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Звіт 

 про моніторинг виконання Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року та 

Плану заходів з її реалізації на період 2018-2020 роки  

 (за підсумками 2018 року) 

 

 З метою створення стратегічного плану довгострокового розвитку 

Запоріжжя рішенням міської ради від 20.12.2017 №57 затверджено Стратегію 

розвитку міста до 2028 року (далі-Стратегія). Рішенням міської ради від 

30.05.2018 №30  затверджено перший етап Плану заходів з її реалізації на 

період 2018-2020 роки (далі - План заходів). Стратегією визначено                       

4 стратегічних Напрями розвитку м.Запоріжжя, які включають 12 Стратегічних 

та 44 Оперативні цілі. До Плану заходів, який передбачає розвиток міського 

середовища та забезпечення диверсифікації економіки,  включено проектні 

пропозиції, які мають першочергове значення для розвитку міста (74 проекти). 

 Реалізація Стратегії ґрунтується на постійному процесі моніторингу 

виконання заходів Стратегії та оцінки ефективності досягнутих результатів. 

 У 2018 році в рамках реалізації Стратегії вдалося досягти наступних 

результатів: із запланованих на три роки 169 заходів впроваджено 45, без 

порушення графіку впроваджуються 39. У 64 заходах термін реалізації не 

настав. Разом з тим, 21 захід виконуються с порушенням строків або зовсім не 

розпочато. Враховуючи, що План заходів затверджено лише у травні 2018 року, 

то негативним наслідком цього можна вважати виконання проектів з 

порушенням терміну впровадження або невиконання деяких проектів 

(недостатність або не визначеність фінансування). Однак тенденція, яку ми 

спостерігаємо, здійснюючи моніторинг, загалом позитивна. 

 

Стан реалізації заходів за Напрямами: 
 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження (2 стратегічні 

цілі, 9 оперативних цілей та 11 проектів). 

Стратегічна ціль - А.1 Місто чистого довкілля.  

 Перед органами виконавчої влади та підприємствами міста  поставлені 

завдання з поліпшення довкілля, зокрема: зменшення забруднення, безпечне 

водопостачання та водовідведення поліпшення екологічного стану малих річок 

та річки Дніпро та здійснення екологічного моніторингу. Для вирішення 

проблеми забруднення атмосферного повітря міста, спільно з основними 

промисловими підприємствами підписано Меморандум про спільні дії 

Запорізької міської ради та промислових підприємств у сфері покращення стану 

довкілля м.Запоріжжя. Впровадження додаткових до діючої міської програми 

природоохоронних заходів, спрямованих на скорочення обсягів викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

промислових підприємств надало змогу досягнути скорочення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 48,9 т/рік.  
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З метою зменшення кількості  твердих побутових відходів (ТПВ), які 

захоронюються на полігонах ТПВ, поліпшення екологічного стану довкілля 

затверджена міська цільова програма «Будівництва сміттєзбиральних 

майданчиків для твердих побутових відходів та їх роздільного збору в               

м. Запоріжжі на 2018-2021 роки», яка спрямована на забезпечення повторного 

використання відходів, а у майбутньому створення системи комплексного 

управління твердими відходами з максимальним вилученням вторинної 

сировини. З листопада 2018 року розпочато пілотний проект з роздільного 

збору та сортування вторсировини по Комунарькому району міста.  

У місті найбільшої гостроти набула проблема щодо вивозу, переробки та 

захороненню твердих побутових відходів. Місцевою владою розглядає питання 

щодо будівництва сміттєпереробного заводу на території м.Запоріжжя. На 

жаль, вирішення даного питання в межах бюджету міста неможливо. За 

попередніми розрахунками цей проект оцінюється в 30 млн.євро, тому було 

створено робочі групи, які співпрацюють в пошуках інвесторів та розглядають 

різні пропозиції від потенційних інвесторів, оцінюючи техніко-економічні 

показники запропонованих ними проектів будівництва сміттєпереробного 

заводу, який максимально відповідав би всім екологічним вимогам. Таким 

чином, будівництво сміттєпереробного заводу в м.Запоріжжі на сьогоднішній 

день залишається відкритим. 

У 2018 році місто зробило важливий крок до здійснення екомоніторингу. 

Одним з важливих заходів стало придбання мобільної лабораторії моніторингу 

довкілля. Державною установою «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я України» за бюджетні кошти (в т.ч. і  міського), 

придбано мобільну лабораторію моніторингу довкілля. Досліджуватиме вона 

повітря, грунт, воду, а також радіаційний фон навколишнього середовища в 

режимі он-лайн, 24 години на добу. Виїжджатиме лабораторія як на планові 

перевірки так і на звернення жителів області з дослідженням 16 шкідливих 

речовин у повітрі (диоксид сірки, азоту, оксид вуглецю, фенол, сірководень, 

хлор та аміак). У воді ж обладнання виявлятиме 8 шкідливих речовин: нафто-

продукти, нітрати, хлориди, сухий залишок та інше. Похибка вимірювань 

складатиме не більше 1%.  
 

Стратегічна ціль – А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 

життєзабезпечення міста.  
 Запоріжжя, як учасник Європейської ініціативи «Угода Мерів» має певні 

зобов’язання перед європейською спільнотою. Містом затверджено 

Муніципальний енергетичний план до 2030 року. На базі інтернет-платформи 

uMuni здійснюється щоденний енергомоніторинг. Станом на 01.01.2019 року в 

базі електронної платформи зареєстровано 590 об’єктів. За результатами 

щоденного енергомоніторингу:  

- створено базу даних фактичного споживання енергоресурсів  у будівлях 

комунальної власності; 

- вчасно виявлені випадки перевитрат енергоресурсів внаслідок аварійних 

ситуацій на двох об’єктах; 

- створено підґрунтя для впровадження стимулювання ощадного 

енергоспоживання шляхом впровадження об’єктивних показників ефективності 

енергоспоживання; 
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- отримано можливість складання переліку закладів/будівель, що 

потребують першочергового поглибленого аналізу та/або впровадження 

додаткових заходів з підвищення ефективності енергоспоживання. 

З 30 травня по 13 червня 2018 року проведено Дні Сталої Енергії у 

Запоріжжі, в рамках яких було представлено експозицію інвестиційних 

проектів з Плану дій сталого енергетичного розвитку Запоріжжя на 2016-2020 

роки. Низка ОСББ та ЖСК провели дні відкритих дверей і «круглі столи».  

Крім цього, в 2018 році 152 житлових будинки ОСББ та ЖБК прийняли 

участь у Програмі відшкодування відсотків з міського бюджету на реалізацію 

енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному 

господарстві на загальну суму 2 872 ,4 тис.грн.  

За кошти бюджету міста встановлено 94 будинкових прилади обліку 

теплової енергії на суму 2944,470 тис.грн. 

Всі ці заходи спрямовані на створення енергоощадної та 

енергоефективної системи в місті та зменшення викидів СО2. Відсоток 

скорочення обсягу викидів СО2 у бюджетних будівлях за 2018 рік 

розрахований до  планового обсягу скорочення викидів СО2 від базового рівня 

енергоспоживання бюджетних будівель, зазначеного у ПДСЕР та склав 13,8% - 

1,15 тис.т./рік. 
 

У рамках цього Напряму на період 2018-2020 роки заплановано 

реалізувати 11 проектів. З запланованих заходів: 

 - 5 проектів виконано відповідно до запланованих заходів та графіком 

впровадження; 

- 3 проекти - розпочалося їх впровадження та наразі виконуються без 

порушення строків відповідно до затверджених заходів крім проекту 

«Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок», зокрема - розчистки русла з.Верхня Хортиція, 

довжиною 700 м., виконується з порушенням графіка. Причина не повного 

виконання запланованих обсягів - зменшення фінансування (розчищено 250 м 

русла р. Верхня Хортиця; 

- 2 проекти - строк виконання їх ще не настав; 

- 1 проект «Модернізація (реконструкція) інфраструктури міського 

електротранспорту» (Комплексне нове будівництво контактних мереж 

тролейбусної лінії на перехресті між пр.Соборний та вул.Космічна не розпочато 

у 2018 році та не планується у 2019 році. 

За результатами аналізу за Напрямом А заходи, заплановані на 2018 рік 

виконано понад 70%. 
 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки (4 стратегічні 

цілі, 11 оперативних цілей та 16 проектів) 

Стратегічна ціль В.1. Місто високотехнологічної екологічно безпечної 

промисловості.  

 На першому етапі плану реалізації проекти з розвитку нових виробництв 

з низьким техногенним впливом на довкілля та системного впровадження 

проекологічних технологій у бізнесі не заплановано. 

 Не стабільна економічна ситуація в країні та у м.Запоріжжі зокрема, а 

також територіальна близькість міста до зони проведення ООС не сприяли 
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залученню прямих іноземних інвестицій в економіку міста. Тому, 

прогнозованого обсягу у 2018 році досягти не вдалося. (2,3 млн. дол.США за 

2018 рік проти запланованих 15,0 млн. дол. США). 
 

Стратегічна ціль В.2. Місто розвиненого підприємництва  

З метою покращення місцевого бізнес-клімату, підвищення якості та 

наближення адміністративних послуг до громадян та підприємців міста              

у 2018 році відкрито філію Центру надання адміністративних послуг у 

Шевченківському районі м.Запоріжжя. Так, у 2018 році, фактичний час, 

витрачений на отримання дозволів і погоджень 100% відповідають 

запланованим. 

Впроваджено Єдиний інвестиційний портал м.Запоріжжя - створено веб-

платформу для взаємодії потенційних інвесторів та тих, хто бажає залучити 

інвестиції для реалізації своїх проектів. Її призначення - поширювати 

інформацію про інвестиційний та економічний потенціал міста, бути 

майданчиком для пошуку інвесторів та інвестиційних проектів, засобом 

комунікації влади та бізнесу.  

Одним з важливих заходів, здійснених у 2018 році стало відкриття КП 

«Туристичний інформаційний центр», на базі якого розпочала свою роботу 

«Школа гідів». Створено Координаційну раду з питань розвитку туризму і 

рекреації. Проведено низку лекцій про розвиток сфери туризму міста. 

Департамент культури та туризму виступає базою для проходження практики 

студентами туристичних спеціальностей. 

У рамках розроблення та промоції туристичних кластерів у поточному 

році здійснювалося залучення туристичного активу, готельєрів, рестораторів, 

екскурсоводів, гідів, мешканців міста до співпраці з Туристично-

інформаційним центром (семінари, робочі зустрічі, майстер-класи). 

З метою посилення конкурентоспроможності підприємництва, підтримки 

місцевих виробників і експортерів проведено виставку-ярмарок «Зроблено в 

Запоріжжі» за участі місцевих товаровиробників. Приріст експорту товарів та 

послуг за 2018 рік склав 117,2%, що суттєво більше запланованого (101%). 
 

Стратегічна ціль В.3. Місто креативної економіки.  

 З метою формування культурного простору для креативної економіки у 

місті реалізовано 6 арт-проектів та фестивалів, а саме: 

- Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавсь-кого 

мистецтва «Акорди Хортиці»; 

- Міжнародний джазовий фестиваль «ZaporizhzhiaJazzy 2018»; 

- Міжнародний кінофестиваль ZIFF; 

- Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких оркестрів «ОРКЕСТР-

FEST»; 

- Фестиваль «Музика та небо»; 

- Національний перкусійно-танцювальний мистецький простір               

«Z-TAPforLIFE». 

З метою підтримки виробництв на основі знань та комерціалізація науки у 

вересні 2018 року у місті відбувся International IT Forum 2018 - найбільший 

захід такого формату та тематики у північно-східній Україні, який відвідало    

12 тис. запоріжців та гостей міста. 
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Крім цього, у 2018 році у місті проведено конкурс «Кубок міста на 

найкращий стартап» та конкурс для молоді на кращий стартап, у яких взяло 

участь понад 70 осіб. 
 

Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму.  

 У цьому напрямку у 2018 році вдалося зробити багато цікавого. 

Пріоритетними напрямами розвитку туристичної галузі м. Запоріжжя у        

2018 році був розвиток туризму  в форматі «7х7» згідно з  програмою 

«Розвиток туризму у місті Запоріжжі на 2018-2020 роки». Розпочато роботу над 

новим туристичним продуктом «Стильне місто» (розвиток подієвого і 

індустріального туризму). 

У 2018 році вперше було запущено курсування Дніпровських круїзів із 

зупинкою у м.Запоріжжі - 24 круїзи на рік (близько 5000 іноземних туристів). 

Місто виступало співорганізатором щорічного заходу - «Фестиваль вуличної 

їжі «Пикник на Радуге». Спільно з Благодійним фондом «Карітас» вдалося 

реалізували проект «Розумний гід» в рамках конкурсу соціальних ініціатив «Ми 

- це місто» за сприяння та підтримки ПАТ «Запоріжсталь» (встановлення 11 

QR-табличок). 

Ведеться робота щодо розміщення актуальної інформації про туристичні 

події на офіційному веб-порталі міста «zaporizhzhia.city», офіційних сторінках у 

«Facebook» та «Instagram». 

Відкрито вільний простір Zaporizhzhia HUB, в якому проводяться 

культурні події, лекції, зустрічі, освітні бізнес-програми та тренінги. Кількість 

відвідувачів з моменту відкриття - 3100 осіб. 

За оперативною інформацією туристичний збір за 2018 рік становить  

623040 грн. (близько 700000 туристів). 
 

У рамках Напрям В  на період 2018-2020 роки заплановано реалізувати  

16 проектів. З запланованих заходів:  

 - 6 проектів вдалося реалізувати без порушення строків та відповідно до 

запланованих заходів; 

 - 4 проекти виконуються без порушення строків згідно з  графіком; 

 - 2 проекти впроваджуються з порушенням термінів, зокрема - 

«Створення сьомої філії ЦНАП в Хортицькому районі» та «Оновлений палац 

культури «Орбіта» - європейський культурний простір». Виконано частковий 

ремонт м’якої покрівлі ліхтаря сцени великої зали. Роботи з реконструкції не 

розпочато у зв'язку із не визначенням переможця торгів (КП “УКБ” проведено 

3 аукціони); 

 - 1 проект - термін реалізації ще не настав; 

 - 1 проект «Створення інформаційно-консультаційного центру підтримки 

малого та середнього підприємництва у м.Запоріжжі» через  відсутність 

бюджетних коштів довелося відкласти; 

- 2 проекти не розпочато, а саме: «Створення Школи бізнесу та 

менеджменту на базі запорізького ВНЗ з подальшими програмами «Стажування 

в бізнесі» та «Запоріжжя B2B»  (термін впровадження 2018- 2020 роки) та 

«Візуальне перевтілення міста, термін реалізації якого планувалося на 2018 рік. 

Наразі ведеться  активна робота з пошуку і залучення альтернативних джерел 

фінансування. 
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З огляду на це, заплановані на 2018 рік заходи Напряму В  

впроваджено на 60%. 
 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики. 

(3стратегічні цілі, 13 оперативних цілей  та 32 проекти) 

 У рамках цього напряму  міська влада поставила перед собою амбітні 

завдання про що свідчать кількість  проектів  (з 74  проектів - за напрямом С 

заплановано 32 проекти). Створення комфортного, безпечного й доступного для 

всіх міського середовища, забезпеченого комунікаціями, передбачає розвиток 

екотранспорту у місті (тролейбус, трамвай), що забезпечуватиме зниження 

екологічного тиску на довкілля, поліпшення безпеки міського транспорту та  

розбудову повітряного сполучення. 
 

Стратегічна ціль - C.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 

сполучення.  

  У рамках будівництва нового пасажирського терміналу міжнародного 

аеропорту «Запоріжжя» споруджено каркас будівлі, влаштована покрівля, 

проведені роботи зі скління будівлі та продовжуються роботи з внутрішнього 

облаштування споруди. Пропускна спроможність аеропорту Запоріжжя  після 

введення в експлуатацію нового пасажирського терміналу (у 2019 році)  

досягатиме 400 пасажирів/ год. (проти 120 пасажирів/ год. у 2018 році). 

У рамках програми розвитку транспорту та модернізації парку міського 

громадського авто- та еклектротранспорту у місті придбано 85 од. автобусів 

великої місткості. Зібрано 4 нових трамваї за  програмою «Запорізький 

трамвай», крім цього придбано 12 європейських трамваїв. Встановлено 180 од. 

пристроїв GPS на комунальному транспорті та 16 інтерактивних табло на 8 

зупинках міста. Запущено мобільний додаток DozoR City, який дозволяє з 

власного телефону відслідковувати  рух громадського транспорту Запоріжжя в 

режимі реального часу. 

Завдання пов’язані з розвитком інфраструктури, передбачені Програмою 

розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки. Так, у 2018 році площа відремонтованих доріг склала              

315058 кв.м (проти запланованих 470838 кв.м (виконання 67%), утримання 

доріг - 6975696,3 кв.м проти запланованих 5323300 кв.м (виконання 131%). 

Серед основних об’єктів  це:  

- реконструкція автодороги по пр. Маяковського від вул. Патріотичної до 

каскаду фонтанів «Веселка» в м. Запоріжжя; 

- реконструкція автодороги по вул.Тиражній та автомобільної дороги, яка 

з'єднує автодорогу Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (через 

Кременчуг) в м.Запоріжжі; 

- реконструкція проїзної частини прилеглої до ПС «Юність» за адресою 

вул. Перемоги, 66 в м. Запоріжжя; 

- реконструкція вул.Земского лікаря Лукашевича. 

Здійснювалася розбудова мережі міських мостів та шляхопроводів. Так, у 

2018 році розпочато реконструкцію шляхопроводу по пр. Металургів; 

пішохідного мосту по пр. Металургів в м.Запоріжжі, реконструкцію 

шляхопроводу № 1 по вул. Калібровій. 
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У рамках будівництва та реконструкції пішохідних зон 

здійснено реконструкцію та капітальний ремонт тротуарів 8978 кв.м., в т.ч.: 

- капітальний ремонт ділянки дороги з влаштуванням паркувальних 

кишень по Прибережній магістралі в районі Центрального пляжу; 

-  реконструкцію тротуару по вул. Розенталь від вул. Істоміна до вул. 

Петра Бузука;  

-  реконструкцію пішохідної частини проспекту Маяковського. 
 

C.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище.   

 У поточному році приділялася увага розвитку територій зелених 

насаджень загального користування, прибудинкового озеленення підвищення 

рекреаційної привабливості паркових зон міста. Упорядкування паркових зон 

здійснено на площі 1040261 кв.м. У рамках благоустрою міста здійснено 

реконструкцію скверу Театрального та розроблено проект «Реконструкція 

елементів благоустрою скверу Піонерів в м.Запоріжжя». 

 З метою планування та розвитку естетики міського простору у 2018 році 

розроблено перший етап концепції дизайну архітектурного середовища 

м.Запоріжжя  та його детальних планів. 

З метою боротьби зі стихійними звалищами та санітарного очищення 

міста від великогабаритного, будівельного сміття і опалого листя розробляється 

програма з відповідним комплексом заходів. У 2018 році виявлено 893 од. 

стихійних звалищ з них ліквідовано - 822 од., що складає 92% від виявлених. 

З метою зменшення кількості правопорушень  у рамках програми 

«Безпечне місто» у 2018 році встановлено 39 об’єктів сенсорної частини 

системи (211 камер відеоспостереження) У 2018 році  кількість облікованих 

кримінальних правопорушень зменшилося на 21,8%. 

У звітному періоді значну увагу придивлялося популяризації спорту та 

здоровому способу життя. Кількість відвідувачів спортивних закладів і 

учасників змагань у 2018 році збільшилося на 1400 осіб (до 115500), а кількість 

завойованих медалей на змаганнях міжнародного, всеукраїнського та обласного 

рівнів склала 1050, що майже двічі більше запланованих (550). 
 

C.3. Проактивний маркетинг міста 

 З метою розвитку острова Хортиця, як центру духовності та історичної 

пам’яті, організовано понад 100 заходів, зокрема, «Культурна чайна Хортиця», 

«Свято Покрови», «Святий Миколай на Хортиці» та багато інших. 

 У 2018 році проведено масштабну кампанію щодо формування 

позитивного іміджу м.Запоріжжя. 

Розроблено нову айдентику міста (дизайнери Дмитро Буланов, Сергій 

Кривенко і Андрій Шевченко). Туристична айдентика Запоріжжя у 2018 році 

була визнана кращою на Всеукраїнському конкурсі «Ukrainian Design: The Very 

Best Of». 

У червні 2018 року підписано Меморандуму про співпрацю у галузі 

туризму між містами Київ, Полтава, Тернопіль, Дніпро, Умань, Генічєськ, 

Нікополь, Харків та Чернігів. 

Розроблено та видано низку промоційних матеріалів про м.Запоріжжя, а 

також розміщено коментарі щодо актуальних питань розвитку туризму у 

профільних журналах («Український туризм» та «el Turistico»). 
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Упродовж року розміщувалися білборди і сітілайти з промоційною 

інформацією про місто та події, що відбуваються у м.Запоріжжі (в містах 

Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Суми та Харків). 

У квітні 2018 року проведено перший масштабний музичний фестиваль 

під відкритим небом «Zaporizhzhia Jazzy 2018». 

У серпні  відбувся грандіозний музичний фестиваль «Музика та небо». 

У вересні пройшов грандіозний музичний фестиваль «Khortytsia 

Freedom». 

У листопаді проведено музичний фестиваль «OРКЕСТР-FEST» та 

Туристичний Бізнес Форум-2018. 

Всі ці заходи спрямовані на формування позитивного іміджу міста.  
 

У рамках  Напряму С на 2018-2020 роки заплановано 32 проекти. З 

запланованих заходів: 

 - по 8 проектах всі заплановані заходи виконано; 

 - 10 проектів виконуються без порушення термінів; 

 - 2 проекти виконується з порушенням термінів «Велосипедна Хортиця»  

та «Розробка маркетингової стратегії міста» - проводиться активна робота з 

пошуку і залучення альтернативних джерел фінансування; 

 - 4 проекти не розпочато (реконструкція дороги по вул.Нагнибіди; 

реконструкція дороги вул.Демократичній; реконструкція підземного переходу 

на трасі Харків-Сімферополь; реконструкція парків та скверів Шевченківського 

району) через не визначеність щодо фінансування.  

 - 8 проектів - строк реалізації проектів не наступив.  

 Заходи за Напрямом С,  заплановані на 2018 рік, впроваджено на 55%. 

Напрям D. Місто високої якості життя (3 стратегічні цілі, 10 оперативних 

цілей та 16 проектів) 

D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності. 

Продовжується робота над формуванням доступної та ефективної системи 

освіти на основі крос-культурності, впровадження сучасних технологій і 

методів освіти, підвищення прагматичної складової підготовки учня до життя та 

майбутньої професійної зайнятості. 

 Так, організовано участь випускників 9-х та 11-х класів у обласному 

заході «Ярмарок освіти» для ознайомлення їх зі спектром освітніх послуг, які 

надають заклади професійної (професійно-технічної освіти) та вищої освіти.  

У рамках проекту «Корисні STREAM-канікули», який надає змогу учням 

ознайомитися з промисловими підприємствами міста, сучасними технологіями; 

познайомитись з переліком професій, найбільш необхідним на ринку праці        

м. Запоріжжя на канікулах учні  відвідали 59 заходів. 

У місті приділяється увага безпечному перебуванню дітей в закладах 

освіти. Розроблено «Програму забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту для закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти м.Запоріжжя на 2018-2020 роки». У звітному періоді 

придбано1973 первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники), у 5-ти закладах 

освіти встановлено автоматичну пожежну сигналізацію. 

У місті Запоріжжя заплановано функціонування 40 ліцеїв академічного 

спрямування: серед них:32-І-ІІІ ступенів, 7-ІІ-ІІІ ступенів, 1-ІІІ ступеню згідно з 
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Планом приведення типів закладів загальної освіти у відповідність до 

законодавствах вимог ця робота триватиме до 2022 року. 

З метою забезпечення доступності дошкільної освіти  відповідно до Плану 

створення додаткових місць для дітей дошкільного віку в закладах освіти     

черга зменшилася більш, ніж у два рази у порівнянні з минулим роком. У трьох 

районах міста черга по влаштуванню дітей взагалі відсутня. 

У місті успішно впроваджується реформа Нової української школи за 

рахунок державного та місцевого бюджетів закуплені дидактичні матеріали, 

сучасні меблів, комп’ютерне обладнання тощо. 

У м. Запоріжжя - першому в Запорізькій області створено 7 інклюзивно-

ресурсних Центрі в кожному районі міста. Наразі проводиться робота щодо 

упорядкування роботи зазначених Центрів відповідно до вимог діючого 

законодавства. Корекційно-розвиткові послуги в Центрах отримують 465 учнів 

з особливими освітніми потребами. 

У 2018-2019 навчальному році функціонує 41 школа з інклюзивною 

формою навчання 142 класи в яких здобувають освіту разом з однолітками    

248 дітей з особливими освітніми потребами. У 6-ти закладах дошкільної освіти 

міста функціонує 9 інклюзивних груп (24 дитини з особливими освітніми 

потребами).  

Сучасні умови, що змінюються, вимагають від соціуму постійного 

розвитку, який може забезпечити гнучка та актуальна система безперервної 

освіти. Міська влада зацікавлена у збереженні та розвитку населення, його 

соціальній активності, створенні умов для такої освіти на основі системи 

бібліотек міста з залученням освітніх закладів (ВНЗ, ПТНЗ), на основі               

ІТ технологій. Організовано навчання осіб старшого віку та залучення їх до 

активної діяльності для компенсації наслідків старіння населення міста. Надано 

соціально-педагогічні послуги в «Університеті третього віку» 228 громадянам 

похилого віку та особам з інвалідністю. 
 

D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та соціальних послуг.  

У Запоріжжі почалося реформування первинної медицини на 

загальнодержавному рівні. Одне з головних завдань - створити належні умови 

для пацієнтів та лікарів, забезпечити медичних працівників необхідним 

обладнанням. Це принесло свої результати. Відкрито амбулаторії після 

капітального ремонту, здійснено ремонти у Центрах ПМСД.  

Здійснюються заходи з профілактики захворюваності, охоплено профі-

лактичними заходами 75% мешканців міста. Зниження загальної захворював-

ності населення міста у 2018 році становило 59566,6 на 100 тис. населення. 

Продовжується розвиток соціальних послуг  шляхом впровадження 

сучасних механізмів їх надання. Задоволення потреб населення у соціальних 

послугах становить 95% від потребуючих у їх наданні.  

У місті з кінця 2018 року впроваджено пілотний проект соціального таксі 

для дітей інвалідів. 
 

D.3. Активна, відповідальна громада та ефективне управління містом.  

 Міська влада тісно співпрацює з громадськістю. У місті діє системна 

комунікація «Влада-громадськість». Так, реалізується проект Громадський 

бюджет в якому прийняло участь 25406 мешканців. За звітний період 
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реалізовано 31 проект-переможець 2017 року на суму 9189,7 тис.грн. 

На офіційного сайті міської ради здійснювалася висвітлення інформації 

щодо перебігу та результатів процесу запровадження Громадського 

бюджетування у м.Запоріжжя. 

 Проведено масштабну роботу для створення на офіційному сайті 

Запорізької міської ради окремих електронних модулів, які висвітлюють 

інформацію майже всіх галузей господарства, у т.ч. - «Міський контакт центр 

15-80», «Електронні петиції», «Громадський бюджет», «Інвест-портал», «Центр 

надання адмінпослуг», «Медичний портал», «Прозорий бюджет», «Соціальні 

послуги», «Транспорт», «Туристичний портал», «Служба у справах дітей», 

«Тендери та закупівлі», «Культура», «Спортивний портал». 

 Мешканці міста мають змогу отримати актуальну соціально значущу 

інформацію. 

 У рамках напряму D на 2018-2020 роки заплановано 15 проектів:  

 - 7 проектів виконано відповідно до запланованих заходів та графіку; 

 - 3 проекти виконуються з порушенням термінів впровадження, зокрема: 

- «Забезпечення дітей місцями в закладах дошкільної освіти» (реконструкція 

будівлі ДНЗ №220; капітальний ремонт ДНЗ №169; капітальний ремонт ДНЗ 

№217) - у зв’язку зі зміною законодавства виникла необхідність у коригуванні 

проектної документації з отриманням експертного звіту); 

- «Бібліотеки як сучасний простір для безперервної освіти» - проведено 

поточний ремонт входу до бібліотеки №10. Інші заплановані заходи не 

проведені через обмеженість фінансування. Для виконання запланованих 

заходів у подальшому буде активізовано роботу щодо залучення 

позабюджетних коштів; 

- «Бібліотека - міський комунікаційний простір для усієї громади»; 

 - 1 проект «Школа для неурядових громадських організацій «Зелене 

коло»» не розпочато - термін впровадження якого 2018-2020 роки; 

 - 4 проекти- строки впровадження не наступили. 

 Заходи, заплановані на 2018 рік за Напрямком D  виконано понад 45%. 
 

 Для забезпечення реалізації, підтримки актуальності та моніторингу 

Стратегії, розпорядженням міського голови від 27.06.2018 №230 створено 

Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку міста Запоріжжя  до 

2028 року. На черговому засіданні Комітету за участі експертів та 

консультантів проекту ПРОМІС погоджено звіт про результати моніторингу 

показників (індикаторів) досягнення оперативних цілей Стратегії розвитку 

м.Запоріжжя до 2028 року (Додаток 1 - додається), та звіт про результати 

проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку м.Запоріжжя до 2028 року на період 2018-2020 роки за підсумками 

2018 року (Додаток 2- додається).           

 

 

Секретар міської ради                         Р.О.Пидорич 


