
№ 

напр

ямку

Стратегічний 

напрямок

Стратегічна ціль Оперативна ціль Проект План заходів Відповідальні / Виконавці Дата 

початку

Планова 

дата 

виконання

Статус виконання

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.1. Місто чистого 

довкілля

А.1.1 

Ресурсоефективне 

та економічно 

вигідне поводження 

з відходами

А.1.1.1. Будівництво полігону 

твердих побутових відходів №3 на 

землях Сонячної селищної Ради, 

Запорізького району, Запорізької 

області.

Виконання будівельно 

монтажних робіт 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

А.1. Місто чистого 

довкілля

А.1.2 Зменшення 

забруднення 

0 0 01.01.2021 31.12.2021 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.1. Місто чистого 

довкілля

А.1.3 Безпечне 

водопостачання та 

водовідведення

А.1.3.1. Реконструкція центральних 

каналізаційних очисних споруд 

Лівого берега (ЦОС-1). Мулові 

ставки м. Запоріжжя.

Розробка проектно-кошторисної 

документації

 Управління з питань 

екологічної безпеки міської 

ради

01.12.2018 21.12.2018 Завершена

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.1. Місто чистого 

довкілля

А.1.3 Безпечне 

водопостачання та 

водовідведення

А.1.3.1. Реконструкція центральних 

каналізаційних очисних споруд 

Лівого берега (ЦОС-1). Мулові 

ставки м. Запоріжжя.

Реконструкція центральних 

каналізаційних очисних споруд 

Лівого берега (ЦОС-1). Мулові 

ставки м.Запоріжжя, в т.ч.: 

1 черга – реконструкція 

мулових ставків №1-№3 з 

трубопроводами і камерами

 Управління з екологічної 

безпеки міської ради

01.02.2019 31.12.2019 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.1. Місто чистого 

довкілля

А.1.3 Безпечне 

водопостачання та 

водовідведення

А.1.3.1. Реконструкція центральних 

каналізаційних очисних споруд 

Лівого берега (ЦОС-1). Мулові 

ставки м. Запоріжжя.

2 черга - реконструкція мулових 

ставків №5, №4, №12, №13 з 

трубопроводами і камерами

 Управління з  пиатнь 

екологічної безпеки міської 

ради

01.02.2019 31.12.2019 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.1. Місто чистого 

довкілля

А.1.3 Безпечне 

водопостачання та 

водовідведення

А.1.3.1. Реконструкція центральних 

каналізаційних очисних споруд 

Лівого берега (ЦОС-1). Мулові 

ставки м. Запоріжжя.

3 черга - реконструкція мулових 

ставків №54-№57 з 

трубопроводами і камерами 

 Управління з питань 

екологічної безпеки міської 

ради

01.02.2020 31.12.2020 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.1. Місто чистого 

довкілля

А. 1.5 Системний 

екологічний 

моніторинг та 

інформування

0 0 0 01.01.2021 31.12.2021 Не почата

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.  До звіту про 

моніторинг виконання 

Стратегії розвитку 

м.Запоріжжя до 2028 року та 

Плану заходів з  її  реалізації 

на період 2018-2020 роки 

1



1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.1. Місто чистого 

довкілля

А.1.4 Поліпшення 

екологічного стану 

малих річок та 

р.Дніпро

А.1.4.1. Відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок.

Розчиста русла з.Верхня 

Хортиція, довжиною 700 м.                             

Розчищення струкмка 

Реконструкція пішіхідних 

 Управління з екологічної 

безпеки міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

2



1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.1. Місто чистого 

довкілля

А.1.4 Поліпшення 

екологічного стану 

малих річок та 

р.Дніпро

А.1.4.2. Відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок. 

Розчистка гирлової ділянки русла 

р.Мокра Московка.

Заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок. 

Розчистка гирлової ділянки 

русла р.Мокра Московка, в т.ч.:                                             

1 черга - Нижня ділянка 

розчистки русла: від початку 

розчистки (ПК4+12) до 

автомобільно-пішохідного 

мосту на Прибрежній 

автомагістралі (ПК13+65), 

протяжність ділянки-953 м.                                

 Управління з екологічної 

безпеки міської ради

01.01.2019 31.01.2020 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

енергетичними 

ресурсами

А.2.1.1. Впровадження системи 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу в бюджетних 

установах міста.

Підготовка розпорядчих 

документів для впровадження 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

енергетичними 

А.2.1.1. Впровадження системи 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу в бюджетних 

установах міста.

Створення енергоменеджменту 

на рівні установ, організацій, 

закладів з призначенням 

відповідальних осіб

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

енергетичними 

ресурсами

А.2.1.1. Впровадження системи 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу в бюджетних 

установах міста.

Внесення інформації до бази 

даних для створення 

енергетичного паспорту 

установи, закладу

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

енергетичними 

А.2.1.1. Впровадження системи 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу в бюджетних 

установах міста.

Внесення щоденної інформації 

до бази даних про 

енергоспоживання установи, 

закладу

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

енергетичними 

ресурсами

А.2.1.1. Впровадження системи 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу в бюджетних 

установах міста.

Аналіз енергоспоживання, 

підготовка звітів та розроблення 

заходів щодо зменшення 

енергоспоживання

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

А.2.1.1. Впровадження системи 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу в бюджетних 

Розроблення заходів для 

окремих закладів 

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Не почата

А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

енергетичними 

А.2.1.2. Проведення Днів Сталої 

Енергії в м.Запоріжжі.

1. Дні «відкритих дверей».                     Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена
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А. Місто 

здорового 

довкілля та 

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

А.2.1.2. Проведення Днів Сталої 

Енергії в м.Запоріжжі.

2.Екскурсії на об’єкти, де 

впроваджені енергоефективні 

технології.                     

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

енергетичними 

А.2.1.2. Проведення Днів Сталої 

Енергії в м.Запоріжжі.

 3.Наукова конференція. Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

А. Місто 

здорового 

довкілля та 

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

А.2.1.2. Проведення Днів Сталої 

Енергії в м.Запоріжжі.

4.Урочистості з відзначен-ням 

молоді та їх наставників. 

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

А. Місто 

здорового 

довкілля та 

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

А.2.1.2. Проведення Днів Сталої 

Енергії в м.Запоріжжі.

5.Культурно-масові заходи в 

бібліотеках. 

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

А. Місто 

здорового 

довкілля та 

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

А.2.1.2. Проведення Днів Сталої 

Енергії в м.Запоріжжі.

 6.Культурно-масовий захід 

ККЗ ім. Довженка.

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.1Розвиток 

міської системи 

управління 

енергетичними 

А.2.1.2. Проведення Днів Сталої 

Енергії в м.Запоріжжі.

7.Виставка товаровиробників 

енергоефективного обладнання.

Департамент  економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

я міста

А.2.2.Розвиток 

мереж громадського 

електротранспорту

А.2.2.1. Модернізація 

(реконструкція) інфраструктури 

міського електротранспорту.

Закупівля обладнання.

Пуско-налагоджувальні роботи.

Настройка параметрів та 

випробування системи 

моніторингу та захисту тягової 

мережі

Управління з питань 

транспортног забезпечення  

та зв'язку  Запорізької 

міської ради 

01.01.2018 31.12.2018 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

А.2.3 

Енергоефективні 

системи вуличного 

0 0 01.01.2021 31.12.2021 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

А.2.4.1. Комплексний проект з 

термомодернізації 60 будівель 

бюджетної сфери.

Визначення переліку об’єктів Департамент  економічного 

розвитку міської ради 

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

А.2.4.1. Комплексний проект з 

термомодернізації 60 будівель 

бюджетної сфери.

Проведення енергоаудитів 

будівель, розробка 

попереднього ТЕО

Департамент  економічного 

розвитку міської ради 

01.01.2018 31.12.2018 Завершена
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1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

А.2.4.1. Комплексний проект з 

термомодернізації 60 будівель 

бюджетної сфери.

Участь у програмах залучення 

кредитних коштів підготовка 

документів, підписання 

кредитної угоди

Департамент  економічного 

розвитку міської ради 

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

А.2.4.1. Комплексний проект з 

термомодернізації 60 будівель 

бюджетної сфери.

Розробка проектів для окремих 

будівель. Проведення тендерів

Департамент  економічного 

розвитку міської ради 

01.01.2018 31.12.2018 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

я міста

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

сфери

А.2.4.1. Комплексний проект з 

термомодернізації 60 будівель 

бюджетної сфери.

Проведення комплексної 

термомодернізації (І черга з 

урахуванням розміщення 

споживачів соціальних послуг в 

сусідніх установах)

Департамент  економічного 

розвитку міської ради 

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

А.2.4.1. Комплексний проект з 

термомодернізації 60 будівель 

бюджетної сфери.

Проведення комплексної 

термомодернізації

Департамент  економічного 

розвитку міської ради 

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

А.2.4.2.Термомодернізація будівлі 

Запорізького міського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) за адресою вул. Парамонова, 

Проведення робіт з 

термомодернізації

Управління з соціальног 

захисту населення міськлої 

ради 

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

А.2.4.2.Термомодернізація будівлі 

Запорізького міського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) за адресою вул. Парамонова, 

Проведення енергоефективних 

заходів

Управління з соціальног 

захисту населення міськлої 

ради 

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

А.2.4.2.Термомодернізація будівлі 

Запорізького міського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) за адресою вул. Парамонова, 

Надання реабілітаційних та 

соціальних послуг відповідно 

до нормативних документів

Управління з соціальног 

захисту населення міськлої 

ради 

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

А.2.4.2.Термомодернізація будівлі 

Запорізького міського 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) за адресою вул. Парамонова, 

Моніторинг надання соціальних 

послуг та внесення коригування 

в їх надання

Управління з соціальног 

захисту населення міськлої 

ради 

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

я міста

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

сфери

А.2.4.3. Відшкодування відсоткових 

ставок за залученими в кредитно-

фінансових установах 

короткостроковими кредитами, що 

надаються об’єднанням 

співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівельним 

Підготовка місцевих 

нормативних актів

Департамент з управління 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

01.05.2018 31.12.2018 Завершена
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1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

я міста

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

сфери

А.2.4.3. Відшкодування відсоткових 

ставок за залученими в кредитно-

фінансових установах 

короткостроковими кредитами, що 

надаються об’єднанням 

співвласників багатоквартирних 

Підготовка та проведення 

інформаційної компанії серед 

ОСББ, інших обслуговуючих 

організацій.

Департамент з управління 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

01.01.2019 31.12.2019 Завершена

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

А.2.4.3. Відшкодування відсоткових 

ставок за залученими в кредитно-

фінансових установах 

короткостроковими кредитами, що 

надаються об’єднанням 

Укладання договорів із банками Департамент з управління 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

01.01.2019 31.12.2019 Завершена

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

ння

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

життєзабезпеченн

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

будівлі бюджетної 

А.2.4.3. Відшкодування відсоткових 

ставок за залученими в кредитно-

фінансових установах 

короткостроковими кредитами, що 

надаються об’єднанням 

Забезпечення відшкодування та 

моніторинг ефективності 

використання коштів

Департамент з управління 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

01.01.2020 31.12.2020 Завершена

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

А.2.4.4. Реконструкція систем 

теплозабеспечення із встановленням 

індивідуальних теплових пунктів 

(ІТП) у будівлях житлової та 

Складання титульного списку 

будівель для встановлення ІТП 

(або проведення конкурсу)

Департамент з управління 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

01.10.2018 31.10.2018 Виконується

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

А.2.4.4. Реконструкція систем 

теплозабеспечення із встановленням 

індивідуальних теплових пунктів 

(ІТП) у будівлях житлової та 

Визначення моделей ІТП для 

конкретних будівель

Департамент з управління 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

ресурсозбереже

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

система 

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

енергоефективні 

А.2.4.4. Реконструкція систем 

теплозабеспечення із встановленням 

індивідуальних теплових пунктів 

(ІТП) у будівлях житлової та 

Проведення тендерів Департамент з управління 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

1 А. Місто 

здорового 

довкілля та 

А.2. 

Ресурсоощадна та 

енергоефективна 

А.2.4 

Енергоощадне, 

комфортне житло та 

А.2.4.4. Реконструкція систем 

теплозабеспечення із встановленням 

індивідуальних теплових пунктів 

Встановлення індивідуальних 

теплових пунктів у 

приміщеннях будівель

Департамент з управління 

житлово-комунального 

господарства міської ради 

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.1. Місто 

високотехнологічн

ої екологічно 

0 0 01.01.2021 31.12.2021 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва

В.2.1. Покращення 

місцевого бізнес-

клімату

В.2.1.1. Створення інформаційно-

консультаційного центру підтримки 

малого та середнього 

Проектно-кошторисні роботи Департамент надання 

адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва 

01.01.2018 01.01.2018 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва

В.2.1. Покращення 

місцевого бізнес-

клімату

В.2.1.1. Створення інформаційно-

консультаційного центру підтримки 

малого та середнього 

Реконструкція приміщень ІКЦ  

підтримки малого та середнього 

підприємництва 

Департамент надання 

адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва 

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва

В.2.1. Покращення 

місцевого бізнес-

клімату

В.2.1.1. Створення інформаційно-

консультаційного центру підтримки 

малого та середнього 

Закупівля обладнання для ІКЦ  

підтримки малого та середнього 

підприємництва у м.Запоріжжі  

Департамент надання 

адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва 

01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                       Не почата
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2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва

В.2.1. Покращення 

місцевого бізнес-

клімату

В.2.1.2. Запровадження через філії 

Центру надання адміністративних 

послуг   м.Запоріжжя надання 

послуг Державної міграційної 

служби 

Розгляд пропозицій на ринку 

програмно-технічних 

комплексів. Укладання 

договору на  закупівлю РС1. 

Розміщення договору в системі 

Рrozorro. Придбання РС1 згідно 

договору. Доставка, 

підключення, налаштування 

обладнання, СПЗ, КЗЗІ. 

Прийняття на баланс придбаної 

РС1. Організації захищених 

каналів зв’язку ДМС для 

доступу до підсистеми 

Департамент надання 

адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва

В.2.1. Покращення 

місцевого бізнес-

клімату

В.2.1.3. Створення сьомої філії 

ЦНАП на території міста Запоріжжя 

в Хортицькому районі 

Закупівля, встановлення та 

тестування необхідного 

обладнання на філії ЦНАП по 

Хортицькому району. 

Департамент надання 

адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва

В.2.1. Покращення 

місцевого бізнес-

клімату

В.2.1.3. Створення сьомої філії 

ЦНАП на території міста Запоріжжя 

в Хортицькому районі 

Закупівля необхідного облад-

нання, його встановлення та 

тестування на філії ЦНАП по 

Хортицькому району;    

Збільшення кількості надання   

адміністративних послуг, в 

частині запрова-дження послуг 

Міграційної служби та видачі 

Департамент надання 

адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва 

міської ради

01.01.2018 31.01.2018 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва

В.2.1. Покращення 

місцевого бізнес-

клімату

В.2.1.4. Підвищення якості та 

наближення адміністративних 

послуг до громадян та підприємців 

міста через створення філії Центру 

надання адміністративних послуг у 

Шевченківському районі м. 

Оснащення філії ЦНАП 

інформаційними стендами та 

буклетами;                

Підвищення рівня кваліфікації 

адміністраторів ЦНАП шляхом 

проведення тренінгів та 

Департамент надання 

адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва 

міської ради

01.0.12018 31.12.2018 Завершена

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва

В.2.2. Посилення 

конкурентоспромож

ності 

підприємництва, 

підтримка місцевих 

В.2.2.1. Інформаційне та 

інвестиційне забезпечення 

залучення інвестицій 

Формування пулу 

інвестиційних проектів міста. 

Наповнення інвестиційного 

порталу міста інформацією та 

постійне її оновлення. 

Департамент економічного 

розвитку міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва

В.2.3. Розвиток 

людського 

потенціалу для 

підприємництва

В.2.3.1. Створення Школи бізнесу та 

менеджменту на базі запорізького 

ВНЗ з подальшими програмами 

«Стажування в бізнесі» та 

«Запоріжжя B2B» 

Оцінка потреб і попиту 

запорізьких компаній у 

спеціалістах. Укладання 

договорів з компаніями, які 

готові до співробітництва з 

проектом. Промоція Школи в 

ГО «Бізнес-Союз «Порада».                                           

Департамент економічного 

розвитку Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

В.3.1.1. Фестивальний календар 

Запоріжжя

Міжнародний конкурс-

фестиваль дитячого та 

юнацького виконавського 

мистецтва «Акорди Хортиці»

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.03.2018 01.04.2020 Виконується
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2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

економіки

В.3.1.1. Фестивальний календар 

Запоріжжя

Артпроект - міжнародний 

фестиваль джазової музики  

«INTERNATIONAL JAZZFEST» 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.04.2018 01.05.2020 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

В.3.1.1. Фестивальний календар 

Запоріжжя

Міжнародний фестиваль 

drumfest «Запорізькі тулумбаси»

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.06.2018 01.07.2020 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

економіки

В.3.1.1. Фестивальний календар 

Запоріжжя

Фестиваль військово-

історичних реконструкцій 

«Козацьке лицарство»

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.08.2018 01.09.2020 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

В.3.1.1. Фестивальний календар 

Запоріжжя

Театральний фестиваль «Золота 

Хортиця»

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.09.2019 01.11.2019 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

В.3.1.1. Фестивальний календар 

Запоріжжя

Театральний фестиваль 

«CivitasMotus» ( Місто що 

рухається) 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.06.2020 01.07.2020 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

В.3.1.1. Фестивальний календар 

Запоріжжя

Мистецький проект 

«Хортицький Кобзар»

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.05.2018 01.07.2020 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

В.3.1.2. Реконструкція комплексу 

«Село ремесляне «Під дубом»

Перша черга – реконструкція 

нежитлових приміщень, 

облаштування території 

комплексу, ремонт ганків, 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 01.01.2020 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

В.3.1.2. Реконструкція комплексу 

«Село ремесляне «Під дубом»

Друга черга – обладнання 

майстерень, оформлення їх в 

етностилі, залучення майстрів 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 01.01.2020 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

В.3.1.2. Реконструкція комплексу 

«Село ремесляне «Під дубом»

Третя черга – урочисте 

відкриття комплексу, 

проведення фестивалю 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

В.3.1.3. Оновлений палац культури 

«Орбіта» - європейський культурний 

простір

Перша черга  - ремонт покрівлі, 

вогнезахисна обробка елементів 

покрівлі, будівництво 

прибудови, роботи з посилення 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

економіки

В.3.1.3. Оновлений палац культури 

«Орбіта» - європейський культурний 

простір

Друга черга – ремонт 

внутрішніх систем 

водозабезпечення, каналізації, 

опалення та вентиляції, 

силового електрообладнання та 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

В.3.1.3. Оновлений палац культури 

«Орбіта» - європейський культурний 

простір

Третя черга – встановлення 

глядацьких крісел, монтування 

світлодіодного, світлового та 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Не почата
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2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

економіки

В.3.1.3. Оновлений палац культури 

«Орбіта» - європейський культурний 

простір

Четверта черга – промоція 

проекту, складання плану 

завантаженості великої зали, 

урочисте відкриття палацу після 

реконструкції.

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

економіки

В.3.1.4. Оновлена музична школа  як 

центр розвитку талантів

Перша черга – поетапне 

виконання проектних робіт: 

проектна документація; 

зовнішні інженерні мережі, 

кошторисна документація; 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

економіки

В.3.1.4. Оновлена музична школа  як 

центр розвитку талантів

Друга черга - риття котловану, 

будівництво нового 

приміщення,облаштування 

пандусів, ганків, заміна вікон та 

дверей, утеплення зовнішніх 

огороджувальних конструкцій 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.1. Формування  

культурного 

простору для 

креативної 

В.3.1.4. Оновлена музична школа  як 

центр розвитку талантів

Третя черга – встановлення 

систем водозабезпечення, 

каналізації, опалення та 

вентиляції, електрообладнання 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.2. 

Комерціалізація 

науки

0 0 0 01.01.2021 31.012.202

1

Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.3. Місто 

креативної 

економіки

В.3.3. Підтримка 

виробництв на 

основі знань

0 0 0 01.01.2021 31.012.202

1

Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.1. Розвиток 

туристичної 

інфраструктури

В.4.1.1. Створення та розвиток 

міської системи  поширення 

туристичної інформації 

Встановлення  інформаційних 

сенсорних кіосків. Оснащення 

QR-кодами основних 

туристичних об’єктів. 

Створення якісного контенту на 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.2. Ідентифікація 

та підтримка 

туристичних 

кластерів

В.4.2.1. Навчальний хаб  на базі 

Туристичного інформаційного 

центру

Пошук інвесторів. Створення 

каворкінгу. Залучення 

зацікавлених сторін. 

Забезпечення безперервного 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.02.2018 31.12.2018 Завершена

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.2. Ідентифікація 

та підтримка 

туристичних 

кластерів

В.4.2.2. Релігійний туризм 

Запоріжжя. Збереження культурного 

та релігійного спадку місцевих 

общин

Пошук інвесторів серед 

громадських організацій 

України та світу 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.2. Ідентифікація 

та підтримка 

туристичних 

кластерів

В.4.2.2. Релігійний туризм 

Запоріжжя. Збереження культурного 

та релігійного спадку місцевих 

общин

Залучення

зацікавлених сторін 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.04.2018 31.12.2018 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.2. Ідентифікація 

та підтримка 

туристичних 

В.4.2.2. Релігійний туризм 

Запоріжжя. Збереження культурного 

та релігійного спадку місцевих 

Відкриття україно-канадського 

будинку на о.Хортиця

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.08.2018 31.12.2018 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.2. Ідентифікація 

та підтримка 

туристичних 

кластерів

В.4.2.2. Релігійний туризм 

Запоріжжя. Збереження культурного 

та релігійного спадку місцевих 

общин

Проведення заходів з 

відновлення та реставрації 

архітектурних пам’яток 

менонітів 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.07.2019 31.12.2019 Виконується

9



2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.2. Ідентифікація 

та підтримка 

туристичних 

кластерів

В.4.2.2. Релігійний туризм 

Запоріжжя. Збереження культурного 

та релігійного спадку місцевих 

общин

Відкриття туристичного офісу в 

Канаді. Відкриття 

представництва Канади на базі 

ТІЦ

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.09.2019 31.12.2019 Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.2. Ідентифікація 

та підтримка 

туристичних 

кластерів

В.4.2.2. Релігійний туризм 

Запоріжжя. Збереження культурного 

та релігійного спадку місцевих 

общин

Забезпечення повноцінного 

функціонування туристичного 

кластеру

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.3. Створення 

унікальних 

туристичних 

В.4.3.1. Візуальне перевтілення 

міста

Створення проектної групи. 

Пошук інвесторів. Розробка 

проектів скульптур. Розробка 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 131.12.201

8

Не почата

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.3. Створення 

унікальних 

туристичних 

продуктів

В.4.3.1. Візуальне перевтілення 

міста

Розробка промоційних 

матеріалів 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 01.03.2019 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.3. Створення 

унікальних 

туристичних 

В.4.3.2. Запоріжжя туристичне:  

бізнес-форум

Створення Організаційного 

комітету. Розповсюдження 

інформації щодо початку та 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.09.2018 01.11.2020 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.3. Створення 

унікальних 

туристичних 

В.4.3.2. Запоріжжя туристичне:  

бізнес-форум

Організаційна підготовка з 

проведення Туристичного 

бізнес-форуму.

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.09.2018 01.12.2020 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.3. Створення 

унікальних 

В.4.3.2. Запоріжжя туристичне:  

бізнес-форум

Проведення Туристичного 

бізнес-форуму.

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.10.2018 01.12.2020 Виконується

2 В. Місто 

підприємництв

а та креативної 

економіки

В.4. Відомий 

центр туризму

В.4.3. Створення 

унікальних 

туристичних 

продуктів

В.4.3.3. Етнофестиваль на о. 

Хортиця

Розробка концепції фестивалю. 

Пошук інвесторів. Проведення 

заходу. Збір і аналіз 

статистичних даних за 

результатами проведення. 

Забезпечення сталості 

фестивалю, перетворення його у  

традиційний щорічний захід.  

 


Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

С.1.1. Розвиток 

інфраструктури КП 

«Міжнародний 

аеропорт 

Запоріжжя»

С.1.1.1. Розвиток інфраструктури 

КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя»

Будівництво штучної злітно-

посадкової смуги (ШЗПС) з 

руліжними доріжками. 

Будівництво пасажирського 

терміналу та обслуговуючих 

Управління з 

транспортного 

забезпечення  та звязку 

міської ради 

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

мережі 

С.1.2.1. Будівництво світлофорних 

об'єктів, розташованих  на території 

Шевченківського району м. 

Запоріжжя

Будівництво світлофорного 

об'єкту в районі ЗОШ № 60. 

Будівництво світлофорного 

об'єкту по 

пр.Моторобудівників. 

Районна адміністрація ЗМР 

по Шевченківському 

району

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

С.1.2.2. Будівництво та 

реконструкція автодоріг

Розробка проектно-кошторисної 

документації.   

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

10



3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

мережі 

С.1.2.2. Будівництво та 

реконструкція автодоріг

Проходження державної 

експертизи. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

С.1.2.2. Будівництво та 

реконструкція автодоріг

Проведення процедури 

закупівлі, визначення 

виконавця

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

С.1.2.2. Будівництво та 

реконструкція автодоріг

Виконання будівельно-

монтажних робіт. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

мережі 

С.1.2.3. Реконструкція світлофорних 

об'єктів на території 

Шевченківського району 

м.Запоріжжя

Реконструкція світлофорного 

об`єкту на перехресті вул. 

Українська, вул.Стефанова. 

Реконструкція світлофорного 

об`єкту на перехресті 

вул.Чарівна, вул. Бочарова. 

Реконструкція світлофорного 

об`єкту на перехресті вул.8 

Березня, вул.Героїв 55-ї 

Районна адміністрація ЗМР 

по Шевченківському 

району

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

мережі 

С.1.2.3. Реконструкція світлофорних 

об'єктів на території 

Шевченківського району 

м.Запоріжжя

Реконструкція світлофорного 

об`єкту на перехресті 

вул.Магістральна автодорога 

Харків-Сімферополь. 

Реконструкція світлофорного 

Районна адміністрація ЗМР 

по Шевченківському 

району

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

мережі 

С.1.2.4. Реконструкція дороги по 

вул.Нагнибіди в м. Запоріжжя

Реконструкція дороги по 

вул.Нагнибіди. Зовнішні мережі 

та споруди водопостачання, 

водовідведення, 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Комунарському району

01.01.2018 31.12.2019 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

мережі 

С.1.2.5. Будівництво об’їзної 

автомагістралі для проїзду 

транзитного, вантажного та іншого 

транспорту в Хортицькому районі

Розробка проектно-кошторисної 

документації. Проходження 

державної експертизи.   

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Хортицькому району 

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

мережі 

С.1.2.6. Реконструкція дороги по 

вул.Демократичній, м.Запоріжжя.

Ремонт мережі зовнішнього 

освітлення. Ремонт інж. мереж 

водопостачання, каналізації, 

теплопостачання. Заміна 

бардюрного каменю. Ремонт 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

01.01.2018 31.12.2020 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

мережі 

С.1.2.7. Реконструкція ділянки 

дороги загального користування 

державного значення М-18 траса 

Харьків-Сімферополь-Алушта-Ялта 

(від км 289+665 до км 299+491)  у 

Шквченківському районі  (в районі 

Коригування проектно-

кошторисної документації. 

Проходження державної 

експертизи. Проведення 

процедури закупівлі, 

визначення виконавця.

Районна адміністрація ЗМР 

по Шевченківському 

району

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

С.1.2. Місто 

комфортної 

транспортної 

мережі 

С.1.2.7. Реконструкція ділянки 

дороги загального користування 

державного значення М-18 траса 

Харьків-Сімферополь-Алушта-Ялта 

(від км 289+665 до км 299+491)  у 

Виконання будівельно-

монтажних робіт

Районна адміністрація ЗМР 

по Шевченківському 

району

01.01.2019 31.12.2020 Не почата

11



3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

C.1.3. Високий 

рівень доступності 

муніципального 

транспорту та 

С.1.3.1. Запровадження системи 

моніторингу та диспетчеризації 

(GPS) на трамваях, тролейбусах, 

автобусах та автотранспортних 

Встановлення пристроїв 

моніторингу GPS на трамваях, 

тролейбусах, автобусах та 

автотранспортних засобах 

Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та зв'язку 

Запорізької міської ради 

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

12



3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

C.1.3. Високий 

рівень доступності 

муніципального 

транспорту та 

соціальних установ

С.1.3.2 Модернізацію парку 

міського громадського авто- та 

еклктротранспорту 

Придбання 50 нових автобусів 

великої місткості у фінансовий 

лізинг

Закупівля 5 нових електробусів 

рамках Кіотського протоколу

Закупівля 26 нових  

електробусів за рахунок 

кредитних коштів 

Європейського Інвестиційного 

Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та зв'язку 

Запорізької міської ради 

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

C.1.4. Розбудова 

мережі міських 

мостів і 

С.1.4.1. Реконструкція мостів та 

шляхопроводів

Розробка проектно-кошторисної 

документації.

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

C.1.4. Розбудова 

мережі міських 

мостів і 

шляхопроводів

С.1.4.1. Реконструкція мостів та 

шляхопроводів

 Виконання будівельно-

монтажних робіт.

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

C.1.4. Розбудова 

мережі міських 

мостів і 

C.1.4.2  Будівництво   металевого 

пішшоходного переходу по вул. 

Радіальній через шлаконакопичувач 

Будівництво металевого 

пішохідного переходу

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Заводському району

01.01.2019 31.01.2019 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

С.1.5. Місто дружнє 

для пішоходів та 

велосипедистів

С.1.5.1. Велосипедна Хортиця Створення проектної групи. 

Пошук партнерів серед 

велосипедних організацій. Збір 

інформації та підготовка 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

С.1.5. Місто дружнє 

для пішоходів та 

велосипедистів

С.1.5.1. Велосипедна Хортиця Відбір виконавців матеріальної 

частини проекту. Впровадження 

проекту почерговим 

встановленням паркінгів на 

обраних локаціях. Розробка 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

С.1.5. Місто дружнє 

для пішоходів та 

велосипедистів

С.1.5.2. Будівництво та 

реконструкція пішохідних зон та 

тротуарів

Розробка проектно-кошторисної 

документації. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради.

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

С.1.5. Місто дружнє 

для пішоходів та 

велосипедистів

С.1.5.2. Будівництво та 

реконструкція пішохідних зон та 

тротуарів

Проходження державної 

експертизи. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради.

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

С.1.5. Місто дружнє 

для пішоходів та 

велосипедистів

С.1.5.2. Будівництво та 

реконструкція пішохідних зон та 

тротуарів

Проведення процедури 

закупівлі, визначення 

виконавця. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

С.1.5. Місто дружнє 

для пішоходів та 

велосипедистів

С.1.5.2. Будівництво та 

реконструкція пішохідних зон та 

тротуарів

 Виконання будівельно-

монтажних робіт.   

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради.

01.01.2018 31.12.2020 Виконується
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3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.1. Зручна, 

гендерно чутлива 

система 

транспортного 

сполучення

С.1.5. Місто дружнє 

для пішоходів та 

велосипедистів

С.1.5.3.  Реконструкція підземного 

переходу на трасі Харків-

Сімферополь

Реконструкція підземного 

переходу на трасі Харків-

Сімферополь. Розробка 

проектно-кошторисної 

документації. Проходження 

державної експертизи. 

Районна адміністрація ЗМР 

по Шевченківському 

району

01.01.2018 31.12.2018 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

доступних для всіх 

С.2.1.1. Реконструкція об’єкту 

благоустрою: «Правобережний 

міський пляж», м. Запоріжжя

Оголошення тендерних 

пропозицій та визначення 

виконавця. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

доступних для всіх 

С.2.1.1. Реконструкція об’єкту 

благоустрою: «Правобережний 

міський пляж», м. Запоріжжя

Виконання будівельно-

монтажних робіт.

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

доступних для всіх 

C.2.1.2. Реконструкція парків, 

скверів по Олександрівському 

району

Розробка проектно-кошторисної 

документації. Проходження 

державної експертизи. 

Проведення поцедури закупівлі 

та визначення виконавця. 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Олександрівському району

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

доступних для всіх 

С.2.1.3. Реконструкція площі 

Запорізької в м. Запоріжжя

Оголошення тендерних 

пропозицій та визначення 

виконавця. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2019 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

С.2.1.3. Реконструкція площі 

Запорізької в м. Запоріжжя

Виконання будівельно-

монтажних робіт.

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2019 31.12.2020 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

С.2.1.4. Реконструкція парків та 

скверів Шевченківського району  м. 

Запоріжжя

Реконструкція парку ім. ак. 

В.Я.Клімова в 

Шевченківському районі 

м.Запоріжжя. Виконання 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

01.0.01.2018 31.12.2018 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

доступних для всіх 

С.2.1.4. Реконструкція парків та 

скверів Шевченківського району  м. 

Запоріжжя

Реконструкція елементів 

благоустрою скверу по 

вул.Бочарова-вул.Чарівній.

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

С.2.1.4. Реконструкція парків та 

скверів Шевченківського району  м. 

Запоріжжя

 Благоустрій (реконструкція) 

скверу по вул. С.Маковського. 

Благоустрій (реконструкція) 

скверу по вул.Авраменко.  

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Шевченківському району

01.01.2020 31.12.2020 Не почата
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3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

доступних для всіх 

груп населення

C.2.1.5. Створення якісної та 

привабливої естетики міського 

простору Вознесенівського району в 

м. Запоріжжя

Реконструкція елементів 

благоустрою пішохідної зони 

вул. Я.Новицького. Заходи з 

озеленення міста. Ландшафтний 

парк вздовж Прибережної 

магістралі в м.Запоріжжі – нове 

будівництво. Реконструкції 

Районна адміністрація 

Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

С.2.1.6. Реконструкція площі 

Фестивальної в м.Запоріжжя

Виготовлення проектно-

кошторисної документації. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

районах міста, 

С.2.1.6. Реконструкція площі 

Фестивальної в м.Запоріжжя

Оголошення тендерних 

пропозицій та визначення 

виконавця. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

C.2.1. 

Упорядкування 

паркових зон у 

С.2.1.6. Реконструкція площі 

Фестивальної в м.Запоріжжя

Виконання будівельно-

монтажних робіт.

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

документація/Рекон

С.2.2.1. Розробка детальних планів 

території міста Запоріжжя 

Детальний план території міста 

Запоріжжя в районі між 

Донецьким шосе та вулицею 

Лейтенантською, та вздовж 

вулиці Затишної

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

документація/Рекон

С.2.2.1. Розробка детальних планів 

території міста Запоріжжя 

Детальний плану території 

міста Запоріжжя в районі між 

Донецьким шосе та вулицею 

Лейтенантською

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

С.2.2.1. Розробка детальних планів 

території міста Запоріжжя 

Детальний план території міста 

Запоріжжя в районі вулиці 

Загорської та вулиці 

Василівської

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.208 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

документація/Рекон

С.2.2.1. Розробка детальних планів 

території міста Запоріжжя 

Детальний план території міста 

Запоріжжя в районі залізничної 

станції Передаточної та вздовж 

вулиці Цегельного заводу

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена
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3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

документація/Рекон

С.2.2.1. Розробка детальних планів 

території міста Запоріжжя 

Детальний  план території міста 

Запоріжжя в районі селища 

Тепличного та вздовж траси 

Харків-Сімферополь

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

документація/Рекон

С.2.2.1. Розробка детальних планів 

території міста Запоріжжя 

Детальний план території міста 

Запоріжжя в районі вулиці 

Новоросійської та провулку 

Колоскового

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

документація/Рекон

С.2.2.1. Розробка детальних планів 

території міста Запоріжжя 

Детальний план території міста 

Запоріжжя в районі вулиці 

Загорської та вулиці 

Василівської

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

документація/Рекон

С.2.2.1. Розробка детальних планів 

території міста Запоріжжя 

Детальний план території міста 

Запоріжжя, обмеженої 

вул. Новокузнецькою вздовж 

вул.Привокзальної та 

пр.Соборного, обмеженої 

межею залізничної колії 

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

документація/Рекон

струкція 

привокзальної 

С.2.2.1. Розробка детальних планів 

території міста Запоріжжя 

Розробка детального плану тер-

рії селища «Скельний», 

житлового р-ну Хортицький, 

сел.Млинове. Внесення змін до 

плану Прибережної 

автомагістралі та центральної 

частини території міста. Проект 

внесення змін до планувальної 

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

С.2.2.2. Розробка концепції 

архітектурного середовища міста 

Запоріжжя «Код міста»

Розроблення технічного 

завдання. Вибір виконавця 

послуг. Укладення договору. 

Затвердження сесією міської 

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2019 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

С.2.2.3. Послуги з топографічної 

зйомки

Розроблення технічного 

завдання. Вибір виконавця 

послуг. Укладення договору. 

Затвердження сесією міської 

Департамент архітектури та 

містобудування Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена
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3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.2. Креативна 

архітектура та нова 

естетика міського 

простору/Актуальна 

містобудівна 

С.2.2.4. Капітальний ремонт 

динамічного світло-музичного 

фонтану на площі Фестивальній в 

м.Запоріжжя

Оголошення тендерних 

пропозицій та визначення 

виконавця. Виконання 

будівельно-монтажних робіт.

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.3. Охайне місто С.2.3.1. Нове будівництво 

крематорію міста Запоріжжя, на 

Кушугумському кладовищі, 

розташованого на землях 

Балабинської селищної ради 

Проходження експертизи Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.3. Охайне місто С.2.3.1. Нове будівництво 

крематорію міста Запоріжжя, на 

Кушугумському кладовищі, 

розташованого на землях 

Оголошення тендерних 

пропозицій та визначення 

виконавця

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.3. Охайне місто С.2.3.1. Нове будівництво 

крематорію міста Запоріжжя, на 

Кушугумському кладовищі, 

розташованого на землях 

Виконання будівельно-

монтажних робіт

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради

01.01.2020 31.12.2020   Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.4. Безпечне 

місто

C.2.4.1. Безпечне місто Запоріжжя Формування ситуаційного 

командного центру. 

Будівництво 39 зон 

відеоспостереження.

Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та зв’язку 

міської ради,

01.01.2018 31.12.2019 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

C.2.4. Безпечне 

місто

С.2.4.2.Будівництво і реконструкція 

мереж зовнішнього освітлення 

Розробка проектно-кошторисної 

документації. 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.4. Безпечне 

місто

С.2.4.2.Будівництво і реконструкція 

мереж зовнішнього освітлення 

Проходження державної 

експертизи.

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради, 

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.4. Безпечне 

місто

С.2.4.2.Будівництво і реконструкція 

мереж зовнішнього освітлення 

 Проведення процедури 

закупівлі, визначення 

виконавця.

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради, 

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

C.2.4. Безпечне 

місто

С.2.4.2.Будівництво і реконструкція 

мереж зовнішнього освітлення 

Виконання будівельно-

монтажних робіт.    

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою Запорізької 

міської ради, 

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.5. Місто 

здорових традицій

С.2.5.1. Реконструкція сезонного 

спортивного табору «Авангард» по 

вул. Центральній, 9 в, м. Запоріжжя

Розробка проекту та його 

погодження з ОДА. Експертиза 

проекту. 

Департамент спорту, сім’ї 

та молоді Запорізької 

міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.5. Місто 

здорових традицій

С.2.5.1. Реконструкція сезонного 

спортивного табору «Авангард» по 

вул. Центральній, 9 в, м. Запоріжжя

Будівельні роботи (підготовка 

території будівництва)

Департамент спорту, сім’ї 

та молоді Запорізької 

міської ради

01.01.2020 31.12.2020 Не почата
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3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.5. Місто 

здорових традицій

С. 2.5.2. Капітальний ремонт 

спортивної арени «Титан» 

Капітальний ремонт 2-го 

поверху приміщення стадіону 

Титан загальною площею 255 

кв.м. Організація спортивного 

Департамент спорту, сім’ї 

та молоді Запорізької 

міської ради

01.01.2019 31.12.2020 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.5. Місто 

здорових традицій

С. 2.5.2. Капітальний ремонт 

спортивної арени «Титан» 

Будівництво синтетичного 

тренувального футбольного 

поля загальною площею 

3200кв.м (40х80м) з огорожею 

Департамент спорту, сім’ї 

та молоді Запорізької 

міської ради

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

C.2. Безпечне, 

облаштоване та 

доступне міське 

середовище

С.2.6. Вільне для 

спілкування та 

використання 

інтернет-звязку 

0 0 0 Не почата

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.3. Проактивний 

маркетинг міста

C.3.2. Формування 

міського бренду та 

маркетинг міста

C.3.2.1. Розробка маркетингової 

стратегії міста

Тренінг-майстерня на тему 

«Територіальний маркетинг». 

Розробка системи візуальної 

ідентифікації міста - «бренд 

бук». Розробка інвестиційного 

паспорту громади, створення 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

3 C. Місто 

зручної, 

безпечної та 

креативної 

урбаністики

C.3. Проактивний 

маркетинг міста

C.3.2. Формування 

міського бренду та 

маркетинг міста

С.3.2.2. Промоція м. Запоріжжя Проведення дослідження 

відвідуваності міста. Розробка 

маркетингової стратегії. 

Розробка технічного завдання 

для виготовлення 

інформаційних кіосків, 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Виконується

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.1. Освітній 

простір, що 

відповідає 

D.1.1. Створення 

системи 

конкурентоспромож

0 0 0 01.01.2021 31.012.202

1

Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.1. Освітній 

простір, що 

відповідає 

викликам 

D.1.2. Формування 

єдиного освітнього 

простору 

D.1.2.1. Забезпечення дітей місцями 

в закладах дошкільної освіти 

Реконструкція будівлі ДНЗ 

№220.

Департамент освіти і науки 

Запорізької міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.1. Освітній 

простір, що 

відповідає 

викликам 

D.1.2. Формування 

єдиного освітнього 

простору 

D.1.2.1. Забезпечення дітей місцями 

в закладах дошкільної освіти 

Капітальний ремонт ДНЗ №169. Департамент освіти і науки 

Запорізької міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.1. Освітній 

простір, що 

відповідає 

викликам 

D.1.2. Формування 

єдиного освітнього 

простору 

D.1.2.1. Забезпечення дітей місцями 

в закладах дошкільної освіти 

 Капітальний ремонт ДНЗ 

№217.

Департамент освіти і науки 

Запорізької міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.1. Освітній 

простір, що 

відповідає 

викликам 

сучасності

D.1.3. 

Впровадження 

освіти зі сталого 

розвитку, зокрема 

програм 

екологічної, 

0 0 0 01.01.2021 31.012.202

1

Не почата
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4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.1. Освітній 

простір, що 

відповідає 

викликам 

сучасності

D.1.4. Розбудова 

системи 

безперервної освіти 

D.1.4.1.Бібліотеки як сучасний 

простір для безперервної освіти

Перша черга – поточні ремонти 

та встановлення протипожежної 

сигналізації в бібліотеці № 3.

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.1. Освітній 

простір, що 

відповідає 

викликам 

D.1.4. Розбудова 

системи 

безперервної освіти 

D.1.4.1.Бібліотеки як сучасний 

простір для безперервної освіти

Друга черга - придбання 

оргтехніки, витратних 

матеріалів та офісних меблів.

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 31.01.2019 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.1. Освітній 

простір, що 

відповідає 

D.1.4. Розбудова 

системи 

безперервної освіти 

D.1.4.1.Бібліотеки як сучасний 

простір для безперервної освіти

Третя черга – оновлення 

бібліотечного фонду, придбання 

оргтехніки і кондиціонерів. 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.1. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

D.2.1.1. Забезпечення розвитку 

функціональних можливостей 

багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування, лікарень 

планового лікування та пологових 

будинків м.Запоріжжя (оновлення 

наркозно-дихальної, слідкуючої 

апаратури, діагностичного 

Розробка медико-технологічних 

вимог до дихально-наркозної 

апаратури, дихальної апаратури 

та моніторів для постійного 

контролю параметрів 

життядіяльності пацієнтів.

Департамент охорони 

здоров'я  Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2019 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.1. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

D.2.1.1. Забезпечення розвитку 

функціональних можливостей 

багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування, лікарень 

планового лікування та пологових 

будинків м.Запоріжжя (оновлення 

наркозно-дихальної, слідкуючої 

Проведення процедур 

тендерних закупівель. 

Встановлення обладнання та 

навчання медичних фахівців.

Департамент охорони 

здоров'я  Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.1. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

D.2.1.2. Технічне переоснащення 

лікувальних закладів. Придбання 

дизельних генераторів.

Придбання дизельного 

генератора

Департамент охорони 

здоров'я  Запорізької 

міської ради

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.1. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

D.2.1.3. Створення у рамках 

відкриття Запорізького 

госпітального округу 

багатопрофільної лікарні 

інтенсивного лікування другого 

рівня на базі КУ «Запорізька міська 

багатопрофільна клінічна лікарня 

№9» та дооснащення її відповідно 

Розробка медико-технологічних 

вимог до дихально-наркозної 

апаратури, дихальної апаратури 

та моніторів для постійного 

контролю параметрів 

життядіяльності пацієнтів.

Департамент охорони 

здоров'я  Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2019 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.1. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

D.2.1.3. Створення у рамках 

відкриття Запорізького 

госпітального округу 

багатопрофільної лікарні 

інтенсивного лікування другого 

рівня на базі КУ «Запорізька міська 

Проведення процедур 

тендерних закупівель. 

Встановлення обладнання та 

навчання медичних фахівців.

Департамент охорони 

здоров'я  Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена
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4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.1. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

D.2.1.4.Створення у рамках 

відкриття Запорізького 

госпітального округу 

багатопрофільної лікарні 

інтенсивного лікування другого 

рівня на базі КУ «Міська клінічна 

лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги м.Запоріжжя» та 

Розробка медико-технологічних 

вимог до дихально-наркозної 

апаратури, дихальної апаратури 

та моніторів для постійного 

контролю параметрів 

життядіяльності пацієнтів.

Департамент охорони 

здоров'я  Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2019 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.1. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

D.2.1.4.Створення у рамках 

відкриття Запорізького 

госпітального округу 

багатопрофільної лікарні 

інтенсивного лікування другого 

Проведення процедур 

тендерних закупівель. 

Встановлення обладнання та 

навчання медичних фахівців.

Департамент охорони 

здоров'я  Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.1. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

D.2.1.5. Створення багатопрофільної 

лікарні інтенсивного лікування 

дитячого населення другого рівня на 

базі КУ «Запорізька міська 

багатопрофільна дитяча лікарня 

№5» центру респіраторної 

Розробка медико-технологічних 

вимог до дихально-наркозної 

апаратури, дихальної апаратури 

та моніторів для постійного 

контролю параметрів 

життядіяльності пацієнтів. 

Департамент охорони 

здоров'я  Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2019 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.1. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

D.2.1.5. Створення багатопрофільної 

лікарні інтенсивного лікування 

дитячого населення другого рівня на 

базі КУ «Запорізька міська 

багатопрофільна дитяча лікарня 

№5» центру респіраторної 

медицини, харчової та 

медикаментозної алергії та 

анафілаксії, централізованої 

Проведення процедур 

тендерних закупівель. 

Встановлення обладнання та 

навчання медичних фахівців.

Департамент охорони 

здоров'я  Запорізької 

міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

D.2.2. Місто 

доступних і якісних 

медичних послуг

0 0 0 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.3. Розвиток 

системи соціальних 

послуг та 

впровадження 

сучасних механізмів 

їх надання

D.2.3.1. Соціальна підтримка сімей, 

які опинилися у складних життєвих 

обставинах

Модернізація системи 

документування. 

Запровадження послуг онлайн 

сервісу. Створення та 

забезпечення функціонування 

мобільної бригади з 

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.3. Розвиток 

системи соціальних 

послуг та 

впровадження 

сучасних механізмів 

D.2.3.1. Соціальна підтримка сімей, 

які опинилися у складних життєвих 

обставинах

Забезпечення соціальної 

інтеграції вимушено 

переміщених осіб в 

територіальну громаду 

м.Запоріжжя

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради

01.01.2019 31.12.2020 Не почата
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4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.3. Розвиток 

системи соціальних 

послуг та 

впровадження 

сучасних механізмів 

їх надання

D.2.3.2. Соціальна інтеграція 

бездомних осіб. Реконструкція 

будівлі під Центр реінтеграції 

бездомних осіб по вул. 

Перспективна, 2 а, м. Запоріжжя

Проведення реконструкції 

будівлі. Закупівля обладнання, 

меблів, інвентарю. Внесення 

змін до Положення про Центр 

реінтеграції бездомних осіб. 

Надання соціальних послуг – 

соціальної інтеграції та 

реінтеграції, притулку.

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради

01.01.2019 31.12.2020 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.2. Оптимізована 

система охорони 

здоров’я та 

соціальних послуг 

D.2.3. Розвиток 

системи соціальних 

послуг та 

впровадження 

сучасних механізмів 

їх надання

D.2.3.3. Удосконалення системи 

надання соціальних послуг шляхом 

впровадження сучасних технологій у 

Дніпровському районі м. Запоріжжя

Створення веб-сайту управління 

з функцією «персональний 

кабінет». Створення 

інтерактивної карти району. 

Наповнення веб-сайту та 

інтерактивної карти району. 

Управління соціального 

захисту населення 

Запорізької міської ради

01.01.2019 31.12.2020 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління містом

D.3.1. Системна 

комунікація «влада - 

громадськість»

D.3.1.1. Громадський бюджет 

м.Запоріжжя

Подання проектів. Надання 

копій заповнених бланків 

проектів. Надання до 

Координаційної ради. 

Голосування за кращі проекти. 

Оприлюднення переліку 

проектів-переможців на 

офіційному порталі міської 

ради. Включення видатків на 

реалізацію проектів. Реалізація 

проектів.  

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

01.05.2018 31.12.2018 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління містом

D.3.1. Системна 

комунікація «влада - 

громадськість»

D.3.1.2 Заходи щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного 

середовища

Проведення 2-ого 

спеціалізованого міжнародного 

Запорізького екологічного 

форуму «Еко Форум-2018». 

Проведення щорічної 

фотовиставки - онкурс «Іншої 

землі у нас не буде, нам треба 

нашу зберегти». Видання 

поліграфічної продукції з 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

Запорізької міської ради, 

Департамент освіти і науки 

Запорізької міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління містом

D.3.2. Поширення 

соціально значущої 

інформації

D.3.2.1. Бібліотека – міський 

комунікаційний простір для усієї 

громади 

Перша черга – поточні ремонти, 

зонування приміщень, 

установка вікон  та 

виготовлення кошторисної 

документації на проведення 

капітальних ремонтів.

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Виконується
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4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління містом

D.3.2. Поширення 

соціально значущої 

інформації

D.3.2.1. Бібліотека – міський 

комунікаційний простір для усієї 

громади 

Друга черга – проведення 

капітальних ремонтів, закупівля 

меблів, оргтехніки, 

встановлення кондиціонерів. 

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління містом

D.3.2. Поширення 

соціально значущої 

інформації

D.3.2.1. Бібліотека – міський 

комунікаційний простір для усієї 

громади 

Третя черга – оновлення 

бібліотечного фонду, придбання 

оргтехніки, матеріалів для 

творчості, реклама послуг 

сучасної бібліотеки.

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2020 31.12.2020 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління містом

D.3.2. Поширення 

соціально значущої 

інформації

D.3.2.2. Створення Просвітницько-

інформаційного центру «Музей 

Соцміста»

Розробка проекту Реконструкція 

будівлі за адресою 

м.Запоріжжя, вул.Добролюбова, 

11. Закупівля виставкового 

обладнання для експозиції 

Центру.

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2018 31.12.2018 Завершена

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління містом

D.3.2. Поширення 

соціально значущої 

інформації

D.3.2.2. Створення Просвітницько-

інформаційного центру «Музей 

Соцміста»

Оснащення Центру технічними 

засобами. Розробка 

екскурсійних маршрутів. 

Розробка оригінальних 

туристичних продуктів Центру.   

Департамент культури і 

туризму міської ради

01.01.2019 31.12.2019 Виконується

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління містом

D.3.2. Поширення 

соціально значущої 

інформації

D.3.2.3. Школа для неурядових 

громадських організацій «Зелене 

коло»

Вибір приміщення. Розробка 

програми школи. Конкурсний 

відбір спікерів. Конкурсний 

відбір студентів. Проведення 

навчання. Створення та 

підтримка з учнів клубу 

однодумців на базі ГО «Будуй 

життя».

Департамент освіти і науки 

Запорізької міської ради

01.01.2018 31.12.2020 Не почата

4 D. Місто 

високої якості 

життя

D.3. Активна, 

відповідальна 

громада та 

ефективне 

управління містом

D.3.3. Відкрите 

місто: електронні 

ресурси для містян 

та система 

підтримки їх 

використання

0 0 01.01.2021 31.12.2021 Не почата

                      Секретар міської ради                                                                                                                                                                 Р.О.Пидорич
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