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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Назва: «Програма економічного і  соціального розвитку м.Запоріжжя               

на 2019 рік» (далі - Програма). 

 

2. Підстави для прийняття рішення про розроблення Програми: 

Програма економічного і  соціального розвитку м. Запоріжжя на 2019 рік 

розроблена на виконання ст.143 Конституції України, ст.27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховує основні  напрямки 

Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії 

розвитку міста Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з реалізації  на 2018-

2020 роки. 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003  

№ 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».  

 

3. Замовник Програми: 

Запорізька міська рада. 

 

4. Розробники Програми: 

Департамент економічного розвитку міської ради за участю виконавчих 

органів Запорізької міської ради. 

 

5. Виконавці Програми: 

Департаменти, управління, відділи та районні адміністрації Запорізької 

міської ради, Запорізький міський центр зайнятості, комунальні підприємства 

міста. 
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ВСТУП 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя  на 2019 рік 

розроблена  департаментом економічного розвитку міської ради відповідно до 

чинного законодавства України з урахуванням  напрямків   розвитку   країни  

та пропозицій виконавчих органів  Запорізької міської ради.  

При розробці Програми враховані:   

 основні положення програми Президента України «Стратегія  реформ 

2020»; 

 цілі та пріоритети державної регіональної політики, визначені 

Державною стратегією регіонального розвитку до 2020 року, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385; 

  прогнозні показники економічного і соціального розвитку  затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки»; 

  стратегічні цілі та напрями розвитку, передбачені «Стратегією розвитку 

міста Запоріжжя до 2028 року», затвердженою рішенням міської ради від 

20.12.2017 № 57.   

  заходи з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року, 

затверджені рішенням  міської ради від 30.05.2018 №30.  

Програма розроблена на основі комплексного аналізу економічного і 

соціального розвитку за три попередніх роки, існуючих тенденцій, які 

очікуються на кінець 2018 року та прогнозних оцінок щодо розвитку міста. 

З урахуванням результатів розвитку міста, наявних проблем, нагальних 

потреб і можливостей міського бюджету, Програмою визначено  пріоритети, 

проблеми, цілі, основні завдання та очікувані результати від  реалізації  

соціально-економічної  політики міської влади. 

Завдання  і заходи, передбачені Програмою, будуть фінансуватися за 

рахунок коштів бюджету міста, державного бюджету, підприємств та 

інвесторів, а також інших джерел фінансування в межах чинного 

законодавства. Планові показники на виконання власних повноважень 

передбачаються у відповідних міських цільових програмах по кожній галузі. 

Завдання програми конкретизуються в додатках до Програми:  

1. «Основні показники економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя 

на 2019 рік». 

2. «Основні показники діяльності підприємств комунальної власності 

міста». 

3. «Перелік місцевих цільових програм, які передбачається фінансувати 

в 2019 році».  

4. «Перелік об’єктів будівництва, які передбачається фінансувати в       

2019 році за рахунок бюджетних коштів» (бюджет розвитку).  

Програма реалізовуватиметься шляхом тісної співпраці органів місцевої 

влади, депутатським корпусом та громадськими організаціями. 
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У разі потреби, в процесі виконання Програми, за пропозиціями 

виконавчих органів ради та при уточненні бюджету м.Запоріжжя на 2019 рік 

вноситимуться зміни та доповнення двічі на рік. 

Упродовж року забезпечуватиметься реалізація завдань і заходів 

Програми та надаватиметься інформація про хід її виконання територіальній 

громаді міста  та міській раді. 
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1. Інформація про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку м.Запоріжжя за 2018 рік: 
 

У 2018 році робота виконавчих органів міської ради спрямовувалася на 

активізацію економічного розвитку всіх галузей господарського комплексу 

міста, підвищення економічної активності, подальший розвиток малого та 

середнього бізнесу, забезпечення зайнятості населення, підтримку його 

найуразливіших верств, доступ до якісних соціальних послуг, забезпечення 

безпеки життєдіяльності,  підтримку сім'ї, дітей та молоді тощо.  

Упродовж 2018 року спостерігалася стабільна ситуація в роботі 

промислового комплексу м.Запоріжжя. Підприємства міста виробляли більше 

30% українського прокату чорних металів, 20% чавуну, близько 

10% металоконструкцій та коксу.  

За 9 місяців 2018 року обсяги промислової продукції по Запорізькій 

області збільшилися на 4,0% (індекс промислової продукції – 104,0%).  

Обсяг реалізованої промислової продукції в місті за 9 місяців 2018 року 

становив 117,3 млрд.грн. (74,6% до обласного показника та на 18,8% більше, 

ніж у відповідному періоді 2017 року), у розрахунку на одного мешканця 

показник становив 156,7 тис.грн., що в 3,7 рази більше, ніж у середньому по 

Україні.  

За основними галузями промисловості обсяг реалізованої промислової 

продукції становив:  

- металургія – 65,2 млрд.грн. (на 28,9% більше, ніж за 9 місяців 2017 року); 

- машинобудування – 15,6 млрд.грн. (на 20,5% більше); 

- харчова промисловість – 10,5 млрд.грн. (на 16,7% більше); 

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 

9,2 млрд.грн. (на 19,3% менше).   

Місто має чітко визначену експортну орієнтацію. Так, більше 71,1% 

зовнішньоторговельного товарообігу складає експорт.   

Упродовж 9 місяців 2018 року експорт товарів і послуг складав 

2422,0 млн.дол.США (на 28,4% більше, ніж за відповідний період 2017 року), 

імпорт – 982,8 млн.дол.США (на 39,4% більше). Позитивне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу міста склало 1439,2 млн.дол.США. 

За 9 місяців 2018 року в економіку міста залучено 0,4 млн.дол.США 

іноземних інвестицій. Загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів 

станом на 01.10.2018 становив 851,1 млн. дол.США., що на 1,5% менше, ніж 

на початок року.  

З метою поліпшення інвестиційної привабливості м.Запоріжжя та 

залучення потенційних інвесторів у тестовому режимі впроваджено 

Інвестиційний портал, як дієвий інструмент для залучення інвестицій та 

поширення інформації про потенціал міста.   

Планується, що інвестиційний портал стане електронним майданчиком 

для комунікації влади, бізнесу, громадян та потенційних інвесторів з питань 

реалізації інвестиційних проектів та створення нових робочих місць.  
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У поточному році в місті збережено та закріплено позитивну тенденцію 

зростання заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника за 9 місяців 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом                

2017 року збільшилася на 29,6% та становила 9016,13 грн. 

За січень-вересень 2018 року погашено заборгованість із виплати 

заробітної плати в сумі 71,4 млн.грн. Проте станом на 01.10.2018 сума 

невиплаченої заробітної плати становила 141,69 млн.грн. що на 65,65 млн.грн., 

більше, ніж на початок  року. Із загальної суми заборгованості основна частка 

припадає на підприємства державної форми власності (80,3%), зокрема на 

структурні підрозділи ПАТ «Запоріжобленерго» (61,3%) та                                         

ЗДП Кремнійполімер (9,0%). 

Збільшення  доходної частини бюджету міста сприяє посиленню його 

фінансової стійкості й самостійності та надає більше можливостей для 

розвитку територіальної громади.  

За 9 місяців 2018 року в порівнянні з відповідним періодом                      

2017 року власні доходи збільшилися на 16,3% (на 538,1 млн.грн.). Обсяг 

доходів бюджету міста становив 6 465,5 млн.грн., у т.ч. доходи загального 

фонду - 3 637,8 млн.грн., спеціального фонду - 206,3 млн.грн. та офіційні 

трансферти - 2 621,4 млн.грн.  

Як і в попередні роки, бюджет міста в 2018 році зберігає соціальну 

спрямованість, тому першочерговими завданнями при виконанні бюджету є 

забезпечення фінансовим ресурсом видатків соціального характеру. 

Видатки бюджету міста за 9 місяців 2018 року склали 6 510,3 млн.грн., у 

т.ч. загального фонду - 5 550,4 млн.грн. (95,4% від планових показників на 

відповідний період) спеціального - 959,9 млн.грн., з яких видатки бюджету 

розвитку - 795,3 млн.грн. (64,9% від планових показників на відповідний 

період). До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 

263,5 млн.грн. 

Упродовж звітного періоду до бюджету міста надійшло: 

- 636,30 млн.грн. - плати за землю (на 5,4% менше, ніж за 9 місяців 2017 року); 

- 22,22 млн.грн. - від орендної  плати за об’єкти права комунальної власності 

(на 41,8% більше); 

- 5,79 млн.грн. - від продажу земельних ділянок (на 5,2% менше); 

- 7,28 млн.грн. - від відчуження майна комунальної власності (на 25,8% 

менше), у т.ч. 3,66 млн.грн. - від приватизації (на 10,6% менше); 

- 4,07 млн.грн. коштів пайової участі (на 34,4% більше). 

Станом на 01.10.2018 до бюджету міста комунальними підприємствами 

перераховано: податку на прибуток – 17,1  млн.грн.; частки (частини) 

прибутку – 3,0 млн.грн. 

За 9 місяців 2018 року загальний дохід  комунальних підприємств міста 

становив 3222,9 млн.грн., що на 285,1 млн.грн. (9,7%) більше, ніж 

заплановано. Фінансовим результатом роботи підприємств за 9  

місяців 2018 року є прибуток у розмірі 40,5 млн.грн. Прибуток отримано 
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20 комунальними підприємствами у розмірі 92,5 млн.грн. Водночас, збитки 

отримали 14 підприємств на суму 52,0 млн.грн.  

Найбільш прибутковим є КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

(чистий прибуток – 49,8 млн.грн.), що пов’язано з збільшенням кількості 

авіарейсів та пасажиропотоку, а також зі скороченням термінів ремонту 

злітно-посадкової смуги на 10 днів від врахованого у фінансовому плані.  

КП «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради отримано прибуток 

у розмірі 9,8 млн.грн. внаслідок економії матеріальних витрат, що пов`язано з  

накопиченням коштів на проведення поточних ремонтів житлового фонду. 

КП «Водоканал» отримано чистий прибуток у розмірі 11,9 млн.грн. 

за рахунок збільшення обсягів водопостачання на 2,0%, водовідведення – 

на 3,0% та оптимізації витрат.  

Найбільші збитки отримано Концерном «Міські теплові мережі» 

(26,5 млн.грн.). Головною причиною збитковості є перевищення втрат 

теплової енергії понад рівень затверджений у тарифі на 102,2 тис.Гкал, або на 

51,5% (на виробництво понадтарифних Гкал теплової енергії витрачено 

природного газу на суму 89,4 млн.грн.). 

Збиток підприємства «Запоріжелектротранс» становив 16,7 млн.грн., 

що пояснюється недоотриманням доходів від перевезення платної категорії 

пасажирів, у зв`язку з неукомплектацією штату водіїв, тощо.  

Поточний рік характеризується стабілізацією ринку праці міста. Так, 

загальна чисельність зареєстрованих безробітних громадян зменшилася на 

8,6% та склала 12,6 тис.осіб, навантаження на одне вільне робоче місце 

зменшилося з 5 до 3 осіб, наявність вільних робочих місць збільшилася на              

346 од. та становила 1,22 тис.од., рівень працевлаштування зареєстрованих 

безробітних збільшився з 30,2% до 31,7%.  Упродовж 9 місяців 3992 особи, які 

мали статус безробітного, знайшли робоче місце за сприянням міської служби 

зайнятості. Станом на 01.10.2018 на обліку в Запорізькому міському центрі 

зайнятості перебувало  4178  безробітних,  з яких  3118 осіб отримувало 

допомогу по безробіттю. 

У місті спостерігається розвиток підприємницької активності населення. 

Так, за попередніми даними в порівнянні з 2017 роком кількість суб’єктів 

малого та середнього підприємництва збільшилася на 1,7%, або на 628 од.,  

чисельність найманих працівників малих підприємств зросла на 17,5%. 

Очікуване виконання обсягу роздрібного товарообороту підприємств, 

основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2018 рік 

становить 19191,5 млн.грн., що на 14,9% більше, ніж у 2017 році. 

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за 2018 рік прогнозується 

в розмірі 10843,8 млн.грн., або на 25,1 % більше, ніж торік.  

У рамках міжнародного форуму «InCo Forum-2018» відбулася виставка-

ярмарок «Зроблено в Запоріжжі», яка спрямована на підтримку місцевих 

товаровиробників та  підвищення інвестиційної привабливості міста. 
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Упродовж звітного періоду тривала робота щодо залучення 

інвестиційних ресурсів у розвиток міста. Так, за результатом: 

- у рамках «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України» 

Європейським інвестиційним банком прийнято рішення про можливість 

виділення коштів за проектом «Комплексний проект з термомодернізації 

бюджетних будівель м. Запоріжжя», який передбачає впровадження 

енергоефективних заходів на 60 об’єктах бюджетної сфери (53 об’єктах освіти 

та 7 закладах охорони здоров’я). Вартість проекту складає близько 

18,5 млн.євро. На сесії міської ради 29.08.2018 прийнято рішення про 

здійснення запозичення; 

- у рамках проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (виконанням 

зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату) планується реалізація проектів за двома напрямками: 

встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях 

житлової та бюджетної сфери (встановлення 100 ІТП на 97 об’єктах – 

35 житлових будинків та 62 заклади освіти). Концерном «Міські теплові 

мережі» та Мінекології укладено договір на делегування повноважень 

щодо здійснення функцій замовника при реалізації проекту; 

 придбання 5 нових гібридних автобусів для заміни 5 дизельних автобусів 

ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс». ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» 

направлено на розгляд Міністерства екології та природних ресурсів 

України необхідний пакет документів.  

- у рамках  співробітництва з  Німецьким  банком  розвитку  KfW у сфері 

енергоефективності та узгодження кроків щодо підготовки спільного проекту з 

термореновації 40 будівель бюджетної сфери в місті Запоріжжя (39 закладів 

освіти та 1 дитячий басейн) на сесії міської ради 27.06.2018 було прийнято 

рішення про укладання Меморандуму про взаєморозуміння і партнерство. 

Крім того, в жовтні 2018 року банку було направлено інформацію щодо 

проекту із закупівлі 26 електробусів загальною вартістю близько 13 млн. євро 

для розгляду можливості його фінансування. 

За результатами аналізу економічних та фінансових показників 

діяльності міста, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, 

наявної в розпорядженні міста комунальної власності рейтинговим агентством 

«Кредит-Рейтинг» місту оновлено кредитний рейтинг на рівні uaAA-, прогноз 

«стабільний», рейтинг інвестиційної привабливості uaINV4 (високий рівень). 

Зазначене свідчить про дуже високу кредитоспроможність  міста в порівнянні 

з іншими українськими містами. 

За січень-листопад 2018 року через електронну систему ProZorro 

замовниками (розпорядниками усіх рівнів) оголошено 9434 закупівлі на 

очікувану вартість 5999,743 млн.грн., що на 13,3% більше, ніж за відповідний 

період 2017 року. Фактично завершено 7347 закупівлі та укладено                             

7628 договорів на загальну суму 2741,36 млн.грн. Економія коштів склала                 

114,58 млн.грн. 
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У травні 2018 року затверджено План заходів з реалізації Стратегії 

розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 роки, до якого увійшли 

проектні пропозиції, які мають першочергове значення для розвитку міста. 

Забезпечення ефективної та стабільної діяльності житлово-комунально-

го господарства міста залишається одним із головних завдань міської влади. 

Протягом поточного року завершено вибірковий капітальний ремонт на 

105-ти об’єктах; здійснено малий капітальний ремонт 59 ліфтів та 

модернізацію 51 ліфту; заміну 45,82 тис.п.м інженерних мереж на  44 

будинках; ремонт 69,956 тис.кв.м покрівлі на 36 будинках. Проведено 

інструментальне обстеження з деформації 43 житлових будинків та 

обстеження будівельних конструкцій 28 будинків, виготовлено проектно-

кошторисну документацію на вирівнювання блок-секцій 2-х житлових 

будинків по вул.Лахтинській, 9а, 15а (3 блок-секцій), укладено договори 

підряду, проводяться роботи. Здійснюється моніторинг за деформаціями на                

77 житлових будинках. Виконано проекті роботи на проведення робіт 

капітального характеру житлового фонду міста на 178 житлових будинків. 

Для КП «Запоріжремсервіс» придбано 4 подрібнювачі відходів 

деревини.  

Для підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) у 2018 році заплановано виконати  капітальні ремонти покрівель, 

інженерних мереж та ліфтів у 58 будинках. Станом на 01.10.2018 у                                 

13 будинках ОСББ роботи закінчено повністю.  

У місті запроваджено пілотний проект проведення капітальних ремонтів 

спільного майна в багатоквартирних житлових будинках на умовах 

співфінансування, на який із бюджету міста на 2018  рік виділено 50,0 млн.грн. 

для виконання робіт  у 88 багатоквартирних будинках. Виготовлено технічну 

документацію на житлові будинки для передачі в ОСББ на 73 житлові 

будинки. 

Станом на 01.10.2018 в місті створено та функціонує 133 будинки 

житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) та 963 житлових будинків об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). За 9 місяців 2018 року 

створено 54 ОСББ у 55 будинках та 3 ЖБК реорганізовані в ОСББ. 

У 2018 році за кошти бюджету міста придбано 6 квартир: двокімнатну 

квартиру для відселення родини з аварійного будинку по вул.Святого 

Миколая, 8, та п’ять квартир для осіб, які перебувають на квартирному обліку 

в міському реєстрі дітей-сиріт та осіб із їх числа. 

За 9 місяців 2018 року виконано поточний ремонт 186,63 тис.кв.м 

асфальтного покриття доріг, у т.ч. 30,04 тис.кв.м. - доріг приватного сектору.  

Здійснено реконструкцію вул.Земського лікаря Лукашевича від 

пр.Соборного  до вул. Жуковського,  доріг по вулицях Південноукраїнська та 

Панфіловців з влаштуванням гостьових автомобільних стоянок. 

Здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття трамвайних 

переїздів на перехрестях вул.8 Березня-Верещагіна, Глазунова-Павлокічкаська, 
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тротуару по Прибережній магістралі в районі Центрального пляжу, дороги 

приватного сектору по вул.Піонерській (від вул. Академіка Карпинського до 

вул.Рясної). 

До кінця поточного року планується завершити роботи з реконструкції 

проїзної частини прилеглої до ПС «Юність» (вул.Перемоги, 66), автодороги та 

пішохідної частини пр.Маяковського (ІІІ черга від вул.Патріотичної до          

вул.Перемоги), тротуару по вул.Розенталь (від вул. Істоміна до вул. Петра 

Бузука) та капітального ремонту дорожнього покриття трамвайного переїзду 

на перехресті вулиць 8 Березня- Шевченка, автодороги по вул. Ферганській, 

ділянки дороги з влаштуванням паркувальних кишень по Прибережній 

магістралі в районі Центрального пляжу. 

Виконано будівництво мереж зовнішнього освітлення на 11 об’єктах з 

встановленням 300 енергозберігаючих світильників та прокладенням 8,6 км 

самонесучого проводу: по вулицях Парамонова 4, 4а, 4б; Лахтинська, 4а, 4б,  

8,  10, 10а, 10б; пр. Інженера Преображенського, 27; внутрішньоквартальній 

території по бул.Шевченка, 27; провулку між вул.Зернова та вул. Прогресивна; 

Лазаретна, 8-13, 24-28; Хлібна (на ділянці від траси Харків - Сімферополь від 

буд.№101 до буд. №187); Менонітська; пров. Адигейський; Блакитна (дорога 

до аеропорту).  

На 6 об’єктах виконано реконструкцію мереж зовнішнього освітлення, 

під час якої замінено 603 світильники на енергозберігаючі та прокладено                  

8,0 км самонесучого проводу а саме: на розділювальних смугах по                                    

вул. Лермонтова, по пр. Металургів, від Паркового бульвару до пр. Металургів 

по пр.Соборному; по вул.Хлібній (на ділянці від вул. Радісна до траси  Харків - 

Сімферополь); Запорізької загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №39               

(вул.Матросова, 16); Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного 

комплексу №108 (вул. Дорошенка, 1). 

Упродовж звітного періоду здійснювалися заходи з озеленення території 

міста. Виконано комплекс робіт з благоустрою та озеленення на території                          

7 парків, 58 скверів, зелених зон вулиць та куточків відпочинку загальною 

площею 391,3 га та благоустрій і догляд за зеленими насадженнями на 

додаткових територіях площею 451,72 га (території 3 парків, 11 скверів, зелені 

зони вулиць та куточки відпочинку). Висаджено майже 10 тис. однолітніх 

квітів, близько 1,5 тис. многолітніх квітів, засіяно 8 275 кв.м газону, виконані 

роботи з гідропосіву – 2 115 кв.м, що є новим напрямком діяльності 

підприємства. Також, в усіх районах міста виконано квіткове озеленення з 

використанням вертикальних конструкцій, висаджено понад 85,0 тис. квітів. 

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) працюють у всіх 

районах міста (за винятком Хортицького). Філії ЦНАП надають 138 видів 

адміністративних послуг, з яких 96 послуг, визначених розпорядженням 

Кабінету Міністрів України, та є обов’язковими для видачі в межах ЦНАПу,  

40 послуг, що стосуються документів дозвільного характеру.  
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З початку 2018 року до філій ЦНАП звернулося понад 64,0 тис. суб’єктів 

звернень. Надано 60,15 тис. адміністративних послуг (у т.ч. 7,0 тис. документів 

дозвільного характеру).  

З метою подальшої реалізації політики енергоефективності та 

енергозбереження на території міста в рамках Муніципального енергетичного 

плану м.Запоріжжя продовжено впровадження проекту термомодернізації 

будівель КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» по 

вул. Запорозького козацтва, 25 та КЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» по вул.Авраменко, 4. 

Завершено впровадження проектів з переведення об’єктів бюджетної 

сфери на альтернативні види палива із залученням інвестиційних коштів, а 

саме: опалення приміщень медичних установ ЗОЗ «Пологовий будинок № 3», 

КУ «Міська клінічна лікарня № 1» та КЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №6» від двох модульних котелень на пелетах. За 9 місяців 2018 року 

котельними вироблено 2,318 тис. Гкал теплової енергії. 

Між Запорізькою міською радою та Проектом USAID «Муніципальна 

енергетична реформа в Україні» підписано меморандум про взаєморозуміння 

щодо партнерства в сфері реформування сектору теплопостачання та розробки 

довгострокового плану розвитку теплових мереж міста. 

Базу потенційних бюджетних установ для ЕСКО-механізму розміщено 

на веб-сайтах Запорізької міської ради та Запорізької облдержадміністрації.  

Традиційно проведено Дні Сталої Енергії у м.Запоріжжя в рамках 

Європейського Тижня Сталої енергетики відповідно до Європейської 

ініціативи «Угода мерів». 

Другий рік поспіль здійснюється моніторинг споживання енергетичних 

ресурсів бюджетними установами міста.  

 У звітному періоді використання вторинного тепла від 

ПАТ «Запоріжсталь» для забезпечення гарячого водопостачання районів міста 

в міжопалювальний період надало змогу виконати заміщення (вивільнити) 

13,270 млн.куб.м природного газу, зменшити викиди парникових газів у 

навколишнє середовище на 6,6%. 

Перевезення автомобільним транспортом загального користування 

упродовж 9 місяців 2018 року забезпечували 21 підприємство різних форм 

власності, які перевезли 39,53 млн.осіб, що на 8,7% більше, ніж за аналогічний 

період 2017 року.  

ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» перевезено 38,78 млн.осіб, з них 

автобусом - 7,6 млн.осіб (на 67,6% більше, ніж за 9 місяців 2017 року), 

електротранспортом - 31,18 млн.осіб (85,5% до аналогічного періоду                      

2017 року). 

 На підставі проведених пасажирообстежень внесено зміни до 

маршрутної мережі міста: введено 4 нових автобусних маршрути 

(№14,28,56,59), внесено зміни до 5 маршрутів (№18, 36, 38, 49, 72), вилучено - 

3 маршрути (№3, 14, 49а). Введено до автобусних маршрутів загального 

http://zp.gov.ua/upload/editor/esko.rar
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користування 13 зупинок громадського транспорту по вулицях Шевченка, 

Стартовій, Блакитній. 

Поступово оновлюється громадський транспорт. Для поліпшення 

технічного стану рухомого складу відремонтовано 2 трамваї капітальним 

ремонтом. Для забезпечення якісних пасажирських перевезень придбано у 

фінансовий лізинг 35 автобусів великої місткості, які працюють на                                     

6 маршрутах. 

Впроваджується система моніторингу та диспетчеризації (GPS) на 

транспорті ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»: трекери вже встановлено на 

всьому рухомому складі, тривають роботи з встановлення датчиків палива. На 

5 зупинках міського транспорту встановлено інтерактивні екрани, на яких 

відображається інформація щодо руху електротранспорту та автобусів 

підприємства «Запоріжелектротранс» в режимі он-лайн. З 2018 року                        

КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» забезпечує 

безперебійну роботу табло й стежить за актуальним та коректним 

відображенням даних. 

У поточному році КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» продовжує 

демонструвати стабільну динаміку зростання пасажиропотоку. З початку року 

аеропорт обслужив 336,33 тис. пасажирів, що майже на 17,0% більше, ніж у 

2017 році. Із запорізького летовища за цей період здійснено 2747 вильотів, що 

на 15,0% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. 

Тривають роботи з облаштування та ремонту аеропорту. Так, виконано 

капітальний ремонт злітно-посадкової смуги площею 7,0 тис.кв.м; 

продовжується виконання робіт з огородження та системи технічного нагляду і 

контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу, 

будівництво терміналу та обслуговуючих споруд; отримано від постачальника 

обладнання та розпочато будівництво майданчика для встановлення 

радіотехнічних засобів навігації та посадки. 

Власними силами аеропорту виконано капітальний ремонт існуючої 

аеродромної техніки та придбано аеродромну снігоприбиральну машину АСВ-

4000; розпочато виконання робіт з реконструкції телекомунікаційної мережі. 

До кінця року планується здійснити реконструкцію системи охоронної та 

пожежної сигналізації об'єктів аеропорту, здійснити коригування проекту й 

розпочати роботи з капітальному ремонту VIP- залу та виконати роботи з 

облаштування благоустрою привокзальної площі та біля терміналу В. 

З метою створення комфортних умов для відвідувачів та зменшення часу 

обслуговування громадян у роботі управлінь соціального захисту населення  по 

районах міста упродовж 2018 року запроваджено сучасні технології: створено 

та підтримується в актуальному стані електронний реєстр соціальних послуг; 

впроваджено програмні продукти «Система - Банк» та «Електронний архів»; у 

5 районах міста мобільні соціальні офіси оснащено «мобільними кейсами» 

(залучено кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в 

сумі 255,0 тис.грн.). 
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 В управлінні соціального захисту населення міської ради по 

Олександрівському району запроваджено в роботу «фотостудію» (для 

оформлення посвідчень); у Вознесенівському районі запрацювала 

багатоканальна інформаційна телефонна лінія; у Хортицькому районі створено 

програмний продукт для обліку технічних та інших засобів реабілітації; у 

Шевченківському районі - електронний реєстр внутрішньо переміщених осіб. 

Започатковані цими управліннями  напрацювання будуть запроваджені в 

роботу інших управлінь  у 2019 році. 

У рамках реалізації Міської комплексної програми соціального захисту 

населення м.Запоріжжя різного виду матеріальну допомогу отримали понад 

10,0 тис. громадян з числа дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та інших 

категорій населення. На ці цілі за 9 місяців 2018 року з бюджету міста 

спрямовано 161,07 млн.грн., що на 54% більше, ніж в аналогічному періоді 

2017 року. 

З метою підтримки найбільш вразливих категорій населення 

м.Запоріжжя в 2018 році збільшено розміри адресної цільової допомоги 

деяким категоріям громадян, зокрема: багатодітним родинам, які виховують            

5 та більше дітей з 1000 грн. до 2500 грн.; першокласникам з багатодітних 

сімей з 500 грн. до 1000 грн.; особам з інвалідністю, які проходять програмний 

гемодіаліз з 1248 грн. до 1560 грн.; членам сімей загиблих військово-

службовців в локальних війнах, в зоні АТО, у мирний час з 3600 грн. до                    

4000 грн. За 9 місяців 2018 року таку допомогу отримали понад 5 тис. 

мешканців. 

На соціальному обслуговування в структурних підрозділах Запорізького 

міського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) знаходиться понад 4,5 тисячі осіб. На утримання центру в 

січні-вересні спрямовано 28,1 млн.грн. 

У 2018 році закінчено капітальний ремонт приміщення відділення 

соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Шевченківського району та 

здійснено поточний ремонт приміщень відділення Хортицького району; 

продовжується реконструкція приміщення під відділення Вознесенівського 

району; здійснено заміну віконних блоків 2-х відділень денного перебування 

Дніпровського та Хортицького районів; здійснюється благоустрій території 

територіального центру по вул.Рекордній, 9а. 

Для підтримки 487 внутрішньо переміщених осіб, закладам, в яких вони  

тимчасово перебувають відшкодовано витрати в сумі 2,63 млн.грн.  

Продовжується реалізація Цільової програми забезпечення молоді 

м.Запоріжжя житлом, в рамках якої  надано 16 пільгових довготермінових 

кредитів на загальну суму 9,86 млн.грн., що на 5 кредитів більше, ніж за                        

9 місяців 2017 року.   

У 2018 році прийнято рішення про надання дозволу 50 громадянам-

членам загиблих учасників АТО на розроблення проектів землеустрою щодо 



15 

 

Програма економічного і соціального розвитку 
м.Запоріжжя на 2019 рік 

 
 

 

відведення земельних ділянок. Наразі триває робота з відведення земельних 

ділянок учасникам бойових дій для індивідуального житлового будівництва. 

Всього передбачено близько 400  таких ділянок. 

Проводиться цілеспрямована та послідовна робота щодо вирішення 

проблем соціального захисту дітей. Підтвердженням цього є створення 

дитячого будинку сімейного типу Джосів із влаштуванням 7-ми дітей; 

відкриття житлового комплексу за адресою вул. І. Преображенського, 3 для 

чотирьох дитячих будинків сімейного типу; створення КЗ «Центр соціальної 

підтримки дітей та сімей «Затишна домівка». Крім того, на 425,13 тис.грн. 

збільшено фінансування із бюджету міста та виділено 3257,78 млн.грн. 

субвенції з державного бюджету на проектні та будівельно-ремонтні роботи 

для завершення будівництва  нового дитячого будинку сімейного типу по              

вул.Центральній, 7а/7.  

Успішно реалізується Програма розвитку первинної медико - санітарної 

допомоги м.Запоріжжя, фінансування заходів якої за звітний період склало 

133,4 млн.грн. 

На пріоритетний розвиток ПМСД за 9 місяців 2018 року спрямовано  

10,7 млн.грн, в тому числі: 

- на оснащення матеріально-технічної бази 8-ми центрів первинної медико-

санітарної допомоги - 0,9 млн.грн., що дало змогу придбати 61 од. обладнання, 

в тому числі: 7 кондиціонерів, 7 холодильників, 1 стерилізатор паровий, 

комп’ютерну техніку тощо); 

- на проведення поточних, капітальних ремонтів та реконструкцій центрів 

первинної медико-санітарної допомоги - 9,8 млн.грн. 

За 9 місяців поточного року на покращення та оновлення матеріально-

технічної бази медичних закладів та установ вторинного рівня медичної 

допомоги спрямовано 33,5 млн.грн., у тому числі: 

- на оснащення обладнанням - 24,5 млн.грн., що дало змогу придбати 129 од. 

обладнання та виробів медичного призначення в тому числі: систему 

ультразвукову діагностичну, 4 монітори пацієнта, відео ендоскопічний 

комплекс для малоінвазивних операцій в урології, комп’ютерний томограф, 

інкубатор для догляду за новонародженими, мобільну рентгенівську систему з 

рентген прозорим столом, електронейроміограф  тощо;   

- на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій медичних закладів та 

установ - 9,0 млн.грн. 

Упродовж звітного періоду спрямовано цільові кошти, зокрема на: 

- надання безкоштовної медичної допомоги в травмпунктах - 3,7 млн.грн.; 

- забезпечення реанімаційних заходів при лікуванні дитячого населення міста 

КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» -5,2 млн.грн.;  

- забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів з ураженням опоно-рухового 

апарату, центральної і периферичної нервової системи, внутрішніх органів, з 

онкологічними захворюваннями виробами медичного призначення -                       

11,0 млн.грн.  
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З метою мотивації медичних працівників в Центрах первинної медико – 

санітарної допомоги впроваджені надбавки за обсяг та якість виконаної роботи 

На ці цілі спрямовано 16,2 млн.грн., що стабілізувало кадрову ситуацію в 

первинній ланці. 

У Центрах первинної медико - санітарної допомоги впроваджено 

електронний запис до лікарів. За 9 місяців 2018 року з сімейними лікарями 

укладено майже 350 тис. декларацій про надання медичних послуг. 

Фінансування галузі освіти становить понад  чверті видатків  міського 

бюджету, що свідчить про її пріоритетність. 

До нового навчального року виконано поточні ремонти в 215 закладах 

освіти міста, капітальні ремонти в 31 закладі та реконструкцію 27 будівель 

закладів. 

У рамках реалізації надзвичайної кредитної програми виділено          

субвенцію з державного бюджету на проведення капітального ремонту будівлі 

ЗОШ № 53, реконструкцію будівлі колегіуму «МГА» у сумі 5,72 млн.грн. 

Для впровадження Нової української школи виділено кошти в сумі       

16, 09 млн.грн., у т.ч.: 11,26 млн.грн. - субвенція з державного бюджету та   

4,83 млн.грн. з бюджету міста. 

За кошти освітньої субвенції з державного бюджету придбано 

обладнання кабінетів української мови та літератури 35 запорізьким закладам 

загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин                       

(1,26 млн.грн.).  

Вперше за багато років затверджено «Програму забезпечення пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту для закладів загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти м.Запоріжжя на 2018-2022 роки», у рамках 

якої придбано вогнегасники та протипожежні двері (на 1,78 млн.грн.; 

здійснено монтаж автоматичної протипожежної сигналізації (2,68 млн.грн.; 

проведено ремонт шляхів евакуації (648,07 тис.грн.). 

У кожному районі міста створено інклюзивно-ресурсні центри, завданням 

яких є проведення комплексного обстеження дітей, з метою визначення умов 

та форми їх навчання. Для придбання обладнання для цих центрів за рахунок 

залишків освітньої субвенції на початок року виділено 881,61 тис.грн. Для 

створення ресурсної кімнати в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 1 виділено 235,3 тис.грн. (за рахунок коштів обласної субвенції).  

У 2017-2018 навчальному році в порівнянні з 2016-2017 навчальним 

роком мережу закладів дошкільної освіти збільшено на 5 об'єктів: ДНЗ                       

№№100, 186, 144 та дошкільні підрозділи у створених НВК №№13, 90.  

Відповідно до Плану створення додаткових місць для дітей дошкільного віку в 

закладах освіти в поточному році додатково відкрито 29 груп та забезпечено 

місцями в них понад 500 дітей. Завдяки цілеспрямованій роботі показники 

черговості з влаштування дітей до дитячих дошкільних закладів значно 

зменшилися з  784 осіб (на 01.01.2017) до 229 осіб (на 01.09.2018). У трьох 
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районах міста (Вознесенівському, Олександрівському, Хортицькому) черга з 

влаштуванню дітей відсутня. 

Для повноцінного оздоровлення та відпочинку 1926 школярів у літній 

період з бюджету міста виділено 9,72 млн.грн. та 1,6 млн.грн. на перевезення 

дітей до позаміських дитячих закладів.  

У місті діє програма підтримки обдарованої молоді, в рамках якої           

613 осіб отримують матеріальну підтримку (за 9 місяців загальна сума 

становила 1,4 млн.грн.). 

За 9 місяців поточного року проведено 43 заходи, спрямованих на 

підтримку сімей, дітей та молоді міста, в яких взяло участь 65,3 тис.осіб. 

Фінансування заходів становило майже 2,0 млн.грн. Зокрема, проведено 

міський молодіжний фестиваль People Love Urban Fest,  «Спрінг-фест», «Шоу 

водних видів спорту», «Велодень – 2018», Live-квест, екстрім шоу «Козацька 

сила», «Фестиваль сім’ї» та багато інших. 

 У 20 дитячо-юнацьких спортивних школах, комунальних установах 

«Запорізький міський шаховий клуб «Думка», «Заводський районний 

фізкультурно – спортивний комплекс», «Міський фізкультурно-оздоровчий 

центр «Ратібор» та КП «Міський футбольний клуб «Металург» займається 

спортом 6914 дітей та підлітків, що на 5% більше, ніж в минулому році. 

 Упродовж року проведено 116 міських та районних спортивно-масових і 

фізкультурно-оздоровчих заходів з усіма верствами населення у т.ч.                                 

10 Міжнародних та Всеукраїнських турнірів. У змаганнях взяло участь понад 

8,5 тис. осіб, з яких 5,51 тис. - діти та підлітки.  

Вихованці міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл гідно 

представляли місто в різних змаганнях, чемпіонатах, кубках і  першостях та 

вибороли  1492 нагороди різного ґатунку  в індивідуальному та командному 

заліках. 

З метою створення належних умов для занять фізичною культурою та 

спортом завершено   капітальні ремонти в плавальному залі  ДЮСШ «Хвиля»  

і  приміщень ДЮСШ № 6 та відремонтовано покрівлю в приміщенні міського 

фізкультурно-оздоровчого центру «Ратібор»; придбано спортивний інвентар 

на суму  2,89 млн.грн.  

У місті особлива увага приділяється організації дозвілля та змістовного 

відпочинку громадян. Упродовж 9 місяців поточного року в рамках проекту 

«Культура і мистецтво - назустріч кожному» проведено 274 заходи.  

У 59 підвідомчих закладах культури отримують позашкільну освіту  

понад  6,0 тис. учнів. (9,2% від загального числа учнів, які навчаються у 

загальноосвітніх школах). 
За 9 місяців доходи від основної діяльності по галузі склали                           

10,92 млн.грн., що на 35% більше показника 2017 року.   

У 2018 році проведено поточні ремонти 4 об'єктів  на 725,893 тис.грн.  
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Підвідомчі заклади культури брали активну участь у грантових 

проектах. За 9 місяців 2018 року перемогли 6 проектів із загальним 

фінансуванням 1,24 млн.грн. 

Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку 

економіки та соціальної сфери міста.  

 З метою надання актуальної інформації щодо туристичних напрямків у 

місті відкрито комунальне підприємство «Туристичний-інформаційний центр» 

Запорізької міської ради. Для реалізацій нових планів, ідей та соціально 

важливих ініціатив відкрито простір «Zaporizhzhia HUB». Презентовано 

туристичний потенціал міста на 24-ій міжнародній виставці «Uitt-2018» у 

м.Києві. Проведено низку загальноміських заходів, серед яких джазовий 

фестиваль «Zaporizhzhia Jazzy 2018», музичні фестивалі «Музика та небо», 

«Khortytsia Freedom» тощо. У листопаді планується  провести Туристичний 

Бізнес Форум – 2018 у м.Запоріжжі.  

В останні роки спостерігається збільшення надходжень до бюджету 

міста за рахунок туристичної діяльності (в 2018 році очікується отримати  

понад 630 тис.грн. проти 538,3 тис.грн. у 2017 році). 

Основним напрямком діяльності в сфері охорони навколишнього 

природного середовища в 2018 році були: поліпшення стану водних об’єктів; 

охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття; 

підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Зокрема, виконувалися 

роботи з розчистки р.Верхня Хортиця на ділянці вздовж вул. Зачиняєва, 

Шушенська, Істоміна; закінчено роботи з розчищення великої водойми в 

центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай» й  роботи в 

Ландшафтному парку вздовж Прибережної магістралі; проведено різноманітні 

заходи екологічного спрямування, серед яких 2-й спеціалізований 

міжнародний Запорізький екологічний форум «Еко Форум-2018». 

У місті підвищується рівень захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, 

зведення до мінімуму можливих людських й матеріальних втрат. 

Комунальна спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна служба                  

714 разів виконувала різні аварійно-рятувальні роботи (попередження 

загибелі та травматизму населення в побутових ситуаціях, попередження 

паводків та підтоплень, демеркуризація тощо). Крім того, недопущено втрат 

матеріальних коштів державного та особистого майна на 500 тис.грн.  

Запорізька міська рятувально-водолазна служба (ЗМРВС) надала 

допомогу на водних об’єктах 147 особам, врятовано 235 осіб, також 

проведено очистку водної акваторії пляжів та зон відпочинку загальною 

площею 100,0 тис.кв.м. Для забезпечення високого рівня готовності 

підрозділів ЗМРВС до дій за призначенням та з метою підвищення рівня 

безпеки відпочиваючих на акваторії міста в 2018 році придбано рятувальні 

засоби та водолазне спорядження на 317,98 тис.грн.  

Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у Запорізькій 
області 
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2. Головна мета та пріоритети економічного і соціального розвитку міста 

на 2019 рік   

 

Головною метою на 2019 рік є: створення умов для економічного зростання 

та підвищення якості життя населення шляхом впровадження стратегічних  

завдань та заходів.   

 

Пріоритетні напрямки  

Створення умов для  покращання довкілля та ресурсозбереження 

 поліпшення екологічної ситуації в місті; 

 розвиток ресурсоощадної та енергоефективної системи 

життєзабезпечення міста.  

 

Створення умов для  розвитку підприємництва та креативної економіки 

 розвиток  підприємництва та   покращення бізнес-клімату; 

 розвиток туристичної галузі. 

 

Створення умов для розвитку зручної, безпечної та креативної  

інфраструктури міста 

 розвиток  зручної системи транспортного сполучення; 

 розвиток безпечного, облаштованого та доступного міського середовища. 

 

Створення умов для  покращання  якості життя 

 формування освітнього та культурного простору, що відповідає 

сучасності; 

 оптимізація системи охорони здоров’я та соціального захисту; 

 ефективне управління містом та активна громада. 

 

3. Фінансові та матеріальні ресурси міста 

3.1. Реалізація основних напрямків бюджетної та податкової політики 

Пріоритети 

 розроблення відповідних заходів для досягнення максимально можливої 

мобілізації доходів до бюджету міста. 

 

Проблемні питання 

 скасування державою в поточному році норми щодо індексації 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 

 недостатність обсягів освітньої та медичної субвенцій потребі  в коштах 

на відповідні галузі. 

Цілі та завдання 

 спрямування коштів бюджету міста на впровадження енергоефективних 

та енергозберігаючих проектів в бюджетній сфері міста, в тому числі шляхом 

здійснення запозичення від Європейського інвестиційного банку; 
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 продовження роботи зі зміцнення матеріально-технічної бази 

бюджетних закладів; 

 спрямування коштів бюджету міста на заходи невідкладного характеру, 

роботи, пов’язані із закінченням будівництва, капітального ремонту, 

реконструкції та реставрації; 

 забезпечення в повному обсязі потреб в асигнуваннях на: оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним 

законодавством умов праці та розміру мінімальної заробітної плати та 

проведення розрахунків за спожиті енергоносії. Не допущення  будь-якої 

простроченої заборгованості із зазначених видатків; 

 забезпечення виконання боргових зобов’язань за місцевим боргом та за  

гарантійними зобов’язаннями за кредитами, одержаними під місцеві гарантії; 

 подальший розвиток співпраці органів місцевого самоврядування з 

мешканцями міста з метою організації, проведення та реалізації Громадського 

бюджетування в Запоріжжі. 

 

Очікувані результати 

 забезпечення фінансування в повному обсязі передбачених бюджетом 

міста видатків; 

 вишукання  та залучення резервів  наповнення доходної частини 

бюджету міста, зокрема,  завершення роботи щодо приведення вартості 

земельних ділянок до норм чинної нормативної грошової оцінки землі та, 

відповідно, переукладання договорів оренди. 

 підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних 

коштів. 

 

3.2. Фінансовий стан комунальних підприємств міста 

Пріоритети 

 забезпечення беззбиткової діяльності;  

 підвищення енергоефективності комунальних підприємств; 

 поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств. 

 

Проблемні питання 

 нестача фінансових ресурсів для капіталовкладень та технічного 

переоснащення виробництв; 

 застаріла інженерна інфраструктура; 

 високий рівень менергоспоживання та низький рівень 

енергоефективності;  

 зростання тарифів на енергоносії, житлово-комунальні послуги;  

 тенденція до зниження рівня рентабельності та залежність від дотацій з 

місцевого бюджету.  
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Цілі та завдання  

 впровадження заходів із пошуку додаткових джерел доходів та резервів з 

оптимізації витрат; 

 розроблення  та впровадження заходів з підвищення енергоефективності 

підприємств; 

 оновлення, модернізація та технічне переоснащення основних засобів;  

 організація процесів із залучення кредитних коштів міжнародних та 

інших фінансових інституцій. 

 

Очікувані результати 

 забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств; 

 покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств; 

 збільшення надходжень до бюджету міста; 

 збільшення доходів, оптимізація витрат та підвищення рентабельності на 

комунальних підприємствах; 

 забезпечення підприємств висококваліфікованими кадрами; 

 підвищення інвестиційної привабливості комунальних підприємств. 

 

3.3. Управління ресурсами комунальної власності міста 
Пріоритети 

 залучення коштів для подальшого розвитку економічної інфраструктури 

міста; 

 створення конкурентного середовища та підвищення чутливості 

підприємств, установ та організацій до вимог ринку; 

 опрацювання пропозицій щодо ефективного використання вільних 

нежитлових приміщень, які можливо передати в оренду, використовувати під 

власні потреби, розподілити для використання під житло або передати в 

управління ОСББ тощо. 
 
Проблемні питання 

 зменшення попиту на об’єкти приватизації та оренди внаслідок 

нестабільної ситуації в країні та зниження платоспроможності  покупців 

(орендарів); 

 за ініціативою орендарів розриваються договори оренди об’єктів права 

комунальної власності та звільняються приміщення у зв’язку з 

неспроможністю орендарів сплачувати орендну плату за користування майном 

та витрати за опалення об’єктів оренди; 

 відсутність грошових коштів на рахунках боржників та майна, на які 

можливо покласти стягнення виконавчими службами за рішеннями судів, що 

унеможливлює фактичне виконання судових рішень; 

 наявність спірних питань між мешканцями будинків, де створено ОСББ, 

та органами місцевого самоврядування щодо права власності на нежитлові 

приміщення, розміщені в таких будинках. 
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Цілі та завдання 

 забезпечення надходження коштів до бюджету міста від оренди та 

відчуження комунального майна; 

 зменшення витрат з бюджету міста на утримання об’єктів комунальної 

власності, які не використовуються у діяльності суб’єктів права комунальної 

власності, у тому числі шляхом продажу цих об’єктів на аукціонах; 

 забезпечення обліку об’єктів права комунальної власності та 

удосконалення контролю за їх ефективним використанням. 

 

Очікувані результати 

 приватизація 10 об’єктів права комунальної власності;  

 надходження коштів до бюджету міста від відчуження комунального 

майна у сумі не менш, ніж 3,0 млн.грн.; 

 надходження коштів від орендної плати за об’єкти права комунальної 

власності міста до загального фонду міського бюджету у сумі не менш, ніж  

12,6 млн.грн. 

 

3.4. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин  

Пріоритети 

 реалізація програми раціонального використання території та 

комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя; 

 реалізація повноважень міської ради в галузі земельних відносин 

відповідно до Земельного кодексу України та законодавства. 

 

Проблемні питання 
 невідповідність договорів оренди земельних ділянок новій нормативній 

грошовій оцінці земель м.Запоріжжя; 

 ускладнена процедура розмежування земель різних форм власності. 

 

Цілі та завдання  

 розроблення концепції архітектурного середовища міста Запоріжжя 

«Код міста» (II етап); 

 внесення змін до Плану зонування території м.Запоріжжя; 

 розроблення детальних планів окремих територій міста та внесення змін 

до планувальної документації детального плану території житлового району 

«Південний»; 

 проведення земельних торгів (виготовлення документації із землеустрою 

з метою підготовки лотів); 

 залучення коштів до бюджету розвитку бюджету міста  для створення та 

розвитку об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; 

 створення нової бази даних (реєстрів) з метою розвитку Муніципальної 

геоінформаційної системи містобудівного кадастру; 

 проведення широкомасштабної роз’яснювальної роботи серед орендарів 
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щодо необхідності приведення у відповідність до чинного законодавства та 

рішень Запорізької міської ради договорів оренди земельних ділянок; 

 проведення претензійно-позовної роботи з особами, договори оренди 

землі яких не відповідають вимогам чинного законодавства. 

 

Очікувані результати 

 надходження до бюджету міста плати за землю в сумі 835,0 млн. грн. та 

від продажу земельних ділянок  в сумі 1,5 млн.грн.; 

 надходження до бюджету міста 6,0 млн.грн. коштів пайової участі та 

782,2  тис.грн. – від продажу права на оренду земельних ділянок шляхом 

аукціону. 

 

3.5. Закупівля товарів, робіт та послуг для потреб міста 

Пріоритети 

 забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг для потреб територіальної громади м.Запоріжжя, а також 

створення конкурентного середовища у цій сфері; 

 запобігання проявам корупції і зловживань у сфері публічних закупівель; 

 розвиток добросовісної конкуренції між учасниками торгів при закупівлі 

товарів, робіт і послуг; 

 відкритість та прозорість, об'єктивність та неупередженість оцінки 

пропозицій учасників торгів  не допущення дискримінації учасників; 

 ефективне та раціональне використання коштів; 

 подальше застосування електронної системи закупівель ProZorro для 

проведення закупівель, на які не поширюється дія Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

  

Проблемні питання 

 часті зміни в законодавстві у сфері закупівель, неоднозначність 

тлумачення окремих позицій нормативно-правових актів; 

 відсутність чітко визначеного механізму порівняння цінового критерію з 

неціновими при визначенні переможця торгів, тобто відсутність методики 

загальної оцінки пропозицій учасників торгів. 

Основні завдання 

 досягнення оптимального і раціонального використання коштів; 

 здійснення аналізу ефективності використання коштів; 

 підвищення рівня конкуренції у сфері публічних закупівель та зниження 

рівня корупції; 

 проведення моніторингу цін перед здійсненням закупівлі товарів або 

послуг, для яких існує постійно діючий ринок. 

  

Очікувані результати 

 максимальна прозорість при проведенні процедур закупівель; 
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 ефективність і економність витрачання коштів; 

 зниження рівня корупції і зловживань у сфері публічних закупівель. 

 

4.Економічна діяльність 

4.1. Промисловість та інвестиційний розвиток 

Промисловість є одним з провідних секторів економічної діяльності, який 

має значний вплив на соціально-економічний розвиток міста, зокрема, на 

доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту громадян. Основу 

промислового комплексу міста складають 290 підприємств, а найбільшими 

видами діяльності є металургія, машинобудування, харчова промисловість та 

енергетика. 

Пріоритети  

 модернізація та зростання конкурентоспроможності промислового 

виробництва; 

 залучення інвестицій у всі сфери економічної діяльності. 

 

Проблемні питання 

 зростання тарифів на електроенергію, сировину та залізничні 

перевезення; 

 відсутність сировини вітчизняних виробників; 

 недостатня державна підтримка авіабудівної та вертольотобудівної 

галузі;  

 відсутність програми з імпортозаміщення в літакобудівній та 

вертольотобудівній галузях;  

 втрата ринків збуту продукції. 

 

Цілі та завдання  

 розвиток та формування видів промислової діяльності з вищою доданою 

вартістю;  

 поетапне приведення принципів господарювання до європейських норм;  

 продовження реалізації низки масштабних інвестиційних проектів, 

спрямованих на еколого- й енергоефективне оновлення, модернізацію 

виробництва та освоєння нових видів продукції;  

 розвиток внутрішнього ринку збуту промислової продукції; 

 популяризація продукції місцевих товаровиробників, у тому числі 

шляхом організації виставково-презентаційних заходів і ярмарків, сприяння 

участі підприємств промисловості міста у таких заходах; 

 підтримка інноваційного довгострокового інвестування в стратегічно 

важливі галузі господарства та сегменти економічної діяльності, зокрема в 

оборонно-промисловий комплекс; 

 поглиблення зовнішньо-економічних зв’язків міста з країнами 

Європейського Союзу, Азії та Африки. 
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Очікувані результати 
 обсяг реалізованої промислової продукції по місту в 2019 році 

прогнозується на рівні 189,0 млрд.грн. (на 14,5% більше в порівнянні з 

очікуваним виконанням у 2018 році); 

 зростання експорту товарів на 8,3% до очікуваного виконання в            

2018 році;  

 збільшення обсягів імпорту товарів на 9,1% до очікуваного виконання в 

2018 році; 

 надходження прямих іноземних інвестицій в економіку м.Запоріжжя 

прогнозується в розмірі 16,3 млн.дол.США.  
 

4.2. Підприємництво та регуляторна діяльність 

Пріоритети 

 покращення місцевого бізнес-клімату, посилення конкуренто-

спроможності підприємництва, підтримка місцевих виробників і експортерів, 

розвиток людського потенціалу для підприємництва, зменшення 

регуляторного тиску на суб’єктів  малого та середнього бізнесу, забезпечення 

прозорого та рівного доступу суб’єктів малого та середнього бізнесу до 

комунального майна та земельних ділянок, ефективне використання 

фінансових ресурсів для підтримки малого та середнього бізнесу, підвищення 

професійного рівня обізнаності суб’єктів підприємницької діяльності, 

підтримка та розвиток перспективних галузей економіки, розвиток 

підприємництва у галузі розвитку краєзнавчого та культурного туризму в м. 

Запоріжжі. 

 

Проблемні питання 
 висока, економічно обтяжлива для малого та середнього бізнесу вартість 

землі, нерухомості, орендної плати; 

 недостатній рівень кваліфікації кадрів для бізнесу; 

 високій рівень податкового навантаження на суб’єктів малого та 

середнього бізнесу; 

 недостатній рівень підтримки соціального підприємництва; 

 існування правових, економічних та адміністративних перешкод у 

реалізації прав на підприємницьку діяльність; 

 високий рівень тіньового сектору серед суб’єктів підприємництва; 

 відсутність ефективно функціонуючої системи дієвої взаємодії великого 

та малого підприємництва. 

 

Цілі та завдання 

 дотримання правових та організаційних засад щодо реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності; 

 залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у 

виставкових та інформаційно-консультаційних заходах; 
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 зменшення регуляторного тиску на суб’єктів малого та середнього 

бізнесу; 

 удосконалення системи надання адміністративних послуг суб’єктам  

малого та середнього бізнесу; 

 забезпечення прозорого та рівного доступу до комунального майна та 

земельних ділянок при здійсненні підприємницької діяльності; 

 ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки малого та 

середнього бізнесу; 

 посилення інституційної спроможності посадовців органів міської ради 

щодо підтримки  малого та середнього бізнесу; 

 підвищення професійного рівня обізнаності суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

 переорієнтація системи надання послуг для  малого тв. середнього 

бізнесу відповідно до актуальних потреб підприємництва; 

 підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих виробників; 

 підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей; 

 розвиток людського потенціалу для підприємництва; 

 розвиток підприємництва у розвитку краєзнавчого та культурного 

туризму в м. Запоріжжі. 

 

Очікувані результати 

 збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва на 

1,0% та 3,2% відповідно; 

 збільшення кількості найманих працівників на малих та середніх 

підприємствах  на 6%; 

 збільшення витрат на оплату праці працівників малих та середніх 

підприємств на 5,7%. 

 

4.3. Система надання адміністративних послуг 

Пріоритети 

 забезпечення прозорості та спрощення процедури отримання 

адміністративних послуг. 

 

Проблемні питання 

 недостатнє матеріально-технічне забезпечення дозвільних органів; 

 велика кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для 

надання адміністративних послуг. 

 

Цілі та завдання  

 створення філії «Центр надання адміністративних послуг»  у 

Хортицькому районі; 
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 надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ 

суб’єктів звернення до інформації про них з використанням мережі Інтернет 

через Єдиний державний портал адміністративних послуг; 

 розширення переліку надання адміністративних послуг суб’єктам 

звернень. 

 

Очікувані результати 

 суттєве спрощення процедури отримання адміністративних послуг; 

 підвищення якості надання послуг суб’єктам звернення; 

 зменшення часу витрати суб’єктів звернення; 

 забезпечення відкритості та прозорості відносин між суб’єктами 

звернення, адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг. 

 

4.4. Розвиток ринкової інфраструктури 

Пріоритети 

 вдосконалення інфраструктури ринку споживчих товарів; 

 сприяння розвитку мережі загальнодоступних (за критеріями вартості 

товарів і послуг для споживачів) підприємств і закладів; 

 контроль за дотриманням галузевих нормативів функціонування об’єктів 

інфраструктури ринку споживчих товарів; 

 формування дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності 

місцевих товаровиробників. 

 

Проблемні питання 

 недосконалість законодавчої бази галузі; 

 недостатня ефективність роботи із захисту прав споживачів;  

 недостатня кваліфікація кадрів; 

 наявність несанкціонованої торгівлі на вулицях міста;  

 зниження купівельної спроможності населення; 

 відсутність контролю за якістю товарів та послуг. 

 

Цілі та завдання  
 забезпечення реалізації державної політики у сфері послуг, спрямованої 

на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб 

мешканців міста широким асортиментом товарів та послуг відповідно до 

діючих стандартів; 

 посилення розвитку і зміцнення торгівлі як ефективного каналу 

реалізації товарів та послуг шляхом забезпечення високого рівня 

обслуговування населення, сприяння товарному насиченню споживчого ринку 

товарами місцевих товаровиробників, розширення асортименту товарів та 

поліпшення їх якості з урахуванням попиту; 

 підвищення рівня освіти суб’єктів господарювання та населення в сфері 

захисту прав споживачів; 
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 відновлення та розвиток мережі підприємств сфери торгівлі та побуту в 

економічно малоефективних зонах міста; 

 створення нових робочих місць. 

 

Очікувані результати  

 збільшення обсягів товарообороту підприємств, основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, на 5%; 

 збільшення обсягу реалізації платних послуг на 20,0%; 

 розвиток сервісної інфраструктури; 

 працевлаштування незайнятого населення на створені робочі місця; 

 скорочення частки неформальних ринків за рахунок переведення 

торгуючих на узаконені ринки; 

 насичення споживчого ринку міста товарами місцевих товаровиробників 

за прийнятними цінами; 

 задоволення попиту населення у різноманітних товарах. 

 

5. Житлово-комунальне господарство 

5.1. Житлове господарство  

Пріоритети 

 підтримка задовільного технічного стану житлового фонду комунальної 

власності м. Запоріжжя. 

 

Проблемні питання 
 постійне зростання вартості енергоносіїв та тарифів на житлово-

комунальні послуги в наслідок цього - погіршення платоспроможності 

споживачів; 

 зношеність житлового фонду та внутрішньобудинкових мереж; 

 обмеженість фінансових ресурсів на впровадження енергоефективних 

технологій та обладнання;  

 велика кількість багаторічних зелених насаджень на прибудинкових 

територіях житлових будинків міста, які досягли граничної вікової межі, 

потребують знесення або омолодження. 

 

Цілі та завдання 

 забезпечення ефективного управління житловим фондом, залучення до 

управління та обслуговування житлового фонду суб’єктів підприємницької 

діяльності, як фізичних, так і юридичних осіб;  

 забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;  

 технічне переоснащення комунальних підприємств;  

 продовження роботи зі створення ОСББ, а також навчання старших по 

будинках та голів ОСББ для отримання ефективного власника житла; 

 забезпечення ефективної роботи підвідомчих комунальних підприємств; 
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 проведення в межах виділених асигнувань комплексу робіт з утримання 

та ремонту житлового фонду, в т.ч. робіт  з енергозбереження; 

 реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення і 

водовідведення міста із застосуванням енергозберігаючих технологій;  

 подальше впорядкування та розвиток зелених насаджень міста; 

 реалізація заходів з енергоефективності з використанням сучасних 

інноваційних технологій,  раціональне використання енергоресурсів у 

житлово-комунальному господарстві;  

 посилення системи контролю за використанням енергоресурсів. 

 

Очікувані результати 

 поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій; 

 технічне переоснащення комунальних підприємств; 

 зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій у системах 

життєзабезпечення та на інженерних спорудах міста; 

 економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих заходів;  

 визначення ефективного управителя житловим фондом міста; 

 створення нових ОСББ.  

 

5.2. Благоустрій міста 

Пріоритети 

 забезпечення комплексного благоустрою території міста та розвитку 

інфраструктури у сфері дорожнього, мостового та зеленого господарства, а 

також безпеки дорожнього руху та зовнішнього освітлення території міста. 

 

Проблемні питання 

 зношеність об’єктів благоустрою, в тому числі вулично-дорожньої 

мережі міста, враховуючи конструктивні елементи мостів; 

 несуча здатність основ доріг міста не адаптована під багаторазові 

збільшення навантажень, наявність суміщених з рейками колійного 

транспорту ділянок дорожнього покриття; 

 відсутність вичерпної систематизованої інформації щодо показників 

стану сфери озеленення, що пов’язано з відсутністю повної інвентаризації та 

паспортизації об’єктів озеленення; 

 недостатність вільних земель під розміщення місць для поховання; 

 застаріла спеціальна техніка на комунальних підприємствах галузі, 

строк експлуатації якої закінчується та відповідно недостатня кількість нової 

техніки. 

 

Цілі та завдання   
 збереження технічного стану та підвищення експлуатаційних якостей 

стану автомобільних доріг та забезпечення безперебійної роботи дорожньо-
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транспортної інфраструктури міста, забезпечення безпеки руху транспорту та 

пішоходів; 

 забезпечення належної роботи мереж зовнішнього освітлення міста; 

 утримання міських фонтанів, пляжів, громадських туалетів, газонів, 

скверів, парків та поточний ремонт їх елементів (у тому числі енерго- та 

водопостачання); 

 озеленення міста, догляд за зеленими насадженнями та подальший 

розвиток територій загального користування і зон відпочинку для мешканців 

міста; 

 утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів, 

загальною площею 295,5 га; 

 технічне переоснащення та забезпечення ефективної роботи 

підвідомчих комунальних підприємств. 

 

Очікувані результати 

 покращення загального зовнішнього вигляду міста;  

 створення належних умов безпеки руху на дорогах та сучасних 

елементів дорожнього сервісу; 

 здійснення реконструкції та капітального ремонту вулично-шляхової 

мережі міста для покращення технічного стану доріг міста та мостових споруд; 

 забезпечення освітлення стратегічно важливих об’єктів міста, таких як 

мости, магістралі міста, соціально-культурні та архітектурно-знакові споруди; 

 розвиток та збереження технічно справного стану, підвищення 

експлуатаційних якостей та продовження строків служби усіх елементів 

благоустрою 

 

5.3.Розвиток транспортної інфраструктури 

Пріоритети 

 забезпечення якісного транспортного обслуговування мешканців та 

подальший розвиток транспортної інфраструктури м.Запоріжжя. 

 

Проблемні питання  

 високий рівень  зносу рухомого складу електротранспорту, необхідність 

реконструкції тягових підстанцій та контактної мережі електротранспорту, 

капітального ремонту окремих ділянок трамвайного шляху; 

 недосконалість механізму збирання проїзної плати; 

 недостатня пропускна спроможність існуючого терміналу; 

 застарілість радіотехнічних та світлотехнічних засобів забезпечення 

посадки; 

 невідповідність існуючого  огородження  вимогам ICAO; 

 поступове руйнування штучної злітно-посадкової смуги; 

 необхідність будівництво підстанції 35/6 кВ для живлення нового 

терміналу; 
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 недостатня спроможність існуючої системи відведення каналізаційних 

стоків при введенні в експлуатацію нового терміналу. 

 

Цілі та завдання  

 забезпечення стабільної роботи міського авто- та електротранспорту; 

 підвищення якості перевезень за рахунок оновлення та придбання 

громадського транспорту, з врахуванням потреб осіб з обмеженими 

можливостями та технічне переоснащення міського електротранспорту; 

 створення максимально оптимізованої системи автобусних маршрутів; 

 удосконалення системи сплати пасажирами за надані послуги;  

 поліпшення технічного стану міського електротранспорту, подовження 

терміну його експлуатації шляхом проведення системи капітальних ремонтів; 

 реконструкція трамвайних та тролейбусних ліній, тягових підстанцій\ з 

використання новітніх технологій, конструкцій та спецчастин; 

 впровадження енергозберігаючих заходів на міському 

електротранспорті; 

 будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд 

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» з метою підвищення його 

конкурентоздатності, за рахунок збільшення пропускної спроможності; 

 покращення експлуатаційних характеристик аеропорту, обладнання його 

сучасними засобами безпечного зльоту та посадки повітряних суден; 

 запроваджування програми з впорядкування діяльності усіх автостоянок 

міста; 

 впровадження інформаційних систем та телекомунікаційних мереж в 

м.Запоріжжі. 

 

Очікувані результати 

 покращення транспортного обслуговування мешканців міста шляхом 

підвищення рівня безпеки пасажирського транспорту, доступності транспорту 

для осіб з обмеженими можливостями, удосконалення міської транспортної 

мережі; 

 попередження потенційних возгорянь у мережі і захист від загоряння 

рухомого складу, забезпечення безпеки пасажирів в салоні трамвая шляхом 

облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського 

електротранспорту системами моніторингу та захисту тягової мережі; 

 оперативне усунення пошкоджень кабельних мереж і відновлення 

пасажирського руху трамваїв і тролейбусів шляхом придбання для 

підприємства «Запоріжелекротранс» електричної лабораторії; 

 легалізація роботи усіх автостоянок міста; 

 забезпечення безпеки польотів та сертифікаційної придатності 

аеродрому, збільшення кількості обслуговуючих авіаліній. 
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5.4. Енергоефективність та енергоспоживання  

Пріоритети 

 впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів на 

об’єктах бюджетної сфери, житлового фонду та комунальних підприємств 

міста у рамках реалізації Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя; 

 реалізація заходів, спрямованих на зменшення викидів шкідливих 

речовин та парникових газів. 

 

Цілі та завдання  

 моніторинг споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами 

міста на базі електронної платформи енергоефективності;  

 початок реалізації комплексного проекту з термомодернізації 60 

будівель бюджетної сфери (І черга) із залученням кредитних коштів 

Європейського інвестиційного банку; 

 проведення Днів Сталої Енергії у м.Запоріжжі в рамках Європейського 

Тижня Енергоефективності відповідно до Європейської ініціативи «Угода 

мерів»; 

 відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових 

установах короткостроковими кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК на 

реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-

комунальному господарстві; 

 здійснення реконструкції системи теплозабезпечення зі встановленням 

ІТП у будівлях житлової та бюджетної сфери (близько 100 об’єктів) у рамках 

цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів державного 

бюджету в сумі близько 100 млн.грн.; 

 закупівля електробусів. 

 

Очікувані результати 

 забезпечення збалансованого і ефективного використання природних та 

паливно-енергетичних ресурсів інфраструктурою міста;  

 скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними 

установами за рахунок здійснення комплексу заходів, у тому числі 

організаційних, за результатами аналізу енергоспоживання на базі інтернет-

платформи енергомоніторингу; 

 зменшення споживання теплової енергії на опалення будівель закладів 

освіти та охорони здоров’я за рахунок проведення їх термомодернізації; 

 зменшення обсягів витрат з бюджету міста на оплату енергоносіїв; 

 підвищення обізнаності мешканців міста, у тому числі молоді, про 

шляхи зменшення споживання теплової енергії на опалення, електроенергії, 

газу та води в побуті та комунальному господарстві; 

 поліпшення енергоефективності конструкцій та внутрішньобудинкових 

систем теплозабезпечення житлових будівель, підвищення комфортності 

проживання в них; 
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 покращення екологічного стану міста внаслідок скорочення шкідливих 

викидів в атмосферу. 

 

6. Гуманітарна сфера 

6.1. Охорона здоров’я 

Пріоритети 
 оптимізація мережі сімейних амбулаторій, в т.ч. відокремлених, 

подальший розвиток інституту сімейної медицини в умовах нового механізму 

фінансування; 

 укомплектування медичних закладів (установ) кваліфікованими 

медичними кадрами; 

 розвиток сучасної системи надання медичної допомоги матерям та дітям, 

направлений на зниження материнської та малюкової смертності; 

 проведення активних заходів по ранньому виявленню захворювань, в 

першу чергу соціальнонебезпечних: онкологічних, туберкульозу, СНІДу, 

серцево-судинних; 

 вдосконалення надання спеціалізованої медичної допомоги. 

 

Проблемні питання  
 моральна та технічна зношеність медичного обладнання та санітарного 

автотранспорту, незадовільний стан будівель медичних закладів також 

створюють певні проблеми для сталого функціонування галузі;   

 відсутність централізованих поставок в регіон,  життєво  необхідних 

лікарських засобів та  виробів  медичного призначення; 

 питання укомплектованості галузі лікарськими кадрами – всього 74,25%, 

при цьому серед працюючих лікарів майже 26,6% - особи пенсійного віку. 

 

Цілі та завдання  

 зміцнення матеріально-технічної бази центрів ПМСД шляхом 

модернізації існуючих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 

оснащення Центрів ПМСД у відповідності до табелю оснащення – наборами 

діагностичних тест-систем, сумками-холодильниками для транспортування 

вакцин, комп'ютерами та оргтехнікою; 

 зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторно-поліклінічних 

підрозділів закладів охорони здоров’я  вторинного рівня за рахунок придбання 

медичного обладнання: сучасними рентгенівськими діагностичними 

комплексами, апаратами ультразвукової діагностики, апаратами штучної 

вентиляції легенів, ендоскопічним обладнанням тощо; 

 забезпечення жителів міста якісними, сертифікованими лікарськими 

засобами; 

 широкий розвиток стаціонарозамісних технологій (стаціонари з ліжками 

денного перебування, денні стаціонари поліклінік та стаціонари вдома); 
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 надання первинної медичної допомоги та здійснення управління 

медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території 

міста Запоріжжя, але не обмежуючись вказаним населеним пунктом, а також 

вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки 

громадського здоров'я;  

 проведення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель закладів 

охорони здоров’я; 

 збільшення товарообігу комунального підприємства «Примула» шляхом 

розширення забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення бюджетних установ та закладів (в т.ч. і шляхом реімбурсації); 

 розвиток діяльності підприємства, пов’язаної з виготовленням 

лікарських засобів в умовах аптеки; поліпшення якості та економічної 

доступності медикаментозного забезпечення населення; 

 задоволення потреби пацієнтів в стоматологічних послугах, –  

впровадження сучасних методів стоматологічного лікування. 

 

Очікувані результати: 
 підвищення доступності первинної медичної допомоги, ефективність і 

своєчасність діагностики найбільш поширених захворювань; 

 забезпечення медичних закладів міста медикаментозними засобами та 

виробами медичного призначення для надання медичної допомоги, в т.ч. 

інвалідів; 

 забезпечення продуктами лікувального харчування дітей, хворих на 

фенілкетонурію, імуносупресорами – хворих з пересадженими органами, 

ферментними препаратами – хворих на муковісцедоз, пероральними 

цукрознижуючими препаратами – хворих на цукровий діабет ІІ типу; 

 забезпечення медикаментами та обладнанням реанімаційних відділень 

дитячих лікарень та лікарень інтенсивного лікування; 

 зниження показника малюкової смертності до 6,0‰ (з урахуванням 

зниження загальної кількості пологів по місту) 

 підвищення показника виявлення при профілактичних оглядах 

онкологічної патології до 35,0%; 

 підвищення показника виявлення при флюорографічних профілактичних 

оглядах на туберкульоз до 40,0%; 

 підвищення якості медичної допомоги. 

 

6.2. Освіта 

Пріоритети 

 розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

м. Запоріжжя відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної 

освіти в умовах реформування освітньої галузі України, яка забезпечує 

повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське 
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суспільство та європейську спільноту, ефективне і раціональне використання 

бюджетних коштів. 

 

Проблемні питання 

 перевищення нормативних вимог щодо наповнюваності груп, не 

задоволення потреб населення у забезпеченні дітей місцями, наявність черги 

на влаштування дітей; 

 необхідність створення нового освітнього простору для навчання учнів 

перших та других класів за новим Державним стандартом початкової освіти; 

 створення безпечних умов перебування дітей та учнів у закладах освіти  

міста; 

 поступове руйнування будівель закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти міста та необхідність проведення капітальних ремонтів та 

реконструкцій. 

 

Цілі та завдання  

 розвиток простору нових можливостей Нової української школи; 

 реалізація права дітей на доступність і безоплатність дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти у межах державних вимог до їх 

змісту, рівня й обсягу, надання їм якісної освіти; 

 створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, 

забезпечення дієвості особистісно-орієнтованої освітньої системи та реалізація 

принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності 

педагогічного процесу в закладах  дошкільної освіти. Забезпечення 

обов’язкової освіти дітей старшого дошкільного віку; 

 розвиток системи профорієнтації учнів з урахуванням потреб 

туристичної сфери, системи енергоменеджменту тощо; 

 забезпечення функціонування та розвитку відповідного освітнього 

середовища для дітей з особливими потребами шляхом подальшого 

впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в закладах  дошкільної, 

загальної середньої освіти. 

 

Очікувані результати 

 формування оптимальної мережі закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти міста; 

 задоволення потреб мешканців міста в отриманні дітьми якісної 

дошкільної освіти, зменшення черги щодо влаштування дітей до закладів 

дошкільної освіти; 

 покращення якості провадження освітньої діяльності; 

 створення умов для безпечного перебування дітей в закладах освіти 

міста. 

 

 



36 

 

Програма економічного і соціального розвитку 
м.Запоріжжя на 2019 рік 

 
 

 

6.3. Культура 

Пріоритети 

 реалізація державної політики у сфері культури, забезпечення 

позитивних тенденцій щодо розвитку галузі культури у сучасних економічних 

умовах, формування культурного простору для креативної економіки. 

 

Проблемні питання 

 невідповідність сучасним вимогам та необхідність модернізації 

матеріально-технічної бази сфери культури (у сфері надання платних послуг, 

технічних можливостей);  

 відсутність концертних стаціонарних майданчиків, необхідність 

створення закладів нових форматів, відкриття (будівництва) нових  

мистецьких шкіл (або філій) за індивідуальними проектами, зокрема, у 

Хортицькому, Бородинському, Осипенківському мікрорайонах; 

 недостатнє впровадження інновацій у сфері культури;  

 відсутність приватних інвесторів, низька активність бізнесу у вирішенні 

проблем сфери культури; 

 недостатній  рівень культурного діалогу з громадськими організаціями у 

сфері культури.   

 

Цілі та завдання  

 збереження та модернізація мережі закладів культури, інфраструктури 

для формування сучасного культурного простору, проведення реконструкцій 

та капітальних ремонтів; 

 поліпшення культурного обслуговування населення шляхом реалізації 

міського проекту «Культура та мистецтво – назустріч кожному» та 

різноманітних арт проектів; 

 активізація взаємодії з громадськістю для створення території креативу з 

метою поєднання знань та інноваційних технологій; 

 активізація роботи щодо участі у національних та міжнародних 

інвестиційних проектах та програмах (гранти). Розширення сфери надання 

платних послуг закладами культури; 

 проведення загальноміських заходів до державних та пам’ятних дат з 

метою виховання національної самосвідомості та почуття патріотизму; 

 підтримка фестивальних рухів шляхом організації культурно-

мистецьких проектів всеукраїнського та міжнародного рівнів з метою 

формування позитивного іміджу м. Запоріжжя як культурного центру України; 

 зміцнення та оновлення кадрового складу працівників галузі, 

удосконалення системи наставництва. 
 

Очікувані результати 

 збереження та популяризація української культури та кіно, сприяння 

інтеграції українського національного мистецтва у світовий культурний 

простір; 
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 згуртування місцевої громади шляхом організації змістовного дозвілля  

мешканців міста; 

 надання широкого спектру якісних культурних послуг, що сприяють 

вихованню високих естетичних смаків  громади; 

 задоволення культурних потреб та підтримка соціально незахищених 

верств населення; 

 розкриття творчих здібностей усіх вікових груп городян у позашкільних, 

бібліотечних та клубних закладах; 

 підняття престижу професії працівника культури, стимулювання та 

нарощування творчого потенціалу галузі; 

 підвищення естетичної привабливості міського середовища у межах 

історичних ареалів.   

 

6.4. Туристично-рекреаційна галузь  

Пріоритети 
 створення умов для розвитку міжнародного та внутрішнього туризму у   

м. Запоріжжі; 

 формування позитивного іміджу міста Запоріжжя у сфері туризму на 

зовнішньому та внутрішньому туристичному ринках; 

 промоція м. Запоріжжя серед інших міст України та світу, в 

національних і міжнародних ЗМІ та мережі Інтернет; 

 реалізація культурно-мистецьких проектів всеукраїнського та 

міжнародного рівнів з метою популяризації культурних надбань міста, а також 

формування позитивного іміджу м. Запоріжжя як культурного і туристичного 

центру України; 

 створення якісних туристичних продуктів на основі раціонального 

використання туристичних ресурсів, визначення напрямків пріоритетного 

розвитку туризму; 

 популяризація історико-культурних та архітектурних пам`яток серед 

мешканців і гостей міста; 

 забезпечення подальшого активного розвитку туристичної 

інфраструктури та потенціалу м. Запоріжжя. 

 

Проблемні питання 

 відсутність цікавого, сучасного, гостинного, туристично-привабливого 

іміджу міста та переважно негативна представленість міста у відкритому 

інформаційному просторі; 

 недостатня інформаційна підтримка туристичної галузі, а саме 

обмеженість представленості Запоріжжя на провідних галузевих діджитал-

платформах (міжнародних та національних); 

 не ефективне використання сучасних інформаційних технологій для 

розвитку і промоції міста, внутрішніх і зовнішніх комунікацій, 

муніципального маркетингу; 
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 низький рівень використання туристичного потенціалу міста у сфері 

пізнавального туризму на основі культурної багатоманітності та історичної 

унікальності серед інших міст України; 

 не ефективне використання об’єктів промислового комплексу та 

індустріальної спадщини міста разом з об’єктами інфраструктури для 

динамічного розвитку інноваційних напрямів, а саме індустріального та 

ділового туризму у м. Запоріжжя; 

 відсутність єдиного механізму для збирання достовірних  статистичних 

даних і визначання туристичного потоку міста. 

 

Цілі та завдання 

 впровадження системного муніципального маркетингу і промоції 

туристичної привабливості міста; 

 розвиток бізнесу та громадської активності у сфері туризму і супутніх 

галузях шляхом формування партнерств, підвищення доступності та 

прозорості надання адміністративних послуг, залучення додаткового 

фінансування з бюджету громадської участі та інших джерел; 

 розроблення та промоція конкурентоспроможних туристичних продуктів 

шляхом застосування сучасних форм і способів просування товарів та послуг 

для туристів на цільових ринках, активне використання інформаційних 

технологій; 

 створення єдиної системи збору та аналізу статистичних даних 

туристичної діяльності міста. 

 

Очікувані результати  

 формування  іміджу Запоріжжя як міста, гостинного до туристів, 

спроможного до надання якісних туристичних і супутніх послуг у сфері 

пізнавального, подієвого, індустріального, та інших видів туризму; 

 підвищення рейтингу м.Запоріжжя у провідних національних рейтингах 

(ТОП – 5 серед найбільш відвідуваних міст туристами України), які 

характеризують розвиток туризму та індустрії гостинності в Україні; 

 створення конкурентоспроможних туристичних продуктів для 

мешканців та гостей міста; 

 збільшення обсягів інвестицій до туристичної галузі та індустрії 

гостинності міста; 

 збільшення кількості  суб’єктів туристичної діяльності, які реалізують 

туристичні продукти та забезпечують промоцію туристично-привабливих 

об’єктів і подій Запоріжжя; 

 впровадження цілеспрямованого муніципального маркетингу для 

заохочення відвідування м. Запоріжжя туристичними групами та туристами; 

 підвищення якості товарів та надання послуг у сфері індустрії 

гостинності; 
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 збільшення надходжень  до  бюджету міста від сплати туристичного 

збору та від податку на доходи, які формуються внаслідок реалізації товарів і 

туристичних послуг; 

 формування  плану дій щодо подальшого розвитку міської, туристичної 

та супутньої інфраструктури м. Запоріжжя; 

 збільшення туристичного потоку до м. Запоріжжя. 

 

6.5. Фізична культура і спорт  

Пріоритети 

 реалізація державної політики та формування єдиних міських підходів 

для задоволення потреб і інтересів територіальної громади з питань фізичної 

культури та спорту; 

 участь у формуванні та реалізації державної молодіжної та сімейної 

політики, координація роботи з питань попередження насильства в сім’ї, 

сприяння інтелектуальному, фізичному, духовному розвитку дітей та молоді, 

підвищення ролі жінок у суспільстві; 

 координація роботи діяльності підприємств, закладів, установ та 

організацій з питань фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді, для надання 

якісних послуг населенню міста; заходів  з питань молодіжної, сімейної, 

гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, сприяння 

інтелектуальному, фізичному, духовному розвитку дітей та молоді, 

підвищенню ролі жінок у суспільстві. 

 

Проблемні питання 
 недостатня кількість сучасних багатофункціональних спортивних 

комплексів, плавальних басейнів, спортивних майданчиків з тренажерним 

обладнанням та штучним покриттям; 

 незадовільний матеріально-технічний стан дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл. 

 

Цілі та завдання  

 створення сприятливих умов для підготовки та участі спортсменів міста, 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Чемпіонатах та Першостях 

України, Європи та Світу; 

 збереження та подальший розвиток спортивної бази міста. 

 

Очікувані результати 

 збільшення кількості населення які регулярно використовують засоби 

фізичної культури для проведення активного дозвілля та забезпечення 

здорового способу життя до 11,7 %; 

 збільшення кількості проведення спортивно-масових та фізкультурно-

оздоровчих заходів на 1 %; 

 створення належних умов для проведення навчально-тренувального 
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процесу та покращення якості навчально-тренувального процесу, підвищення 

якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

 збільшення кількості вихованців запорізьких ДЮСШ, що потрапили до 

складу збірної команди України і стали переможцями та призерами 

Чемпіонатів міста, області, України з видів спорту на 2%. 
 

7. Соціальне забезпечення  

7.1. Зайнятість населення та заробітна плата 

Пріоритети 

 реалізація державної політики щодо збільшення грошових доходів 

населення є одним з найважливіших чинників, які впливають на розвиток 

економіки міста, відтворення робочої сили та розв’язання соціальних проблем. 

 

Проблемні питання 

 нарахування заробітної плати за кваліфіковану працю в мінімальному 

розмірі, застосування праці в скороченому режимі робочого часу;  

 недостатність обсягів замовлень на виготовлення продукції, виконання 

робіт, надання послуг та несвоєчасність розрахунків замовників за них; 

 наявність заборгованості із виплати заробітної плати;  

 низький рівень оплати праці в деяких галузях; 

 наявність «тіньових» трудових відносин. 

 

Цілі та завдання  

 забезпечення контролю за дотриманням державних соціальних 

стандартів та конституційних прав найманих працівників на своєчасне 

отримання заробітної плати; 

 виконання роботодавцями умов колективних договорів, територіальної 

та галузевих угод у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого 

зменшення заробітної плати; 

 проведення моніторингу у сфері оплати праці, в частині своєчасної 

виплати заробітної плати та додержання законодавчо встановленого розміру 

оплати праці; 

 організація роботи міської комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання 

мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати, яка полягає 

в наступному: проведення особистих співбесід з керівниками підприємств-

боржників для  пошуку дієвих заходів щодо погашення заборгованості із 

заробітної плати, з керівниками підприємств, де є ознаки мінімізації заробітної 

плати, а також вжиття заходів з попередження появи заборгованості із 

заробітної плати в подальшому; 

 проведення роз’яснювальної роботи серед працівників та керівників 

підприємств різних форм власності щодо застосування норм трудового 

законодавства, сплати страхових внесків та переваг легалізації робочої сили, 

яка проводиться у формі семінарів, круглих столів, поширення інформації в 
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ЗМІ, інформаційних відвідуваннях роботодавців, письмових та усних 

консультацій тощо; 

 проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань з метою 

додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю, зокрема, в 

частині дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, легалізації 

трудових відносин та своєчасної виплати заробітної плати. 

 

Очікувані результати 

 погашення та/або зменшення заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам підприємств, установ та організацій міста, а також легалізація 

найманої праці суб’єктами господарювання. 

 збільшення розміру середньомісячної заробітної плати штатного 

працівника м.Запоріжжя на 20,4% до 11 290,0 грн. 

 збільшення обсягів працевлаштування за сприяння служби зайнятості;  

 збільшення кількості та якості наявних вакансій, які роботодавці 

надають до центрів зайнятості. 

 

7.2. Охорона праці  

Пріоритети 

 контроль за організацією охорони праці юридичними особами, у тому 

числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними 

особами, та фізичними особами, що використовують найману працю.  

 

Проблемні питання 

 неналежне функціонування системи охорони праці на підприємствах. 

 

Цілі та завдання  

 сприяння підприємствам, установам, організаціям міста в організації 

системи управління охороною праці; 

 забезпечення роботодавців і працівників інформацією щодо ефективних 

засобів дотримання трудового законодавства, в частині охорони праці та 

запобігання можливим її порушенням. 

 

Очікувані результати 

 усунення порушень законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актів з питань охорони праці на підприємствах міста; 

 зменшення випадків невиробничого та виробничого травматизму, 

професійних захворювань.  

 

7.3. Соціальний захист 

Пріоритети 

 запровадження сучасних технологій в роботу з різних питань 

соціального захисту; 
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 адресність надання різних видів державної соціальної допомоги. 

 

Проблемні питання 

 недосконалість законодавчої бази; 

 відсутність Єдиного державного автоматизованого реєстру отримувачів 

усіх видів державної соціальної допомоги. 

 

Цілі та завдання  

 забезпечення підтримки сімей міста шляхом своєчасного призначення та 

виплати різних видів державної соціальної допомоги, встановлення права на 

отримання пільг, залучення мешканців міста до участі в програмі житлових 

субсидій; 

 поетапна монетизація житлових субсидій; 

 впровадження новітніх технологій в організацію роботи управлінь щодо 

соціального захисту та соціального обслуговування громадян, зокрема: 

вдосконалення інформування населення з використанням сайтів управлінь, 

багатоканальних інформаційних телефонних ліній; запровадження електронної 

щорічної інвентаризації та електронного обліку матеріальних цінностей; 

електронного обліку технічних та інших  засобів реабілітації; електронного 

реєстру внутрішньо переміщених осіб; електронного обліку технічних та 

інших засобів реабілітації тощо; 

 розвиток ефективної системи надання соціальних послуг, підвищення їх 

якості та рівня задоволення потреб отримувачів таких послуг; 

 підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених та 

непрацездатних громадян – мешканців міста Запоріжжя: дітей, осіб з 

інвалідністю, пенсіонерів, ветеранів, інших категорій громадян, шляхом 

реалізації заходів Міської комплексної програми соціального захисту 

населення. 

 

Очікувані результати 

 підвищення обізнаності населення щодо їх прав на соціальну підтримку;  

 надання різних видів державної соціальної допомоги сім’ям, які дійсно 

їх потребують; 

 адресність надання субсидій в готівковій формі; 

 подальший розвиток системи отримання актуальної інформації за 

допомогою сучасних ІТ – технологій та  інтернет-ресурсу; 

 удосконалення системи інформування населення, оперативне надання 

інформації щодо прийнятих рішень; 

 наближення соціальних послуг до населення; 

 створення комфортних умов мешканцям міста при зверненні до 

управлінь; 

 зменшення витрат часу на надання соціальних послуг відвідувачам в 

управліннях;  
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 ефективне та раціональне використання робочого часу спеціалістами 

управлінь; 

 забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо 

соціального захисту окремих категорій мешканців міста у рамках реалізації 

Міської комплексної програми соціального захисту населення, яка 

фінансується за рахунок коштів бюджету міста; 

 створення центру реінтеграції бездомних осіб, що дозволить розширити 

мережу соціальних установ, що надають соціальні послуги бездомним особам, 

зняти соціальну напругу, надавати комплекс соціальних послуг зазначеній 

категорії громадян; 

 забезпечення якісного надання різних видів послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим 

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та кризових 

ситуаціях і потребують сторонньої допомоги. 
 

7.4. Підтримка сім’ї, молоді та дітей 

Пріоритети  

 реалізація на території міста державної політики з питань соціального 

захисту дітей; 

 забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей; 

 соціальний захист дітей;  

 запобігання дитячій бездоглядності;  

 профілактика правопорушень серед дітей; 

 розвиток та популяризація альтернативних форм сімейного виховання. 

 

Проблемні питання 

 погіршення соціального становища сімей; 

 відсутність належних житлових та інших необхідних умов для 

забезпечення майбутнього дітей, молоді та сімей; 

 вчинення психологічного, фізичного, економічного насильства у сім’ї та 

серед молоді. 

 

Цілі та завдання 

 розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 контроль за створенням належних умов для виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування;  

 ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; 

 координація діяльності з питань проведення будівельних робіт по 

забезпеченню дитячих будинків сімейного типу міста житлом;  

 сприяння улаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до сімейних форм  виховання, в т.ч.: усиновлення, встановлення 
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опіки чи піклування, улаштування в прийомну сім’ю, улаштування в дитячий 

будинок сімейного типу; 

 сприяння облаштуванню предметами побуту, меблями, побутовою 

технікою, предметами тривалого вжитку, комп’ютерною технікою дитячих 

будинків сімейного типу; 

 удосконалення роботи з дітьми, що опинились у складних життєвих 

обставинах; 

 забезпечення необхідних заходів для зменшення скоєння правопорушень 

серед дітей міста; 

 підвищення ефективності роботи по соціальному захисту дітей; 

 ведення Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

 

Очікувані результати 

 створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу як альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

забезпечення реалізації прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на сімейне виховання (в т.ч.: усиновлення, встановлення опіки чи 

піклування);  

 підвищення педагогічної компетентності опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів шляхом проведення 

семінарів, круглих столів тощо;  

 ведення єдиного електронного банку даних про дітей цієї категорії і сім’ї 

потенційних усиновлювачів, опікунів-піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів;  

 облаштування предметами побуту, комп’ютерною технікою сімей 

опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 

що є вимушеними переселенцями; підтримка дитячих будинків сімейного типу 

шляхом забезпечення їх необхідними меблями, побутовою технікою, іншими 

предметами тривалого вжитку, комп’ютерною технікою;  

 забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 надання дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування 

допомоги у вигляді канцелярського приладдя для першокласників, адресної 

одноразової допомоги випускникам, надання пам’ятного подарунку дітям, що 

отримують паспорт громадянина України; 

 соціальна підтримка матерів з дітьми і вагітних жінок (останній 

триместр вагітності), які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з 

числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 

до 23 років шляхом розвитку та функціонування КЗ «Центр соціальної 

підтримки дітей та сімей «Затишна домівка»; 
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 зменшення кількості дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах; 

 своєчасне виявлення таких дітей та проведення відповідної роботи, 

спрямованої на попередження вилучення дитини з сім’ї; 

 популяризація здорових сімейних стосунків без насильства шляхом 

проведення інформаційних кампаній «Відповідальне батьківство». 
  

8. Природокористування та безпека життєдіяльності людини 

8.1. Охорона навколишнього природного середовища 

Пріоритети 

 покращення стану атмосферного повітря; 

 зменшення впливу відходів на довкілля; 

 упорядкування існуючого водовідведення, покращення стану 

каналізаційних мереж та споруд на них; 

 підтримання сприятливого гідрологічного стану річок, попередження 

підтоплення території міста; 

 підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;  

 охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття. 

 

Проблемні питання 

 наявність у місті потужного промислового потенціалу, особливість 

розташування території міста (в долині р.Дніпро) та розташування основного 

промвузла з навітряної сторони до житлових районів міста;  

 забруднення атмосферного повітря; 

 забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із 

зворотними водами промислових підприємств та підприємств житлово-

комунального господарства; 

 великі обсяги утворення і накопичення промислових і побутових 

відходів. 

 

Цілі та завдання 

 поліпшення стану водних об’єктів, ліквідація негативних факторів 

впливу на навколишнє природне середовище; 

 охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття; 

 підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. 

 

Очікувані результати 

 відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану 

водних об’єктів; 

 збереження територій природно-заповідного фонду; 

 збільшення площі та покращення стану існуючих зелених насаджень; 

 підвищення екологічної свідомості населення, залучення широких кіл 

громадськості до важливих питань в сфері охорони навколишнього 

природного середовища.  
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8.2. Техногенна безпека  

Пріоритети 

 забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців міста; 

 створення умов щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій, в 

тому числі військового характеру, шляхом запобігання таким ситуаціям, 

ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим.  

 

Проблемні питання 

 великий ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру (наявність 380 потенційно-небезпечних об’єктів, із яких – 19 

хімічно-небезпечних); 

 відсутність засобів індивідуального захисту мешканців міста на випадок 

виникнення аварії на хімічно-небезпечних об’єктах міста; 

 невизначеність перебігу подій на території Донецької і Луганської 

областей та необхідність проведення додаткових заходів щодо недопущення 

відповідних загроз; 

 невідповідність системи оповіщення населення в місті сучасним 

вимогам; 

незадовільний стан протипожежного захисту закладів охорони здоров’я, 

освіти, будинків підвищеної поверховості. 

 

Цілі та завдання 

 реалізація державної політики в сфері цивільного захисту населення й 

забезпечення готовності органів управління цивільного захисту міської ради 

та підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації; 

 забезпечення гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства та 

навколишнього середовища в межах показників прийнятного ризику, 

критеріїв, які встановлюються для відповідного періоду соціально-

економічного розвитку; 

 максимально можливе, економічно обґрунтоване зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

 забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт; 

 розроблення і реалізація заходів у сфері цивільного захисту, зокрема 

спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;  

 забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в 

особливий період; 

 організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від 

надзвичайних ситуацій, а також під час можливого ведення воєнних дій; 
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Програма економічного і соціального розвитку 
м.Запоріжжя на 2019 рік 

 
 

 

 забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб 

виконавчих органів міської ради та суб’єктів господарювання комунальної 

власності; 

 здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях; 

 створення і використання місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

 організація роботи з дообладнання підвальних приміщень для укриття 

населення. 

 

Очікувані результати 

 зменшення ризиків (передумов) виникнення надзвичайних ситуацій; 

 проведення в необхідному обсязі та своєчасно заходів, спрямованих на 

захист населення, природного середовища та майна від надзвичайних 

ситуацій з мінімальними затратами фінансових і матеріальних ресурсів; 

 розширення можливостей аварійно-рятувальних служб, служб 

цивільного захисту міста з проведення рятувальних робіт у разі необхідності. 

 

 

 

Секретар міської ради               Р.О.Пидорич 

 


