріологічного контролю та 
моніторингу епідситуації серед медичних установ, що надають 
медичну допомогу жінкам репродуктивного віку, вагітним, 
роділлям, породіллям та дитячому населенню, у т.ч. 
новонародженим у межах м. Запоріжжя задля попередження 
інфекційних ускладнень та оптимізації при виборі 
антибіотикотерапії. 
Автоматизація та комп’ютаризація лабораторних досліджень, що 
дасть можливість скоротити терміни виконання лабораторних 
тестів до 40%.  
Раціональне використання ресурсів галузі, у т.ч. економія 
бюджетних коштів, за рахунок зниження собівартості аналізів в 
умовах високотехнологічного виробництва з гарантованою якістю  
одержуваних результатів. 
Забезпечення якісної та доступної діагностичної допомоги 
пацієнтам за алергологічним та сомнологічним профілями. 
Покращення організації реанімаційних заходів для дитячого 
населення міста Запоріжжя, які мають анафілаксію. 

Ключові заходи 
проекту: 
 

Розміщення клініко-діагностичної лабораторії, бактеріальної 
служби у приміщеннях, що відповідають санітарним вимогам 
чинного законодавства. 
Оснащення лабораторій сучасним високотехнологічним 
лабораторним обладнанням, реактивами, санітарним 
автомобілем, автоматизації процесів. 
Створення умов для своєчасного виявлення та корегування 
лікувальних антибіотикорезистентних форм інфекцій; 
Впровадження лабораторної інформаційної системи (ЛІС). 
Стандартизація процесів – Сертифікат на відповідність ДСТУ ISO 
9001:2009 «Системи управління якістю». 
Акредитація відповідно до вимог ДСТУ ISO 15189:2015 
«Лабораторії  медичні. Вимоги до якості та компетентності». 
Оснащення центру респіраторної медицини, харчової та 
медикаментозної алергії та анафілаксії сучасним медичним 
обладнанням та алергенами, реагентами. 
Розробка індивідуальних планів проведення діагностичних тестів. 
Інформаційна кампанія для пацієнтів/батьків з питань алергії  
Впровадження електронної бази даних пацієнтів.  
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Розширення партнерства між міжнародними у вирішенні питань 
покращення діагностики медикаментозної алергії, організації 
навчання відповідних спеціалістів. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

14 725 

Джерела фінансування: 
 

Державний фонд регіонального розвитку, кошти бюджету міста, 
кредитні кошти, інші джерела фінансування 

Відповідальний:  Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча 
лікарня №5»   

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розробка медико-
технологічних вимог до 
дихально-наркозної 
апаратури, дихальної 
апаратури та моніторів 
для постійного контролю 
параметрів 
життядіяльності 
пацієнтів. 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
міської ради 

Заклади охорони 
здоров’я міста 

2018-2019  

Проведення процедур 
тендерних закупівель 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
міської ради 

Департамент 
охорони здоров’я 

Запорізької міської 
ради 

2018-2020  

Встановлення обладнання 
та навчання медичних 
фахівців. 

Постачальники 
обладнання 

Заклади охорони 
здоров’я міста 

2018-2020 

 

D.2.3.1. Соціальна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах 

Напрям: D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: 

 

D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та соціальних послуг 

Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.2.3. Розвиток системи соціальних послуг та впровадження 
сучасних механізмів їх надання 

Назва проекту: 
 

D.2.3.1. Соціальна підтримка сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

Цілі проекту: 
 

Подолання посттравматичних стресових розладів учасників 
збройних конфліктів на Сході України 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Близько  1000 осіб щорічно 

Стислий опис 
проекту: 
 

Проект передбачає підвищення якості надання соціальних послуг 
сім’ям демобілізованих учасників антитерористичної операції та 
внутрішньо переміщеним особам через модернізацію системи 
документування, наближення послуг безпосередньо до місця 
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проживання отримувачів, забезпечення доступу до об’єктів надання 
послуг для маломобільних груп населення, створення умов для 
функціонування Сімейного клубу для учасників АТО та членів їх 
сімей 

Очікувані результати: 
 

Поліпшення умов для отримання соціальних послуг, забезпечення 
безперешкодного доступу до приміщень центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, зменшення кількості дітей, які 
виховуються в інтернатних закладах в наслідок складних життєвих 
обставин в сім’ї; соціально-психологічна реабілітація  . учасників 
збройних конфліктів на Сході України. 

Ключові заходи 
проекту: 
 

Модернізація системи документування шляхом заповнення 
електронних облікових форм та передачі даних через мережу 
інтернет. 
Запровадження послуг онлайн сервісу, консультування через 
соціальні мережі, програми Skype і Viber. 
Створення та забезпечення функціонування мобільної бригади з 
попередження домашнього насилля та допомоги постраждалим від 
насильства. 
Створення умов для забезпечення функціонування Сімейного клубу 
для учасників АТО та членів їх сімей на базі міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, забезпечення 
безперешкодного доступу до приміщень центру (ремонт 
каналізаційної системи приміщення по вул. Рекордній, 34А, 
облаштування душової для прийняття душу після занять учасників 
АТО та ВПО на спортивних тренажерах та кімнати релаксації); 
побудова пандусів. 
Забезпечення соціальної інтеграції вимушено переміщених осіб в 
територіальну громаду м. Запоріжжя. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

1 000 

Джерела 
фінансування: 
 

Бюджет міста, спонсорські кошти, інші джерела фінансування не 
заборонені законодавством України 

Відповідальний:  
Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, 
Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, сім’ї/особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
неурядові громадські організації  

Інше  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 
виконання 

Модернізація системи 
документування шляхом 
заповнення електронних облікових 
форм та передачі даних через 
мережу інтернет 

Запорізький міський 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

 2019 

Запровадження послуг онлайн 
сервісу, консультування через 
соціальні мережі, програми Skype і 
Viber 

Запорізький міський 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

 2019 

Створення та забезпечення 
функціонування мобільної бригади 
з попередження домашнього 
насилля та допомоги постраждалим 

Запорізький міський 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

 2019 
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від насильства 

Створення умов для 
функціонування Сімейного клубу 
учасників АТО та членів їх сімей на 
базі міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
забезпечення безперешкодного 
доступу до приміщень центру 
(ремонт каналізаційної системи 
приміщення по вул. Рекордній, 34А, 
облаштування душової для 
прийняття душу після занять 
учасників АТО та ВПО на 
спортивних тренажерах та кімнати 
релаксації); побудова пандусів 

Запорізький міський 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

Підрядні 
організації 

2019 

Забезпечення соціальної інтеграції 
вимушено переміщених осіб в 
територіальну громаду м.Запоріжжя 

Запорізький міський 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

Підрядні 
організації 

2019-2020 

 

D.2.3.1.  Соціальна інтеграція бездомних осіб. Реконструкція будівлі під 

Центр реінтеграції бездомних осіб по вул. Перспективна, 2 а, 

м.Запоріжжя 

Напрям: D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: D.2. Оптимізація системи охорони здоров’я та соціальних послуг 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.2.3. Розвиток системи соціальних послуг та впровадження 
сучасних механізмів їх надання  

Назва проекту: 
 

D.2.3.2.  Соціальна інтеграція бездомних осіб. Реконструкція 
будівлі під Центр реінтеграції бездомних осіб по вул. 
Перспективна, 2 а, м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
 

Створення належних умов для соціалізації бездомних осіб 
шляхом надання їм соціальних послуг – соціальної інтеграції та 
реінтеграції, притулку.  

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Центр реінтеграції розрахований на 50 койко/місць  

Стислий опис проекту: 
 

В місті існує потреба в розширенні мережі закладів для надання 
соціальних послуг бездомним особам, в першу чергу соціальної 
інтеграції та реінтеграції, притулку. Після здійснення 
реконструкції будівлі згідно проектно-кошторисної документації 
будуть облаштовані відділення для короткочасного перебування 
(нічлігу) для чоловіків на 30 ліжко-місць та відділення 
реінтеграції на 20 осіб (12-  чоловіки, 8 – жінки), місце для 
приготування їжі, здійснення санітарно-гігієнічних заходів, 
роботи фахівців.. 
В 2017 році профінансовано розробку проектно-кошторисної 
документації 

Очікувані результати: 
 

Функціонування в м. Запоріжжя центру реінтеграції бездомних 
осіб сприятиме: зниженню негативних соціальних явищ в м. 
Запоріжжя, викликаних бездомністю; забезпеченню права 
бездомних осіб на соціальний захист згідно чинного  
законодавства; вирішенню  проблеми реєстрації місця 
проживання/перебування; забезпеченню  притулком 50 
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бездомних осіб щоденно. 
 У відділенні реінтеграції 20 бездомних осіб (12 чоловіків та 8 
жінок) протягом дня матимуть змогу отримати послуги з 
корекції та розвитку соціальних навичок, психологічної, 
правової допомоги, тощо 

Ключові заходи проекту: 
 

Проведення реконструкції будівлі   
Закупівля обладнання, меблів, інвентарю для облаштування  
Центру реінтеграції бездомних осіб. 
Підбір персоналу. 
Розробка планів та документації. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки  

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

14 064,964 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста, спонсорські кошти, інші джерела не заборонені 
законодавством України 

Відповідальний:  
Управління соціального захисту населення Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Запорізький міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), неурядові та 
громадські організації, спонсори 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Проведення реконструкції 
будівлі 

Управління 
соціального 
засхисту населення 
міської ради  

КП «УКБ» 2019-2020 

Закупівля обладнання, 
меблів, інвентарю 

ЗМТЦСО  2019 

Внесення змін до 
Положення про Центр 
реінтеграції бездомних 
осіб 

ЗМТЦСО  2019 

Розробка документації ЗМТЦСО  2019 
Надання соціальних 
послуг – соціальної 
інтеграції та реінтеграції, 
притулку 

ЗМТЦСО  2019-2020 

 

D.2.3.3. Удосконалення системи надання соціальних послуг шляхом 

впровадження сучасних технологій у Дніпровському районі 

м.Запоріжжя 

Напрям D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: D.2. Оптимізація системи охорони здоров’я та соціальних послуг 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.2.3.Розвиток системи соціальних послуг та впровадження 
сучасних механізмів їх надання  

Назва проекту: 
D.2.3.3. Удосконалення системи надання соціальних послуг 
шляхом впровадження сучасних технологій у Дніпровському 
районі м. Запоріжжя 

Цілі проекту: 
Запровадження нового ефективного механізму взаємодії органів 
соціального захисту населення з мешканцями міста, створення 
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умов, які дозволять подолати соціальну ізольованість вразливих 
верств населення (особи з інвалідністю, люди похилого віку, 
учасники АТО, внутрішньо переміщені особи тощо) та дадуть їм 
можливість повної інтеграції у громаду 

Територія впливу 
проекту: 

Дніпровський район. У подальшому – розповсюдження на всі 
райони міста Запоріжжя та інші регіони 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Понад 130 тисяч мешканців району 

Стислий опис проекту: 
 

Розроблення та впровадження в управлінні праці та соціального 
захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському 
району   власного веб-сайту з функцією «персональний кабінет». 
Розробка та наповнення інтерактивної карти району з метою 
надання консультативних та інформаційних послуг громадянам в 
режимі on-line 

Очікувані результати: 
 

Повна та оперативна інформованість населення  щодо питань 
соціального захисту, змін  у чинному законодавстві України. 
Обізнаність про міські та державні програми соціального 
захисту, спрямовані на підтримку громадян, які перебувають у 
складних життєвих обставинах,  і не в змозі їх подолати за 
допомогою наявних засобів та можливостей.    
Зменшення кількості звернень громадян на особисті прийоми та 
на «гарячі телефонні лінії» 

Ключові заходи проекту: 
 

Створення  власного веб-сайту з функцією «персональний 
кабінет». 
Розробка та наповнення інтерактивної карти району (карти 
соціальних послуг) з метою надання консультативних та 
інформаційних послуг громадянам в режимі on-line. 
Оперативне наповнення веб-сайту та інтерактивної карти 
відповідною інформацією за усіма напрямами діяльності 
управління. 

Період здійснення: 
 
2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

200 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста 

Відповідальний:  
Управління соціального захисту населення  Запорізької міської 
ради по Дніпровському району 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

 
Виконавчі органи міської ради; мешканці району, міста 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 

Створення веб-сайту 
управління з функцією 
«персональний кабінет» 

 

Управління соціального 
захисту населення  міської 
ради по Дніпровському 
району 

ТОВ «Сіпком» 2019 

Створення інтерактивної 
карти району 

 

Управління соціального 
захисту населення  міської  
ради по Дніпровському 
району 

ТОВ «Сіпком» 2019 

Наповнення веб-сайту та 
інтерактивної карти 
району  
 

Управління соціального 
захисту населення  міської 
ради по Дніпровському 
району 

- 2019-2020 
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5.3.3. Стратегічна ціль D.3. Активна, відповідальна громада та ефективне 

управління містом 

D.3.1.1.Громадський бюджет м.Запоріжжя 

Напрям: D.Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: D.3.Активна, відповідальна громада та ефективне управління 
містом 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій відповідає 
проект: 

D.3.1. Системна комунікація «влада - громадськість» 

Назва проекту: D.3.1.1. Громадський бюджет м.Запоріжжя 

Цілі проекту: 
 

Залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста. 
Можливість прямого волевиявлення жителів міста, яке 
спрямовано на демократичний процес обговорення громадою 
окремих напрямів використання бюджетних коштів 

Територія впливу проекту: місто Запоріжжя 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод тис.чол: 

746,1 

Стислий опис проекту: 
 

Подання проектів членами територіальної громади. Відбір 
проектів відбувається шляхом голосування членів територіальної 
громади міста з правом голосу за кращі з пропозицій, що 
пройшли перевірку. 

Очікувані результати: 
 

Реалізація проектів – переможців, покращення після їх реалізації 
зовнішнього обліку міста, умов проживання в ньому та 
задоволення інших потреб громадян міста 

Ключові заходи проекту: 
 

Подання громадянами проектів, шляхом заповнення бланку за 
встановленою формою, надання обґрунтування, розрахунків, 
креслень, що розкривають сутність проекту. 
Перевірка поданих проектів Координаційною радою 
Перевірка проектів та документів до них відповідними 
виконавчими органами міської ради 
Оцінка проектів Координаційною радою 
Голосування членів територіальної громади 
Реалізація проектів-переможців за рахунок коштів бюджету 
міста 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

29 968,6 

Джерела фінансування: Бюджет міста  
Відповідальний:  Головні розпорядники бюджетних коштів  
Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Громадяни міста 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Подання проектів Члени 
територіальної 
громади з правом 
голосу 

 

з 1 по 31 травня 
року, що передує 
року реалізації 
проектів 

Надання копій заповнений 
бланків проектів, що 
пройшли перевірку 

Координаційна рада  
До 20 червня року, 
що передує року 
реалізації проектів 
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повноти і правильності 
заповнення, до 
відповідних виконавчих 
органів міської ради для 
опрацювання 
Надання до 
Координаційної ради 
заповнених бланків аналізу 
з висновками щодо 
проектів 

Виконавчі органи 
міської ради 

 
До 10 серпня року, 
що передує року 
реалізації проектів 

Голосування за кращі 
проекти 

Мешканці міста  

З 1 вересня року, що 
передує року 
реалізації проектів 
та триває протягом 
30 календарних днів  

Оприлюднення переліку 
проектів-переможців на 
офіційному порталі міської 
ради в розділі 
«Громадський бюджет» 

Управління 
внутрішньої 
політики, преси та 
інформації міської 
ради  

 

В 15-ти денний 
термін після 
закінчення 
голосування 

Включення видатків на 
реалізацію проектів – 
переможців до проекту 
бюджету міста та проектів 
міських цільових програм 

Головні 
розпорядники 
бюджетних коштів, 
департамент 
фінансової та 
бюджетної політики 
міської ради 

 
В терміни визначені 
чинним бюджетним 
законодавством 

Реалізація проектів Головні 
розпорядники 
бюджетних коштів 

 
Протягом року, 
наступним за роком 
відбору проектів 

 
D.3.1.2. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища 
Напрям: Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: 
D.3.  Активна, відповідальна громада та ефективне управління 
містом 

Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.3.1. Системна комунікація «влада – громадськість» 

Назва проекту: 
 

D.3.1.2 Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього 
природного середовища 

Цілі проекту: 
 

Сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню 
громадян. Пдвищення рівня інформування громади про стан 
навколишнього природного середовища. 
Створення умов для безпосередньої участі громадськості у 
вирішення питань покращення стану довкілля.  

Територія впливу 
проекту: 

м.Запоріжжя 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

748,98 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 
 

Для висвітлення актуальних питань стану довкілля, можливостей 
участі громадськості у заходах з покращення довкілля буде   
забезпечено найширше висвітлення інформації про заходи  
екологічної освіти населення:  
науково – технічні конференції і семінари,  
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організацію виставок, конкурсів,  
загально міські та районні заходи зі збереження довкілля.  
видання поліграфічної продукції з екологічної тематики з метою 
конструктивної взаємодії органів місцевого самоврядування, 
державної влади, представників науки, бізнесу та громадськості в 
галузі охорони навколишнього природного середовища та 
раціонального використання природних ресурсів,  впровадження 
в регіоні екологічних ініціатив, сприяння залучення інвестицій та 
іновацій, які сприятимуть покращенню стану довкілля, 
збереженню природних ресурсів, впровадженню засад 
збалансованого розвитку територіальних громад, налагодження 
та зміцнення міжнародного співробітництва у галузі охорони 
довкілля. 

Очікувані результати: 
 

Підвищення рівня екологічної освіти та екологічного виховання 
громадян, формування активної громадської позиції молоді у 
питаннях охорони довкілля, розширення екологічних знань. 
Збільшення кількості учасників у заходах зі збереження довкілля.  

Ключові заходи 
проекту: 
 

Організація та проведення спеціалізованого міжнародного 
Запорізького екологічного форуму «Еко форум» та щорічної 
фотовиставки, видання  безкоштовного спецвипуску «Запоріжжя 
екологічне», методичних збірок з екологічного виховання, випуск 
циклу телепередач екологічного спрямування. 
Розміщення інформації щодо стану навколишнього середовища 
на офіційному порталі Запорізької міської ради. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2 267,4 

Джерела фінансування: 
 

Усі джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством 
України 

Відповідальний:   
Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської 
ради, Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, 
переможці процедури закупівель 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець 
Співвикон

авці 
Термін виконання 

Проведення 2-ого 
спеціалізованого 
міжнародного 
Запорізького 
екологічного форуму 
«Еко Форум-2018» 

Управління екологічної 
безпеки міської ради 
Запорізької міської ради  

Комунальні 
підприємст
ва міста 

2018 

 Проведення щорічної 
фотовиставки - конкурс 
«Іншої землі у нас не 
буде, нам треба нашу 
зберегти» 

Управління екологічної 
безпеки міської ради 
Запорізької міської ради  

- 2018 

Видання безкоштовного 
спецвипуску до газети 
«Запоріжжя екологічне» 

Управління екологічної 
безпеки міської ради 
Запорізької міської ради  

- 2018 

Випуск циклу 
телепередач екологічного 
спрямування 

Управління екологічної 
безпеки міської ради 
Запорізької міської ради 

- 2018 

Проведення міжнародної 
наукової конференції 

Департамент освіти і науки 
Запорізької міської ради, 

- 2018 
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Позашкільний навчальний 
заклад «Дитячий парк 
«Запорізький міський 
ботанічний сад» Запорізької 
міської ради Запорізької 
області 

Видання поліграфічної 
продукції з екологічної 
тематики  

Управління екологічної 
безпеки міської ради 
Запорізької міської ради, 
Департамент освіти і науки 
Запорізької міської ради, 
Позашкільний навчальний 
заклад «Дитячий парк 
«Запорізький міський 
ботанічний сад» Запорізької 
міської ради Запорізької 
області 

- 2018 

 

D.3.2.1. Бібліотеки міста – міський комунікаційний простір для  усієї 

громади 

Напрям: D. Місто високої якості життя. 
Стратегічна ціль: D.3. Активна, відповідальна громада та ефективне управління 

містом 
Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.3.2. Поширення соціально значущої інформації.  

Назва проекту: 
 

 D.3.2.1. Бібліотека – міський комунікаційний простір для усієї 
громади  

Цілі проекту: 
 

1.Створення на базі 4-ох міських бібліотек Централізованої 
бібліотечної системи для дітей креативних просторів -  Бібліо 
Хабів з метою задоволення потреб громадян у неформальній 
освіті з використанням новітніх технологій, всебічного розвитку 
та соціального становлення дітей та молоді, активної комунікації і 
втілення громадських ініціатив, організації безпечного дозвілля та 
психологічного розвантаження громадян. 
Створення на базі 2-ох міських бібліотек Централізованої 
бібліотечної системи для дорослого населення відкритих 
публічних медіапросторів (медіатек) для задоволення 
інформаційних потреб населення у різноманітному форматі та 
організації мережевого співтовариства. 

Територія впливу 
проекту: 

Пілотний проект щодо створення креативних просторів буде 
запроваджений у Дніпровському, Хортицькому, Шевченків-
ському, Комунарському, Заводському  районах м.Запоріжжя.  

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

Щорічно понад  38 тисяч мешканців  Дніпровського, 
Хортицького, Шевченківського, Комунарського, Заводського 
районів м.Запоріжжя. 

Стислий опис проекту: 
 

На базі приміщень 4-ох бібліотек (загальною площею  610  кв.м)   
та 2-ох бібліотек (загальною площею 238 кв.м)   будуть 
організовані креативні простори - Бібліо Хаби та медіатеки,  
обладнані сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою. 
Одночасно в них матимуть змогу зібратися до 400 осіб.      
Призначення Бібліо Хабів  – проведення сучасних та інноваційних 
заходів міського рівня, неформальна освіта, спілкування, обмін  
ідеями, організація вернісажів та творчих зустрічей. 
Кожен Бібліо Хаб працюватиме за напрямком: "Комфорт-бібліо-
тека" (відкритий інноваційний простір "без стін" для навчання, 
спілкування, обміну ідеями, взаємодопомоги); "Family-бібліотека" 
(особлива територія для дітей, підлітків, їх родин); "Грін-
бібліотека" (центр екологічної інформації та культури); "Goodwill-
бібліотека" (центр соціалізації дітей та підлітків, місце дозвілля, 
розвитку і відпочинку дітей з особливими потребами).  



134 

 

 

 

Робота медіатек надасть користувачам можливість вільного 
доступу до  мережі  Інтернет, проведення онлайн- та скайп-
консультацій спеціалістів,  зустрічей з представниками влади та 
депутатського корпусу, організації змістовного дозвілля 
населення. 
Користувачі матимуть змогу скористатися сучасною 
комп'ютерною та мультимедійною технікою, укомплектованим 
фондом новітньої навчальної, довідково-інформаційної, світової 
та української художньої літератури, широким асортиментом 
періодичних видань. 

Очікувані результати: 
 

Створено  4 Бібліо Хаби та 2 медіатеки  з обладнаними робочими 
місцями (89 – з доступом до комп'ютерної та медіа-техніки, 301 – 
для проведення ділових зустрічей, «мозкових штурмів», роботи 
фрілансерів, представників малого бізнесу, навчання, організо-
ваного дозвілля, кінопереглядів, розваг тощо) на базі бібліотек-
філій №№4,7,15 та Центральної бібліотеки ЦБС для дітей,   а 
також на базі бібліотек-філій №№5,18 ЦБС для дорослого 
населення м.Запоріжжя. 
Бібліо Хаби та медіатеки стануть  культурними центрами для 
своїх громад, осередками неформальної освіти, простором для 
спілкування та об’єднання людей різних вікових категорій та 
інтересів.  

Ключові заходи 
проекту: 
 

Проведення капітальних та поточних ремонтів, зонування 
приміщень бібліотек, придбання меблів, сучасних  технічних 
засобів (комп’ютерів, ноутбуків, відеокамер, магнітофонів, 
відеомагнітофонів, проекторів, принтерів, багатофункціональних 
пристроїв, електронної книги, клавіатури для людей з вадами зору 
тощо) та матеріалів для творчості, поповнення бібліотечного 
фонду.  
Зустрічі з громадським активом, налагодження партнерської взає-
модії з владними установами, підприємницькими структурами, 
громадськими організаціями міста. 
Складання координаційних планів роботи на 2018-2020 роки  з 
партнерськими організаціями. 

Період здійснення: 
 

2018-2020 роки    

Орієнтовна вартість 
проекту, тис.грн. 
 

6 517 ,1 

Джерела фінансування: 
 

Бюджет міста, інші джерела фінансування не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний:  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради   

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління культури департаменту культури і туризму  Запорізь-
кої міської ради, централізовані бібліотечні  системи для дітей та 
дорослого населення м. Запоріжжя, бібліотеки-філії  ЦБС для 
дітей та ЦБС для дорослого населення та грантодавці. 

Інше: 
 

Бібліотечні працівники планують підвищувати професійну 
кваліфікацію у тренінговому центрі з комп'ютерної грамотності на 
базі Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки та на 
обласних, всеукраїнських семінарах і тренінгах з життєво 
важливих для суспільства питань.  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 
виконання 

Перша черга – поточні 
ремонти, зонування 
приміщень, установка 
вікон  та виготовлення 
кошторисної 
документації на 
проведення капітальних 
ремонтів. 
  

Управління культури 
департаменту культури і 
туризму Запорізької 
міської ради,  
Централізовані 
бібліотечні системи для 
дітей та дорослого 
населення  
м. Запоріжжя 

Виконавця робіт буде 
визначено за 
підсумками 
проведення тендеру на 
проведення ремонтів 
 Відповідні 
департаменти 
Запорізької міської 
ради та громадські  

2018 
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Складання координацій-
них планів роботи з орга-
нізаціями-партнерами. 
Налагодження нових 
партнерських зв'язків з 
організаціями, що працю-
ють з дитячою та підліт-
ковою аудиторією.  

 об’єднання міста, 
діяльність яких 
спрямована на 
реабілітацію дітей та 
дорослих, поширення 
соціально значущої 
інформації  

 
Друга черга – проведення 
капітальних ремонтів, 
закупівля меблів, 
оргтехніки, встановлення 
кондиціонерів  
 
 

 
Управління культури 
департаменту культури і 
туризму Запорізької 
міської ради,  
Централізовані 
бібліотечні системи для 
дітей та дорослого 
населення  
м. Запоріжжя 
 

 
Виконавця робіт буде 
визначено за 
підсумками 
проведення тендеру на 
проведення ремонтів 
 
 

2019 

Третя черга – оновлення 
бібліотечного фонду,  
придбання оргтехніки, 
матеріалів для творчості, 
реклама послуг сучасної 
бібліотеки 
 
 
 
Ініціювання й організація 
івентів з  промоції літера-
тури, читання і бібліоте-
ки: піар-акції, book mar-
ket, пленер-читання тощо. 

Управління культури 
департаменту культури і 
туризму Запорізької 
міської ради,  
Централізовані 
бібліотечні системи для 
дітей та дорослого 
населення  
м. Запоріжжя 
 

 
 
 
 
 
 
 
Департамент освіти і 
науки Запорізької 
міської ради,  
Департамент спорту, 
сім’ї та молоді Запо-
різької міської ради, 
НГО «Твори добро». 

2020 

 

D.3.2.2. Створення Просвітницько-інформаційного центру «Музей 

Соцміста» 
Напрям: 
 

D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль: 
 

D.3. Активна відповідальна громада та ефективне управління містом 

Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, 
якій відповідає 
проект: 

D.3.2. Поширення соціально значущої інформації 

Назва проекту: 
 

D.3.2.2. Створення Просвітницько-інформаційного центру «Музей 
Соцміста» 

Цілі проекту: 
 

Реконструкція будівлі за адресою м. Запоріжжя, 
 вул. Добролюбова, 11.Створення опорного центру для узагальнення 
та поширення інформації про приналежність до світової архітектурної 
спадщини об’єктів періоду міжвоєнного модернізму, розташованих у 
м. Запоріжжя. 
Проведення просвітницько-інформаційних заходів із залученням 
містян, зокрема, учнівської молоді. 
 Формування туристичних маршрутів та організація екскурсій по 
визначним пам’яткам архітектури та містобудування запорізького 
Соцміста. 

Територія впливу м. Запоріжжя, Запорізька область, Україна, міжнародний простір 
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проекту: 
Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигод: 

Населення м. Запоріжжя та туристи: 750 тис. + 100 тис. 

Стислий опис 
проекту: 
 

Створення Просвітницько-інформаційного центру «Музей Соцміста» 
(далі – Центр) пропонується на базі бібліотеки-філії № 20 
Централізованої бібліотечної системи для дорослого населення. 
Приміщення даної бібліотеки є добре збереженим зразком 
запорізького міжвоєнного модернізму, а її розташування у самому 
центрі Соцміста сприятиме діяльності Центру як опорного 
просвітницько-інформаційного центру. Проведення реконструкції 
будівлі бібліотеки поверне їй оригінальний вигляд початку 1930-х рр. 
Після реконструкції та визначення потужності експозиційних площ за 
підтримки ПУ «Арт-резиденції «Конструктивізм» відбуватиметься 
комплектація основного фонду Центру, його оснащення технічними 
засобами для проведення масової просвітницько-інформаційної 
роботи. Співробітники Центру проводитимуть відповідні заходи як за 
місцем дислокації, так і в ході екскурсій по Соцмісту, виступаючи у 
ролі гідів.  

Очікувані 
результати: 
 

Набуття містом знакового об’єкту, що асоціюватиметься зі 
здобутками світового художнього авангарду. 
Формування практики активного долучення містян до пропагування 
позитивного образу міста.   
Залучення у місто туристичної аудиторії, яка цікавиться визначними 
пам’ятками архітектури.    

Ключові заходи 
проекту: 
 

Реконструкція будівлі за адресою м. Запоріжжя, 
вул. Добролюбова, 11; 
Комплектація фондів Центру; 
Технічне оснащення Центру. 

Період здійснення: 
 

2018-2019 роки 

Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 
 

2 500 

Джерела 
фінансування: 

Бюджет міста, інші джерела фінансування не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний:  Департамент  культури і туризму Запорізької міської ради  

Ключові потенційні 
учасники проекту: 
 

Управління культури департаменту культури і туризму Запорізької 
міської ради, приватна установа «Арт-резиденція «Конструктивізм», 
Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина, КЗ 
«Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради. 

Інше:  
Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці Термін виконання 
Розробка проекту 
реконструкції будівлі 
за адресою м. 
Запоріжжя, вул. 
Добролюбова, 11 

Управління культури 
департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

- 2018 

Реконструкції будівлі 
за адресою м. 
Запоріжжя, вул. 
Добролюбова, 11 (в 
оригінальному стилі) 

Управління культури 
департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

- 2018 

Формування фондів 
Центру 

Бібліотека-філія № 20 
ЦБС для дорослого 
населення 

ПУ «Арт-резиденція 
«Конструктивізм», 
Генеральне 
консульство 

2018, 
далі - постійно 
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Федеративної 
Республіки Німеччина 

Закупівля 
виставкового 
обладнання для 
експозиції Центру 

ЦБС для дорослого 
населення 
 

Управління культури 
департамент культури 
і туризму Запорізької 
міської ради 

2018 

 Оформлення 
експозиції Центру 

Бібліотека-філія № 20 
ЦБС для дорослого 
населення 

ПУ «Арт-резиденція 
«Конструктивізм» 

2018 

Заходи із підвищення 
кваліфікації 
персоналу бібліотеки 
за напрямом музейної 
діяльності. 

ЦБС для дорослого 
населення 
 

КЗ «Запорізький 
обласний краєзнавчий 
музей» Запорізької 
обласної ради 

2018, 
далі - постійно 

Розробка сценаріїв 
event-заходів для 
залучення містян 

Бібліотека-філія № 20 
ЦБС для дорослого 
населення 

КЗ «Запорізький 
обласний краєзнавчий 
музей» Запорізької 
обласної ради 

 
2018 

Оснащення Центру 
технічними засобами 
для проведення 
масової 
просвітницько-
інформаційної роботи 

ЦБС для дорослого 
населення 
 

Управління культури 
департамент культури 
і туризму Запорізької 
міської ради 

2019 

Розробка 
екскурсійних 
маршрутів по 
Соцмісту 

Бібліотека-філія № 20 
ЦБС для дорослого 
населення 

ПУ «Арт-резиденція 
«Конструктивізм» 

2019 

Розробка 
оригінальних 
туристичних 
продуктів Центру 

Бібліотека-філія № 20 
ЦБС для дорослого 
населення 

Управління туризму 
департамент культури 
і туризму Запорізької 
міської ради 

2019 

 Просування 
інформації про Центр 
у місцевих та 
національних ЗМІ  

Бібліотека-філія № 20 
ЦБС для дорослого 
населення 

Управління туризму 
департамент культури 
і туризму Запорізької 
міської ради 

2018 - 2019 

 

D.3.2.1. Школа для неурядових громадських організацій «Зелене коло» 
Напрям: D. Місто високої якості  життя 
Стратегічна ціль: 
 

D.3. Активна відповідальна громада та ефективне управління 
містом 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проект: 

D.3.2. Поширення соціально значущої інформації 
 

Назва проекту: 
D.3.2.3. Школа для неурядових громадських організацій «Зелене 
коло» 

Цілі проекту: 

Метою проекту є активізація місцевого громадського руху, 
надання місцевим активістам знань та навичок, що дозволять їм 
підвищити громадську ефективність; ознайомлення лідерів 
району з механізмами лобіювання інтересів громади та впливу на 
прийняття рішень місцевою владою; будівництво ефективного 
механізму роботи в соціальних об’єднаннях. 

Територія впливу 
проекту: 

м. Запоріжжя, Запорізька область 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод: 

80*3 молодих людей пройдуть навчання 
800 *3  осіб прийме участь в конкурсі щоб потрапити до школи 
2000*3 осіб прочитає інформацію на сайтах партнерів та 
друкованих ЗМІ. 
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Стислий опис проекту: 

Відібрані учасники зможуть прослухати курс тренінгів та 
семінарів, спрямованих на виховання майбутніх громадських 
діячів. Навчання поділятиметься на три основні напрямки: 
молодіжна політика, моніторинг влади та реформа 
децентралізації. Під час навчання та виїзного семінару молоді 
люди дізнаються про: 
-основи проектного менеджменту; 
-ораторське мистецтво; 
-«Ефективні комунікації в громаді»; 
-«Самоорганізація громади та діяльність 
громадських організацій»; 
-методи прямої демократії; 
-співпрацю зі ЗМІ та владою; 
-пошук можливостей для саморозвитку і партнерів для проектів; 
знайомство із відомими політиками та бізнесменами 
м.Запоріжжя;та багато іншого. 

Очікувані результати: 

Зміцнення спроможності громад та органів місцевого 
самоврядування (ОМС) до надання публічних (державних) 
послуг та реалізації ефективної політики з використанням 
прозорих механізмів, які базуються на громадській участі. 
Підвищення рівня участі громади (молоді) у публічному діалозі з 
владою, співпраці з владою, впливу на вироблення та 
формування політики. 
Формування активних громадян з середовища молоді, 
небайдужих і готових брати активну участь у реформуванні 
країни. 

Ключові заходи проекту: 

Вибір приміщення. 
Розробка програми школи. 
Конкурсний відбір спікерів. 
Конкурсний відбір  студентів. 
Проведення навчання. 
Перевірка домашніх завдань. 
Сертифікація студентів школи. 
Створення та підтримка з учнів клубу однодумців на базі  
ГО «Будуй життя». 

Період здійснення: 2018-2020 роки 
Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 

275 

Джерела фінансування: 
Бюджет міста, інші джерела фінансування не заборонені чинним 
законодавством України 

Відповідальний:  Департамент освіти  і науки Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проекту: 

Студентські ради. 
Громадські об’єднання. 
Представники влади ,бізнесу та ЗМІ. 

Інше: 
«Школа громадської активності» - це сукупність освітніх заходів 
теоретичної та практичної форм, спрямованих на підвищення 
професійного рівня місцевих активістів. 

Детальний план реалізації проекту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Вибір приміщення ГО «Будуй життя» - 2018-2020 
Розробка програми школи ГО «Будуй життя» - 2018-2020 
Конкурсний відбір 
спікерів. 

ГО «Будуй життя» - 2018-2020 

Конкурсний відбір  
студентів 

ГО «Будуй життя» - 2018-2020 

Проведення навчання ГО «Будуй життя» - 2018-2020 
Перевірка домашніх ГО «Будуй життя» - 2018-2020 
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завдань 
Сертифікація студентів 
школи 

ГО «Будуй життя» - 2018-2020 

Створення та підтримка з 
учнів клубу однодумців на 
базі ГО «Будуй життя» 

ГО «Будуй життя» - 2018-2020 

 

5.4. Показники оцінки реалізації Стратегічного плану за напрямом D.  

№ Оперативна 

ціль/проект 

Індикатор Відповідальний 

НАПРЯМ D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності 
D.1.1 

Створення системи 
конкурентоспромо
жної освіти у 
відповідності до 
потреб ринку праці 
та розвитку 
особистості 

- Розвиток системи профорієнтації учнів з 
урахуванням потреб туристичної сфери, 
системи енергоменеджменту  тощо  
- Планування та забезпечення розвитку 
мережі закладів профільної середньої 
освіти академічного спрямування 

Департамент 
освіти і науки 
Запорізької 
міської ради 

D.1.2 
Формування 
єдиного освітнього 
простору міста 

- Забезпечення доступності дошкільної, 
початкової базової середньої та позашкільної 
освіти, якості її відповідно до стандартів 
освіти 
- Створення умов для навчання учнів за 
програмами 12-річної повної загальної 
середньої освіти 
- Приведення у відповідність до вимог Закону 
України «Про освіту» типів закладів освіти, 
що забезпечують здобуття загальної середньої 
освіти 
- Модернізація технічної бази навчальних 
закладів міста. Безпека перебування дітей в 
закладах освіти 

Департамент 
освіти і науки 
Запорізької 
міської ради 

D.1.3 
Впровадження 
освіти зі сталого 
розвитку, зокрема 
програм 
екологічної, 
гендерної освіти 

- Підготовка та затвердження Програми 
розвитку освітньої системи м.Запоріжжя на 
2018-2023 роки 
-Впровадження інклюзивної освіти у 
навчальних закладах міста та розвиток 
інклюзивного освітнього середовища 
- Створення інклюзивно-ресурсних центрів в 
кожному районі міста 

Департамент 
освіти і науки 
Запорізької 
міської ради 

D.1.4 Розбудова системи 
безперервної освіти 

-Задоволення потреб громадян старшого віку 
та учасників АТО в освітніх програмах 
-Кількість громадян похилого віку та осіб з ін-
валідністю, яким надаються соціально-педа-
гогічні послуги в «Університеті третього віку»  

Департамент 
культури і 
туризму 
Запорізької 
міської ради  
Управління 
соціального 
захисту 
Запорізької 
міської ради 
Департамент 
освіти і науки 
Запорізької 
міської ради 
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Стратегічна ціль D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та соціального захисту 

D.2.1 Місто доступних і 
якісних медичних 
послуг 

- Середня тривалість життя мешканців 
міста 
- Зниження загальної захворюваності 
населення міста 

Департамент 
охорони здоров’я 
Запорізької 
міської ради 

D.2.2 Створення системи 
профілактики 
захворюваності 

Не менше 50% мешканців міста охоплено 
профілактичними заходами 

Департамент 
охорони здоров’я 
Запорізької 
міської ради 

D.2.3 
Розвиток системи 
соціальних послуг і 
впровадження 
сучасних 
механізмів їх 
надання 

Задоволення потреб населення у соціальних 
послугах не нижче 95% від потребуючих у 
наданні соціальних послуг. 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Запорізької 
міської ради 

Стратегічна ціль D.3. Активна, відповідальна громада та ефективне управління містом 
D.3.1 Системна 

комунікація «влада 
– громадськість» 

- Відсоток участі громади в реалізації 
проектів бюджету участі 
- Кількість реалізованих проектів, 
ініційованих громадою міста 
- Рівень поінформованості громади 

Управління 
внутрішньої 
політики, преси 
та інформації  
Запорізької 
міської ради 
Департамент 
фінансової та 
бюджетної 
політики 
Запорізької 
міської ради 
Управління з 
питань 
екологічної 
безпеки 
Запорізької 
міської ради 

D.3.2 
Поширення 
соціально значущої 
інформації 

- Кількість інформаційних та творчих 
осередків та об’єднань для людей різних 
вікових категорій 
- Кількість учасників креативних кластерів 
- Кількість заходів щодо розповсюдження 
соціально значущої інформації 
- Кількість користувачів медіатеками 
- Кількість аудіо- та відео ресурсів, виданих 
користувачам медіатеками 
 
 
 
Кількість послуг, наданих громадянам 

Департамент 
культури і 
туризму 
Запорізької 
міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
Управління 
внутрішньої 
політики, преси 
та інформації 
Запорізької 
міської ради 

D.3.3 
Відкрите місто: 
електронні ресурси 
для містян та 
система підтримки 
їх використання 

-Рівень задоволеності громадян якістю послуг 
-Час, витрачений на отримання послуги 
-Перелік послуг, які надають ЦНАП 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та 
розвитку 
підприємництва  
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Запорізької 
міської ради 
Департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 
Управління 
внутрішньої 
політики, преси 
та інформації 
Запорізької 
міської ради 
КП «Центр 
управління 
інформаційними 
технологіями» 
Департамент 
фінансової та 
бюджетної 
політики 
Запорізької 
міської ради 
Департамент 
комунальної 
власності та 
приватизації 
Запорізької 
міської ради 

 

З метою реалізації проектів  будуть використані кошти місцевого 

бюджету, державного фонду регіонального розвитку, інші джерела. 

 

Загальний обсяг фінансування по роках складатиме:  
Стратегічна ціль Кількість  

проектів  

Оріентовна 

вартість, тис.грн. 

нвна 2018-2020 роки 

D.1. Освітній простір, що відповідає 

викликам сучасності 
2 

11117,7 

D.2. Оптимізована система охорони 

здоров’я та соціальних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8 
325623,0 

D.3. Активна, відповідальна громада та 

ефективне управління містом 5 
 

41528,1 

Всього, на рік, тис. грн 15 378268,8 

 

Загальна сума фінансування за напрямом – 378 268,8 тис.грн. протягом 

2018 – 2020 років. 
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6. Моніторинг реалізації Стратегії 

Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на постійному процесі моніторингу 

виконання заходів Стратегії та оцінки ефективності досягнутих результатів. 

Система моніторингу виконання Стратегії включатиме: 

- орган, на який покладено моніторинг (Комітет з управління 

впровадженням Стратегії); 

- систему індикаторів (результатів), яка має два рівні: макроекономічні та 

цільові (кількісні та якісні показники), враховуючи спосіб і терміни збору 

показників; 

- план моніторину досягнення визначених індикаторів  в результаті 

реалізації проектів; 

- коригування плану реалізації стратегії через включення/виключення 

проектів та у разі потреби; – внесення пропозицій змін до Стратегії розвитку 

міста.  

Питання моніторингу впровадження проектів і заходів Стратегії належать 

виключно до компетенції Комітету з управління впровадженням Стратегії, який 

є відповідальним за визначення актуальності та реалістичності стратегічних і 

операційних цілей та їх досягнення.  

У ході моніторингу виконання Стратегії вирішується низка завдань: 

- контроль за реалізацією Стратегії в цілому; 

- оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, 

стратегічними та оперативними цілями; 

- аналіз інформації щодо змін зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку 

регіону для уточнення та корегування (актуалізації) цілей Стратегії. 

 

 

Секретар міської ради                       Р.О.Пидорич



 


