Інформація
щодо реалізації Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року та Плану
заходів з її реалізації
У 2017 році затверджено Стратегію розвитку міста Запоріжжя до
2028 року, у 2018 році - перший етап Плану заходів з її реалізації на період
2018-2020 роки.
У рамках виконання цих документів передбачено здійснення моніторингу
впровадження Плану заходів та актуалізацію Стратегії розвитку.
План реалізації на 2018-2020 роки ґрунтується на потенційних
можливостях міста і відображає комбінацію заходів щодо розвитку міста на три
роки з урахуванням обмежених фінансових ресурсів і можливостей їх
впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності та
згруповані у 4 стратегічні напрями, які включають у 74 проєкти.
За Напрямом А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження
заплановано реалізацію 11 проєктів.
Заходи цього напряму спрямовані на впровадження енергоефективних та
ресурсоощадних технологій і поліпшення екологічного стану довкілля.
У рамках реалізації Напряму А:
Реалізовано комплекс енергозберігаючих заходів, у тому числі
енергомоніторингу(uMuni), проведено Дні Сталої Енергії у Запоріжжі;
у 2019 році 314 житлових будинки ОСББ та ЖБК взяли участь у Програмі
відшкодування відсотків з міського бюджету на реалізацію енергозберігаючих
та енергоефективних проєктів.
Продовжується
впровадження
«Комплексного
проєкту
з
термомодернізації 60 будівель бюджетної сфери». На цей час на вимогу
Європейського інвестиційного банку готується оновлене техніко-економічного
обґрунтування. Розроблення проєктів з комплексної термомодернізації для
12 будівель (10 - освітньої галузі та 2 - охорони здоров’я) і проведення тендерів
планується наприкінці 2020 року.
Триває
впровадження
проєкту
«Реконструкція
систем
теплозабеспечення із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у
будівлях житлової та бюджетної сфери м.Запоріжжя». На цей час
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України підготовлено
пакет документів для направлення до Міністерства фінансів України з метою
погодження фінансування проєкту та проведення процедур закупівель.
У минулому році в межах реалізації проєкту «Реконструкція
центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові
ставки» викону-валися роботи І черги (з розроблення ґрунту, улаштування
вирівнюючих шарів зі шлаку та шлаковою підготовкою для пандусів на
мулових ставках № 1-3). Роботи виконувалися за власні кошти КП
"Водоканал", які планується завершити до кінця поточного року.
Разом з тим, у зв’язку з обмеженням фінансування не реалізований
проєкт з розчищення гирлової ділянки русла р.Мокра Московка, а також проєкт
з термомодернізації будівлі Запорізького міського територіального центру
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соціального обслуговування - ці проєкти
пропонується у 2021-2024 роках.

є важливими та впровадження їх

За Напрямом В «Місто підприємництва та креативної економіки»
заплановано реалізацію 6 проєктів.
Заходи цього напряму спрямовані на розвиток туристичної галузі,
підтримку підприємництва через створення сприятливих умов для його
розвитку.
Впроваджено проєкт «Навчальний хаб на базі Туристичного
інформаційного центру».
У рамках реалізації проєкту «Фестивальний календар Запоріжжя»
реалізовано 7 арт-проєктів та фестивалів, а саме:
- міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського
мистецтва «Акорди Хортиці»;
- міжнародний джазовий фестиваль «Zaporizhzhia Jazzy 2019»;
- міжнародний кінофестиваль ZIFF;
- національний перкусійно-танцювальний мистецький простір
«Z-TAPforLIFE»;
- всеукраїнський фестиваль театрів-лабораторій «VIEfest»;
- творчий інтенсив з циркового мистецтва «STAR BRIDGES»;
- фестиваль «Козацький ярмарок».
Запущено новий туристичний продукт «Steel`ne misto Z» (розвиток
подієвого та індустріального туризму).
Оновлено туристичні продукти (на цей час ТІЦ пропонує 36 туристичних продуктів).
Проведено «Фестиваль вуличної їжі «Пикник на Радуге»;
Реалізовано проєкт «Розумний гід» (встановлення 29 QR-табличок).
Проведено «International IT Forum 2019».
Проведено низку виставкових заходів та 159 сільгосп-ярмарків.
проведено фестиваль «StartupFest» та фінал конкурсу «Кубок міста на
найкращий стартап».
Проведено Форум «Креативні індустрії - шлях до розвитку».
Всі ці заходи спрямовані на підвищення туристичної привабливості
міста та збільшення надходжень до бюджету міста від туристичного збору (за
2019 рік він становив 2, 54 млн.грн.).
Створено філію ЦНАП у Шевченківському районі м.Запоріжжя. На цей
час здійснюється реконструкція філії ЦНАП по Хортицькому району, яку
планується відкрити до кінця поточного року.
Наразі опрацьовується питання оренди приміщення Запорізької філії
Київського національного університету культури і мистецтв по вул. Медична,
8, на базі якої буде розміщено музичну школу №5, проєкт «Оновлена музична
школа як центр розвитку талантів» з подальшим викупом.
За проєктом «Оновлений палац культури «Орбіта» - європейський
культурний простір» у 2019 році визначено переможця торгів. На цей час
очікується дозвіл на початок проведення ремонтних робіт від Державної
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архітектурно-будівельної
інспекції
м.Київ.
пропонується перенести на наступні періоди.

Впровадження

проєкту

За Напрямом С «Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики»
заплановано реалізувати 32 проєкти.
Заходи цього напряму спрямовані на підвищення якості транспортного
сполучення, покращення благоустрою та інфраструктури міста, розвиток
туризму.
У рамках реалізації Напряму С:
Завдяки зусиллям міської влади за останні кілька років активно
розвивається Міжнародний аеропорт «Запоріжжя». За рахунок коштів громади
завершено проєкт з будівництва нового терміналу КП «Міжнародний аеропорт
м.Запоріжжя» (збудовано новий пасажирський термінал, відремонтовано
злітно-посадкову смугу. Збільшується кількість пасажирів та рейсів, за
результатом зростають і прибутки підприємства).
Міською владою продовжується робота щодо оновлення рухомого
складу. Так, у попередньому році придбано 50 од. автобусів великої місткості
на умовах фінансового лізингу; зібрано 2 нових трамваї за програмою
«Запорізький трамвай», придбано 1 трамвай, який раніше експлуатувався в
країнах ЄС та 4 тролейбуси; придбано 5 нових тролейбусів з автономним
ходом.
Здійснюється модернізація парку міського громадського авто- та
електротранспорту; продовжується запровадження системи моніторингу і
диспетчеризації та створення якісної й привабливої естетики міського
простору.
У минулому році відремонтовано 219217,15 кв.м доріг, в т.ч.:
- виконано реконструкцію ІV черги автодороги по пр. Маяковського
від вул. Патріотичної до каскаду фонтанів «Веселка» в м. Запоріжжі;
- завершено реконструкцію проїзної частини прилеглої до
ПС «Юність» за адресою вул. Перемоги, 66 в м. Запоріжжі;
-закінчено реконструкцію шляхопроводу по пр.Металургів та
шляхопроводу № 1 по вул. Калібровій.
Здійснено реконструкцію та капітальний ремонт 9806 кв.м тротуарів,
упорядковано паркових зон на площ 1861600 кв.м.
Благоустрій зон відпочинку, зокрема пляжів - є одним з пріоритетних
завдань міської влади, яке з наближенням літнього сезону набуває все більшої
актуальності. У звітному періоді виконано реконструкцію по об’єкту
благоустрою «Правобережний міський пляж», що дало можливість у червні
2020 року відкрити по-справжньому сучасний пляж, який став улюбленим
місцем відпочинку для тисяч містян.
Проведено низку форумів та фестивалів, зокрема: Туристичний Бізнес
Форум, музичний фестиваль «Khortytsia Freedom»; «INTERNATIONAL
JAZZFEST». Розроблено і виготовлено промоційні та поліграфічні матеріали.
За результатом вжитих заходів покращився туристичний імідж міста. Так, за
підсумками 2019 року Запоріжжя посіло 4 місце у топ-десятці українських міст,
які мають найкращі перспективи для розвитку туризму в 2020 році та 6 місце у
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топ рейтингу найкомфортніших міст України.
По проєкту «Нове будівництво крематорію на Кушугумському
кладовищі» проведено експертизу. На цей час проводяться роботи з
розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
проведення комунікацій до устаткування крематорію. Будівництво буде
розпочато після виконання робіт з будівництва зовнішніх мереж водо-, газо- та
електропостачання.
У зв'язку з довготривалою процедурою погодження проєкту в
Міністерстві культури України (об’єкт знаходиться в історичному ареолі) не
розпочато реконструкцію площі Запорізької. Натепер виконано коригування
проєкту, отримано експертний звіт, укладено договір на будівельні роботи І
черги та частини робіт ІІ черги. Виконуються підготовчі роботи з демонтажу
гранітного постаменту.
За Напрямом D Місто високої якості життя заплановано реалізувати
15 проєктів.
Заходи цього напряму спрямовані на розвиток системної освіти,
покращення медичного обслуговування, підтримку проєктів громадських
організацій.
У рамках реалізації Напряму D:
З метою створення у місті освітнього простору, що відповідає
викликам сучасності:
- закуплено дидактичні матеріали, сучасні меблі, комп’ютерне
обладнання тощо на 16,4 млн.грн.;
- здійснено заходи з пожежної, техногенної безпеки та цивільного
захисту для закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, на
ці цілі спрямовано понад 7,2 млн.грн.;
- збільшено кількість шкіл з інклюзивною формою навчання до 54 (для
порівняння у 2016-2017 навчальному році їх було 8);
- збільшено кількість інклюзивних класів на 100 одиниць та кількість
учнів - на 2738, спеціальних класів (для дітей із затримкою психічного
розвитку) - на 9 класів та 76 учнів порівняно з минулим навчальним роком;
- зменшено чергу по влаштуванню дітей у дошкільні заклади більш,
ніж у три рази.
Реалізовано 21 проєкт в рамках «Громадського бюджету», а саме:
«Комфортний шлях до Надії»; «Театр для усіх»; «ЗНВК №42 за турботу про
здоров'я дітей, як інвестування в майбутнє нації»; «Гумове покриття для
баскетбольного майданчика ЗБЛ «Перспектива»; «Павільйон на території ЗЗСО
№15 для спілкування та дозвілля»; «Шкільне подвір’я - територія радості!»;
«Облаштування дитячого ігрового майданчика «Граємо разом!»; «Навчальна
платформа «Територія смачної їжі»; «Подвір’я спільних мрій»; «Спортивноігровий дитячий майданчик»; «Безпечне подвір'я - здорова дитина, щаслива
родина - моя Україна!»; «Розумний» ігровий майданчик для навчання і
відпочинку маленьких мешканців Олександрівського району»; «Наша повага
ветеранам війни та учасникам АТО»; «Парк для пацієнтів відділення
паліативної допомоги «Життя продовжується…»; «Лікуємо, відпочиваючи!»;
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«Облаштування центрального входу в парк Заводського р-ну»; «Будівництво
універсального спортивного майданчика»; «Благоустрій на Тепличному»;
«Новітня дорога»; «Безпечна ЕкоГармонія»; «Дорога до школи - комфортний
шлях до знань».
Продовжується створення багатопрофільної лікарні інтенсивного
лікування другого рівня на базі КУ «Запорізька міська багатопрофільна
клінічна лікарня №9», на базі КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та
швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя», на базі КУ «Запорізька міська
багатопрофільна дитяча лікарня №5» - заходи впроваджуються не в повному
обсязі в рамках бюджетного фінансування.
Завершено реконструкцію амбулаторії сімейного лікаря КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2» по вул. Брюллова, 6; ремонт
дитячої амбулаторії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №8»
по вул. Карпенка - Карого,7.
Впроваджується проєкт «Створення Просвітницько-інформаційного
центру «Музей Соцміста». На цей час розроблено ПКД (загальний кошторис
проєкту 10,3 млн. грн.). Даний об'єкт включено до переліку об'єктів культурної
спадщини Запорізької області, триває робота щодо отримання фінансування з
ДФРР.
На жаль, не вдалося реалізувати проєкт «Соціальна інтеграція бездомних
осіб. Реконструкція будівлі під Центр реінтеграції бездомних осіб по
вул. Перспективна, 2 а, м.Запоріжжя». На цей час ведеться робота з пошуку
альтернативних джерел фінансування проєкту, тому впровадження проєкту
пропонується перенести на наступні періоди.
За підсумком моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії
розвитку м.Запоріжжя, враховуючи обмеженість бюджету та недостатність
фінансування - галузевими департаментами та управліннями пріоритетні
проєкти в цілому виконано. Разом з тим, проєкти, які не вдалося впровадити, за
результатом обговорення з заступниками міського голови, реалізацію їх
запропоновано перенести на 2020 рік або на ІІ етап (2021-2024 роки).

