
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про погодження проєкту рішення міської ради «Про затвердження міської 
цільової програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація 
заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 роки» 

 

 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, виконавчий 

комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт 

рішення міської ради «Про затвердження міської цільової програми  

«Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-

економічного розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 роки» (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І. та директора 

департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради Новак Н.В.  

 

 

 

Міській голова          В.В.Буряк 

 



Пояснювальна записка 
до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про погодження проєкту рішення міської ради «Про затвердження 

міської цільової програми «Впровадження стратегічних ініціатив та 

реалізація заходів соціально-економічного розвитку 

м.Запоріжжя на 2020-2022 роки» 

 

Метою програми є впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя, 

які реалізуються задля покращення життєдіяльності міста та його 

стратегічного розвитку. 

Програма охоплює діяльність підприємств комунальної власності  

міста в частині організації та реалізації стратегічних ініціатив, підготовки 

проєктів та  здійснення заходів соціально-економічного розвитку 

м.Запоріжжя. 

 З метою створення стратегічного плану довгострокового розвитку 

Запоріжжя затверджено Стратегію розвитку міста до 2028 року та перший 

етап Плану заходів з її реалізації на період 2018-2020 роки. До Плану заходів, 

який передбачає розвиток міського середовища та забезпечення 

диверсифікації економіки, включено проектні пропозиції, які мають 

першочергове значення для розвитку міста.  

Ключовою проблемою, на вирішення якої спрямована Програма, є 

питання координації між учасниками впровадження стратегічних ініціатив, 

залучення сторонніх експертів та організацій, які дозволяють розробляти 

інноваційні проєкти, спрямовані на системний розвиток міста. У 2020 році 

заплановано проведення тренінгів та воркшопів з отримання матеріально-

технічної допомоги та грантового фінансування (фандрайзингу), 

консультаційні роботи з написання та підготовці грантових проєктів для 

розвитку міста, проведення соціологічних досліджень тощо. 

Крім того, одним із завдань програми є проведення стратегічної 

екологічної оцінки (СЕО) проєкту Програми економічного і соціального 

розвитку м.Запоріжжя. Проведення СЕО проєкту відповідної Програми 

замінює проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого 

документу. 

На виконання передбачених заходів з впровадження стратегічних 

ініціатив та реалізацію заходів соціально-економічного розвитку міста в     

2020 році необхідно фінансування з бюджету міста в сумі 3580,96 тис.грн. 

 

 

 
Директор департаменту  
економічного розвитку  
Запорізької міської ради         Н.В.Новак 



ПРОЄКТ 
 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження міської цільової програми «Впровадження стратегічних 
ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя 
на 2020-2022 роки» 

 

 

 

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську цільову програму «Впровадження стратегічних 

ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя 

на 2020-2022 роки» (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І. та на голову 

постійної комісії міської ради з питань соціального та економічного 

розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А. 

 

 

 

Міській голова          В.В.Буряк 

 
 
 
 
Проєкт рішення підготовлено департаментом економічного розвитку                  

міської ради 

 

 

 
Директор департаменту економічного 
розвитку міської ради         Н.В.Новак 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 

    _________№________ 
  
 

Міська цільова програма 

Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-

економічного розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 роки 

 

1. Мета Програми 

Метою програми є впровадження стратегічних ініціатив м.Запоріжжя, які 

реалізуються задля покращення життєдіяльності міста та його стратегічного 

розвитку: надання аналітичної, дослідницької, творчої підтримки у процесі 

впровадження та реалізації Стратегії розвитку міста, галузевих стратегій із 

застосуванням інтегрованого стратегічного підходу до розвитку міста. 

Програма охоплює діяльність підприємств комунальної власності  міста в 

частині організації та реалізації стратегічних ініціатив, підготовки проєктів та  

здійснення заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя. 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

 З метою створення стратегічного плану довгострокового розвитку 

Запоріжжя затверджено Стратегію розвитку міста до 2028 року та перший етап 

Плану заходів з її реалізації на період 2018-2020 роки. До Плану заходів, який 

передбачає розвиток міського середовища та забезпечення диверсифікації 

економіки, включено проектні пропозиції, які мають першочергове значення 

для розвитку міста.  

Для забезпечення надання організаційної та координаційної допомоги з 

реалізації Стратегії міста функціонує Комунальне підприємство «Інститут 

розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради. Одним із завдань КП 

«Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради є участь у 

реалізації соціально-економічної політики міста, розробці, реалізації та 

супроводі інвестиційних програм та проєктів, взаємодія з органами державної 

влади і місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, 

міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх 

форм власності, в тому числі іноземними, надання аналітичної, дослідницької, 

творчої підтримки в процесі впровадження та реалізації Стратегії розвитку 

міста.  

Ключовою проблемою, на вирішення якої спрямована Програма, є 

питання координації між учасниками впровадження стратегічних ініціатив, 

залучення сторонніх експертів та організацій, які дозволяють розробляти 

інноваційні проєкти, спрямовані на системний розвиток міста. 

Шляхи та способи розв’язання визначених питань пропонується 

вирішувати за рахунок реалізації проєктів і програм у співпраці з експертним 

середовищем; проведення презентаційно-іміджевих заходів; забезпечення 

комунікацій з потенційними інвесторами шляхом розвитку та просування 

Інвестиційного порталу в мережі Інтернет; залучення громадських та інших 

організацій до співпраці на реалізацію проєктів; залучення неповоротних 
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коштів для удосконалення якості роботи органів міської ради та комунальних 

закладів, покращення їхнього оснащення тощо. 

 

3. Завдання і заходи 

Основними завданнями Програми є: 

- ініціювання участі у грантових конкурсах та підготовки грантових проєктів 

для розвитку міста у відповідності до його потреб; 

- вивчення громадської думки, визначення перспектив розвитку міста в цілому 

та окремих галузей; 

- організація підготовки та перепідготовки кадрів, семінарів, конференцій та 

інших форм обміну досвідом у сфері розвитку міст та місцевого 

самоврядування; 

- налагодження партнерських відносин з міжнародними організаціями з метою 

залучення зовнішнього досвіду та знань; 

- сприяння залученню та реалізації в м.Запоріжжі міжнародних проєктів 

матеріальної та технічної допомоги, які мають на меті розвиток економіки, 

соціальної інфраструктури тощо; 

- підвищення інвестиційної активності м.Запоріжжя; 

- реалізація соціально-культурних та інноваційних проєктів, спрямованих на 

розбудову громадянського суспільства. 

Крім того, одним із завдань програми є проведення стратегічної 

екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя. Головною метою стратегічної екологічної оцінки є  сприяння 

сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки 

життєдіяльності населення та охорони його здоров’я під час розроблення та 

затвердження програм. Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту 

відповідної Програми замінює проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи такого документу. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки виконуватиметься за 

наступними етапами : 

- визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки; 

- складання звіту про стратегічну екологічну оцінку; 

- проведення громадського обговорення та консультацій;  

- врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів 

громадського обговорення та консультацій. 

Проведення стратегічної екологічної оцінки програми дозволить 

передбачити не тільки економічні та соціальні переваги від її виконання, але й 

екологічні наслідки для навколишнього середовища та здоров’я людей. 

Врахування екологічних вимог гарантує зменшення негативного впливу на 

довкілля та сприяння сталому розвитку міста. 

Завдання і заходи з виконання Програми наведено в Додатку 1 

 
4. Обсяги та джерела фінансування 

Обсяги та джерела фінансування витрат визначено в три етапи. 
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Строки реалізації Програми: І – 2020 рік; ІІ – 2021 рік; ІІІ – 2022 рік.  

Орієнтовні обсяги фінансування складають: 

на 2020 рік – 3580,959 тис.грн.; 

на 2021 рік –105,700 тис.грн.; 

на 2022 рік – 111,302 тис.грн. 

Обсяги та джерела фінансування Програми наведено в Додатку 2. 

 

Очікувані результати, ефективність програми 

Програмою передбачено виконання поставлених завдань через реалізацію 

заходів за наступними напрямками: 

-  проведення навчальних семінарів, тренінгів, виїзних консультацій за 

участю провідних експертів для представників органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій міста з питань залучення коштів 

матеріально-технічної допомоги, написання грантових заявок та підготовки 

проєктів МТД; 

- написання та реалізація проєктів для підтримки ініціатив стратегічного 

розвитку; 

- проведення аналітичних досліджень та підготовка пропозицій для 

впровадження кращих практик місцевого самоврядування; 

- підготовка та реалізація проєктів, які фінансуються або 

співфінансуються із зовнішніх джерел; 

- збільшення фінансування проєктів розвитку міста за рахунок грантових 

коштів; 

- проведення заходів з підвищення інвестиційної активності; 

- реалізація заходів з підтримки впровадження Стратегії розвитку 

м.Запоріжжя; 

- отримання звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми 

економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя та пом’якшення негативних 

наслідків для довкілля. 

Очікувані результати від виконання міської цільової програми наведено в 

Додатку 3.  

 

5. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Департамент економічного розвитку міської ради, як головний 

розпорядник коштів, контролює виконання  Програми, здійснює аналіз та 

комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів Програми, 

цільового використання коштів та надає звіти до департаменту фінансової та 

бюджетної політики міської ради щодо обсягів використаних коштів. 

 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич 

 

 

 

 



   Додаток 1 
до Програми «Впровадження 
стратегічних ініціатив та реалізація 
заходів соціально-економічного 
розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 
роки» 

 
 

                                                                                                                                               Завдання і заходи з виконання  

Програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку 

м.Запоріжжя на 2020-2022 роки» 
 (найменування міської цільової програми)  

Найменування завдання Найменування заходу Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансуванні 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозний обсяг 
на 2020 рік,    

тис.грн. 
 

Прогнозний обсяг 
на 2021 рік,    

тис.грн. 
 

Прогнозний обсяг 
на 2022 рік,    

тис.грн. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Реалізація соціально-

культурних та 

інноваційних проєктів, 

спрямованих на розбудову 

громадського середовища 

Оплата послуг стороннім 

організаціям  

КП «Інститут 

розвитку 

міста 

Запоріжжя» 

Запорізької 

міської ради 

Власні кошти 

підприємства 

399,400 - - 

Організація заходів  282,800 - - 

 Разом за завданням 1   682,200 - - 

2. Надання фінансової 

допомоги підприємствам 

комунальної власності 

міста на поповнення 

обігових коштів для 

впровадження стратегічних 

ініціатив  

Поповнення обігових коштів 

комунальному підприємству  

«Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької 

міської ради 

Департамент 

економічного 

розвитку 

міської ради 

 

Бюджет міста 1394,611 - - 

Поповнення обігових коштів 

для забезпечення 

стабільного функціонування 

комунальних підприємств  

1392,650 - - 

 Разом за завданням 2   2787,261 - - 

3. Впровадження 

стратегічних ініціатив 

Реалізація проєктів та 

програм у співпраці з 

Департамент 

економічного 

 

 

119,968 - - 



м.Запоріжжя експертним середовищем розвитку 

міської ради, 

КП «Інститут 

розвитку 

міста 

Запоріжжя» 

Запорізької 

міської ради 

Бюджет міста 

 Підвищення інвестиційної 

активності м.Запоріжжя 

528,092 - - 

Супровід та участь у 

програмах міжнародних та 

інших організацій щодо 

залучення коштів 

матеріально-технічної 

допомоги 

45,638 - - 

 Разом за завданням 3   693,698 -  

4. Проведення стратегічної 

екологічної оцінки проєкту 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

м.Запоріжжя 

 Департамент 

економічного 

розвитку 

міської ради 

Бюджет міста 100,000 105,700 111,302 

 Разом за завданням 4   100,000 105,700 111,302 

 Разом за програмою   3580,958 105,700 111,302 

 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                   Р.О. Пидорич  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Додаток 2 

до Програми «Впровадження 
стратегічних ініціатив та реалізація 
заходів соціально-економічного 
розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 
роки» 

 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  
Програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку 

м.Запоріжжя на 2020-2022 роки» 

 (найменування міської цільової програми) 

тис.грн. 

 
Обсяг фінансування, 

всього 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста  3797,961 3580,959 105,700 111,302 

Державний бюджет - - - - 

Обласний бюджет - - - - 

Інші джерела* 682,200 682,200 - - 

Усього 4480,161 4263,159 105,700 111,302 

*Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                       Р.О. Пидорич 

 
 
 
 



 
Додаток 3 
до Програми «Впровадження 
стратегічних ініціатив та реалізація 
заходів соціально-економічного 
розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 
роки» 

 

Очікувані результати виконання  
Програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку 

м.Запоріжжя на 2020-2022 роки» 

 (найменування міської цільової програми) 
№ 
 

Найменування завдання 
Найменування 

показників виконання 

завдання 
Одиниця виміру 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавець 

Разом на 

2020 рік 
Разом на 

2021 рік 

 
Разом на 

2022 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Реалізація соціально-культурних та 

інноваційних проєктів, спрямованих на 

розбудову громадського середовища 

Кількість проведених  

соціологічних 

досліджень 
од. КП «Інститут розвитку 

міста Запоріжжя» 

Запорізької міської ради 

2 - - 

Кількість організованих 

заходів 
од. 60 - - 

2 

Надання фінансової допомоги 

підприємствам комунальної власності 

міста на поповнення обігових коштів 

для впровадження стратегічних 

ініціатив та реалізацію заходів 

соціально-економічного розвитку 

м.Запоріжжя 

Кількість підприємств 

комунальної власності, 

які потребують 

фінансової підтримки на 

поповнення обігових 

коштів 

од. 

Департамент 

економічного розвитку 

міської ради 
 

2 - - 

3 
 

Впровадження стратегічних ініціатив 

м.Запоріжжя 
Проведення тренінгів з 

написання проєктів 
од. 

 

 

 

9 - - 



Тренінгові послуги посл. 

 

 
Департамент 

економічного розвитку 

міської ради,  
КП «Інститут розвитку 

міста Запоріжжя» 

Запорізької міської ради 
 

32 - - 

Оренда приміщень для 

проведення заходів 
посл. 6 - - 

Адміністрування 

контенту «Інвестиційний 

портал» 
од. 1 - - 

Придбання та 
виготовлення атрибутів 

презентаційно-іміджевих 
заходів 

од. 13800 - - 

4 
Проведення стратегічної екологічної 

оцінки проєкту Програми економічного 

і соціального розвитку м.Запоріжжя 

Звіт про стратегічну 
екологічну оцінку 

проекту 
Програми економічного 
і соціального розвитку 

м.Запоріжжя 

од. 
Департамент 

економічного розвитку 

міської ради 
1 1 1 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                           Р.О. Пидорич      


