ПАСПОРТ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Шевченківський район – це адміністративний, економічний і культурний
район міста Запоріжжя зі славною історією й перспективним майбутнім.
Він найбільший в місті як за площею – 98 км², так і за чисельністю
наявного населення близько 150 тисяч. Шевченківський район займає третю
частину території міста Запоріжжя.
Район межує з Комунарським, Заводським і Олександрівським районами
міста Запоріжжя.
Шевченківський район утворено 30 грудня 1962 року і названо на честь
видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка.
В районі налічується 472 вулиці і провулків. Житловий фонд становить
1627,7 тис. м², а саме: 649 будинків, з них: 32 житлово-будівельні кооперативи,
180 – будинків співвласників багатоповерхових будівель, 21 гуртожиток.
В районі зареєстровано 43 квартальних, 7 вуличних і 13 будинкових
комітетів. Біля 20 тисяч будинків приватної індивідуальної забудови.
Транспортна інфраструктура складається з 25 міських автобусних
маршрутів загального користування та 4 трамвайних маршрутів.
ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА БІЗНЕС
Промисловість Шевченківського району міста Запоріжжя – це унікальний
виробничий потенціал, який відноситься до пріоритетних галузей соціально економічного комплексу міста і формується з понад 250 підприємств всіх форм
власності.
На частку району припадає п'ята частина всієї реалізованої продукції
міста, її забезпечують в основному 18 бюджетонаповнюючих підприємств:
ПАТ «МОТОР СІЧ»; ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро
«Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка; ПрАТ «Запорізький абразивний
комбінат»; Казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра»;
Виробничий підрозділ «ЗЖК» ТОВ «Щедро»; Державне підприємство
«Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»; ТОВ
«Запорізький сталеливарний завод»; ТОВ «АЙС Запоріжжя» тощо. На
території району розташований міжнародний аеропорт «Запоріжжя».
Малий і середній бізнес району представляють майже 12 тисяч
підприємців.
В районі широко розвинена мережа торгівлі та сфери послуг, яка налічує
понад 300 магазинів і супермаркетів, 139 об'єктів сфери послуг, функціонує
понад 109 підприємств громадського харчування, 329 тимчасових споруд для
здійснення підприємницької діяльності.

Значущою галуззю є ринкова інфраструктура, яка представлена шістьма
ринками і торговими майданчиками з загальною площею 10,4 га й
розміщенням 5 754 торгових місць.
ОСВІТА ТА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
Освітянська мережа району нараховує 25 загальноосвітніх закладів
різного типу, в яких навчається близько 12 909 учнів та 1 193 вихованця, а
також 19 дошкільних навчальних закладів, які відвідують біля 2 568 малюків.
Педагогічний корпус району складає близько 1545 вчителів та 370
вихователів.
На території району функціонують 4 заклади професійно-технічної
освіти, в яких навчається близько 2 500 студентів, а саме:
- Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка;
- Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище професійне
училище»;
- Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище
«Моторобудівник»;
- Запорізький центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м.
Запоріжжя) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Також розташовані й працюють:
- Комунальний заклад Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою
військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради;
2 заклади для дітей з особливими потребами:
- Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
«Джерело» Запорізької обласної ради;
- Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
№ 2» Запорізької обласної ради;
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- Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної
допомоги №2»;

- Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №2» на 140 ліжок;
- Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №8» на 80 ліжок;
- Комунальне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка №5»;
- Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок №3» на 150
ліжок;
- Медико-санітарна частина ПАТ «Мотор Січ».
СОЦІАЛЬНА ТА КУЛЬТУРНА ГАЛУЗІ
Питання соціального захисту населення допомагають вирішувати
працівники управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
по Шевченківському району, Шевченківського відділу обслуговування
громадян м. Запоріжжя (сервісного центру) управління обслуговування
громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій
області, відділення соціальної допомоги вдома Шевченківського району
Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування.
В районі забезпечується виконання програм соціального захисту
населення за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів.
На території району функціонують 2 будинки культури: будинок культури
ім.. Т.Г. Шевченка, будинок культури ПрАТ «Запорізький абразивний
комбінат», працює 5 бібліотек, які входять до складу міської публічної
бібліотечної системи м. Запоріжжя, дві музичні дитячі школи та школа
мистецтв.
Улюбленими центрами культури й дозвілля для дітей та дорослих є
позашкільні навчальні заклади: «Дитячий парк «Запорізький міський дитячий
ботанічний сад», «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді», «Центр науково-технічної творчості молоді
«Політ», «Центр по роботі з обдарованою молоддю на базі закладів освіти
Шевченківського району», «Центр дитячої та юнацької творчості
Шевченківського району», а також Музей техніки Богуслаєва.
Багато уваги приділяється розвитку фізичної культури і спорту, про що
свідчить низка спортивних закладів. Спортивний комплекс ПАТ «МОТОР
СІЧ» - це стадіон на 10 000 місць, 5 футбольних полів, 5 волейбольних
майданчиків, 4 тенісні корти, легкоатлетичний манеж, ігровий гандбольний зал,
3 зали для заняття боксом, тренажерний зал, плавальний басейн «Славутич».
В районі працюють 3 дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву та
одна спеціалізована школа фізичної культури.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Одним з пріоритетних напрямків роботи районної адміністрації є
організація благоустрою району, забезпечення належного утримання
житлового фонду та території, озеленення, створення місць відпочинку,
утримання й ремонт доріг, тротуарів, малих архітектурних форм.

Житлово-комунальна
сфера
району
представлена
наступними
організаціями: ТОВ «Керуюча компанія «Мрія», КП «Наше місто», філія
Концерну «Міські теплові мережі Шевченківського району», дільниця №4
електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськсвітло»; Цех №3 КП
«Водоканал».
На території також розташовані підприємства: Запорізькі високовольтні
електричні мережі ПАТ «Запоріжжяобленерго»; ТОВ «Вельтум Запоріжжя»;
СКП «Запорізька ритуальна служба».
Реалізація повноважень, що відносяться до житлово-комунальної сфери,
можлива лише за умови тісної співпраці з комунальними підприємствами
міста: КП «Запоріжремсервіс», КРПБ «Зеленбуд»; КП «Елуаш» тощо.
Питання благоустрою неможливо вирішити без підтримки й розуміння
підприємств, установ, організацій району всіх форм власності, а також малого
й середнього бізнесу.
Дотепер районною адміністрацією проведено закріплення територій за
підприємствами, організаціями, установами району щодо приведення їх до
належного санітарного стану.
Благоустрій району – це постійний безперервний процес. Це щоденна,
клопітка робота всіх комунальних служб заради комфортного життя та
відпочинку його жителів.

