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1. Методологія підготовки плану заходів реалізації Стратегії 

Стратегія розвитку Запоріжжя на період до 2028 року підготовлена 

членами Координаційної ради з розробки Стратегії розвитку міста Запоріжжя 

за участі широкого кола представників громади міста шляхом обговорень, 

котрі відбувалися протягом 2016-2017 років. Партнерство, створене для 

розроблення Стратегії, передбачає участь органу місцевого самоврядування, 

освітніх та наукових установ, організацій громадянського суспільства, 

представників приватного сектору та інших зацікавлених сторін міста. 

Стратегією визначено напрями, стратегічні та операційні цілі щодо 

соціально-економічного розвитку міста до 2028 року з метою досягнення 

стратегічного бачення. 

Метою Стратегії є досягнення стабільного зростання якості життя 

населення на основі збалансованого та узгодженого розвитку економіки та 

соціуму, що базується на інноваціях, ощадливому ставленні до природного 

середовища, з урахуванням стратегічних інтересів держави. 

Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на переході до системного та 

збалансованого планування на основі проєктного підходу.  

Проєктний підхід передбачає співпрацю представництв територіальних 

підрозділів центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, 

бізнесу та громадськості. 

Реалізація Стратегії передбачає три етапи І   – 2018 - 2020 роки,  ІІ  – 

2021 - 2024 роки,  ІІІ – 2025 - 2028 роки. 

План заходів потребує забезпечення наявними фінансовими ресурсами 

в межах реальних можливостей місцевого бюджету та залучення додаткових 

ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку, інші, передбачені 

чинним законодавством, джерела фінансування.  

Напрями розвитку міста відбуватимуться за Стратегічними цілями, 

досягнення яких передбачає тривалий період реалізації, ґрунтується на 

подоланні ключових проблем, тому вони залишатимуться релевантними після 

завершення першого програмного циклу, визначеного цим Планом заходів.  

Вибір стратегічних цілей ґрунтувався на порівняльних перевагах і 

дієвому використанні визначених можливостей розвитку з метою скорочення 

слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків. 

 Загалом Стратегія і План реалізації побудовані на засадах сталого 

розвитку. Сталість вимагає інтеграції та балансування економічних, 

територіальних, соціальних і екологічних цілей.  

До Плану заходів увійшли проєктні пропозиції, які мають першочергове 

значення для розвитку міста. У ході підготовки Плану заходів максимально 

широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для 

стратегічного й оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС, з 

урахуванням особливостей України.  
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2.Стратегічний напрям А. Місто здорового довкілля та 

ресурсозбереження 

Концепція напряму базується на визнанні присутності економічної 

складової в усіх сферах забезпечення життєдіяльності міста. Зміст напряму – 

інфраструктурне забезпечення енергоощадної та екологічно дружньої 

економіки й системи життєдіяльності міста – визначено з огляду на ключові 

проблеми економічного простору, де останнім часом скорочується наукоємна 

складова та складові, які б забезпечували створення доданої вартості. 

Ринок комунальних послуг є економічною складовою, яка забезпечує, як 

диференціацію економіки через розвиток спектру послуг і робочих місць у цій 

сфері, так і загальне підвищення конкурентоспроможності території через 

впровадження енергоефективних та ресурсоощадних технологій у всіх галузях 

економіки та сферах життєдіяльності міста. 

Передбачається, що частина послуг забезпечення життєдіяльності міста 

надалі буде знаходитися в комунальній власності, в тому числі всі послуги з 

водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання в частині 

централізованого надання цих послуг. 

Важливим елементом даного напряму є створення системи ефективного 

та економічно вигідного поводження з промисловими та твердими 

побутовими відходами. Має бути впроваджено роздільний збір, сортування та 

переробка ТПВ, використання частини відходів в якості сировини та джерел 

альтернативної енергії, налагоджено утилізацію мулових осадів центральних 

каналізаційних очисних споруд (ЦОС). 

Розвиватиметься взаємодія підприємств міста та органів місцевого 

самоврядування, як в частині розвитку моніторингу за станом довкілля, так і 

постійної актуалізації стану системи життєзабезпечення міста відповідно до 

потреб. Основні показники 

- задоволеність мешканців станом довкілля; 

- динаміка смертності від онкозахворювань. 

2.1.Схема стратегічного напряму А.  

 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

А.2. Ресурсоощадна та 
енергоефективна система 
життєзабезпечення міста 

А.2.2. Розвиток мереж громадського 
електротранспорту 

Стратегічні цілі 

А.2.3. Енергоефективні системи 

вуличного освітлення міста 

А.2.4. Енергоощадне, комфортне 

житло та енергоефективні будівлі 

бюджетної сфери 

А.2.1. Розвиток міської системи 

управління енергетичними 

ресурсами 

А.1.1. Ресурсоефективне та 

економічно вигідне поводження з 

А.1. Місто чистого довкілля 

А.1.2. Зменшення забруднення 
атмосферного повітря 

А.1.3. Безпечне водопостачання та 
водовідведення 

А.1.5. Системний екологічний 

моніторинг та інформування 

А.1.4. Поліпшення екологічного 
стану малих річок та річки Дніпро 

Оперативні цілі 
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На  другому  етапі  реалізації Стратегії планується реалізація  29 

проєктів за двома стратегічними цілями.  
2.2. Структура  проєктів за стратегічним  Напрямом А 

Проєкти за 
стратегічними цілями 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

Разом, 
тис.грн. 

А.1. Місто чистого 
довкілля 

     

А.1.2.1. Розвиток зеленого 
господарства (озеленення 
міста) 

3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 14 000,000 

А.1.3.1. Реконструкція 
центральних 
каналізаційних очисних 
споруд Лівого берега 
(ЦОС-1). Мулові ставки 
м.Запоріжжя 

3 500,0 18 000,0 12 134,293 16 663,555 50297,848 

А.1.3.2. Реконструкція 
мереж водопроводу і 
каналізування 

408 521,25 408 521,25 408 521,25 408 521,25 1634 085,0 

А.1.3.3. Реконструкції 
системи каналізування 
о. Хортиця м. Запоріжжя. 
(Ділянка №1. Перемикання 
двох ниток напірного 
колектора КНС-27 до 
напірного колектора ДОК 
«Чайка») 

2 619,304 - - - 2619,304 

А.1.3.4. «Реконструкція 
самопливного колектора 
каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в м. 
Запоріжжя (ділянка №2)» 

8 518,009 - - - 8518,009 

А.1.3.5. Реконструкції 
системи каналізування о. 
Хортиця м. Запоріжжя. 
(Ділянка №2. Перемикання 
двох ниток напірного 
колектора КНС-15 до 
напірного колектора КНС-
27) 

3 750,0 - - - 3750,0 

А.1.3.6. «Реконструкція 
водопроводу Д=600 мм по 
вул. Незалежної України 
від вул. Зелінського до вул. 
Лермонтова у м. 
Запоріжжя» (Коригування. 
Ділянка №2) 

7 838,741 - - - 7838,741 

А.1.3.7. «Реконструкція 
напірного каналізаційного 
колектору від КНС №24 від 
вул. Істоміна-Калинова до 
камери гасіння по 
вул. Новгородська в м. 
Запоріжжя (ділянка від 
вул. Калнишевського до 
вул. Курузова)» 

3 000,0 20 701,944 - - 23701,944 
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А.1.3.8. Реконструкція 
напірного каналізаційного 
колектору від КНС №24 від 
вул. Істоміна-Калинова до 
камери гасіння по 
вул. Новгородська в м. 
Запоріжжя (ділянка від 
вул.Курузова до вул.14 
жовтня) 

- 7 000,0 13 001,043 - 20001,043 

А.1.3.9. Реконструкція 
напірного каналізаційного 
колектору від КНС №24 від 
вул. Істоміна-Калинова до 
камери гасіння по 
вул. Новгородська в м. 
Запоріжжя (ділянка від 
вул.14 жовтня до камери 
гасіння по 
вул.Новгородська) 

- - 3 000,0 10 812,652 13812,652 

А.1.3.10. Реконструкція 
ділянки самопливного 
колектора каналізації 
Д=600 мм по вул. Квітуча в 
м. Запоріжжя. Інв. № 33041 

500,0 8 600,0 - - 9100,0 

А.1.3.11. «Реконструкція 
ділянки водопроводу Ду 
800мм (1) б. Садилова та 
б. Богатирева 
інв. № 32686» 

6 576,911 - - - 6576,911 

А.1.3.12. «Реконструкція 
ділянки водопроводу Ду 
800мм (2) б. Садилова та 
б. Богатирева 
інв. № 32694» 

- 6 635,75 - - 6635,75 

А.1.3.13. Реконструкція 
самопливного колектора 
каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в м. 
Запоріжжя (ділянка №3) 

- 15 410,87 - - 15410,87 

А.1.3.14. Реконструкція 
самопливного колектора 
каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в м. 
Запоріжжя (ділянка №4) 

- - 15410,87 - 15410,87 

А.1.3.15. «Реконструкція 
Дніпровської 
водопровідної станції №2 
(ДВС-2), м. Запоріжжя 
 

- - - - 980451,0 

А.1.3.16. Будівництво 
вузла з виробництва 
гіпохлориту натрію 
(12,5%) із застосуванням 
електролізних установок 

- - - - 490225,500 

А.1.3.17. Реконструкція 
системи каналізування м. 
Запоріжжя 

- - - - 576910,400 
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А.1.4.1. Заходи щодо 
відновлення і підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок. 
Розчистка  русла б.Суха в 
районі Дослідної станції 
м.Запоріжжя 

5600 2480 - - 8080,0 

А1.4.2. Заходи щодо 
відновлення і підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок. 
Розчистка русла р.Верхня 
Хортиця в районі 
вул.Зачиняєва, 
Шушенська, Істоміна 

- - 390,871 3390,871 6781,742 

А.1.4.3. Заходи щодо 
відновлення і підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок. 
Розчистка гирлової ділянки 
русла р.Мокра Московка 

- - 25 764,339 25 764,338 51528,677 

А.1.4.4. Роботи пов’язані з 
поліпшенням технічного 
стану та благоустрою 
великої водойми вздовж 
Прибережної магістралі (в 
районі парку «Перемоги») 
м. Запоріжжя.  

- - 9 500,00 - 9 500,00 

А.1.4.5. Заходи щодо 
відновлення і підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок. 
Розчистка ділянки русла  р. 
Сагайдачка в 
Дніпровському районі 
м.Запоріжжя 

551,580 - - - 551,580 

Всього, за стратегічною 
ціллю 

    3 955 787,84 

 
А.2. Ресурсоощадна та 
енергоефективна система 
життєзабезпечення міста 

     

А.2.2.1. Модернізація 
(реконструкція) 
інфраструктури міського 
електротранспорту. 

5 627,494 - - - 5627,494 

А.2.3.1. Реконструкція 
мереж зовнішнього 
освітлення 

12 190,482 12 034,536 12 672,367 13 344,002 50 241,387 

А.2.4.1. Комплексний 
проєкт термомодернізації 
бюджетних будівель 
м.Запоріжжя» в рамках 

- - - - 602977,4 
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проєкту ЄІБ  «Програма 
розвитку муніципальної 
інфраструктури України» 
А.2.4.2.Термомодернізація 
будівлі Запорізького 
міського територіального 
центру соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) за 
адресою вул. Парамонова, 
11а -  реконструкція 

- - 2000,0 4987,182 6987,182 

А.2.4.3. Реконструкція 
систем теплозабезпечення 
із встановленням 
індивідуальних теплових 
пунктів (ІТП) у будівлях 
житлової та бюджетної 
сфери м.Запоріжжя 

- - - -   106640,0 

А.2.4.4.«Проєкт 
енергоефективності в 
муніципалітетах» 
(«Енергоефективність у 
громадах-І») 

- - - - 578466,0 

 Всього, за стратегічною 
ціллю 

    1350939,463 

 Всього за Напрямом А. на 2021-2024 роки                                                                5 306 727,30 
 
2.3 Проєкти за напрямом А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
 

2.3.1. Стратегічна ціль  А.1. Місто чистого довкілля 

А.1.2.1. Розвиток зеленого господарства (озеленення міста) 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.2. Зменшення забруднення атмосферного повітря  

Назва проєкту А.1.2.1. Розвиток зеленого господарства (озеленення міста) 

Стислий опис проєкту Запоріжжя – велике індустріальне місто з несприятливими 
екологічними умовами, тому одна з основних задач – це 
озеленення міста, створення якомога більших площ зелених 
насаджень, будівництво нових парків, скверів, куточків 
відпочинку і реконструкція тих, що існують в занедбаному стані. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Проведення заходів з озеленення міста – посадка дерев та 
чагарників, омолодження дерев – знесення старих, аварійних 
дерев і висадка молодих саджанців, влаштування газонів на 
території міста, тощо. 

Ключові заходи проєкту Комплекс робіт з розвитку зеленого господарства (садіння 
чагарників, посів газону) в межах Програми «Про фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень».  
Всього за 2021-2024 роки  орієнтовно заплановано висадити 
6 368 од. дерев та чагарників, а також влаштувати (посіяти) 
37 000 кв.м. газону. 

Період здійснення 2021-2024  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 500,000 14 000,000 

Джерела фінансування Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 
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Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районні адміністрації Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районні адміністрації Запорізької міської ради 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

 Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт 
Департамент 

інфраструктури та 
благоустрою 

Запорізької міської 
ради, районні 
адміністрації 

Запорізької міської 
ради 

2021-2024  

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2024  

 
 

        А. 1.3.1. Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега 
(ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя 

Напрям Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна 
ціль 

А 1. Місто чистого довкілля 

Оперативна 
ціль  

А. 1.3. Безпечне водопостачання та водовідведення/ Реконструкція 
центральних каналізаційних очисних споруд (ЦОС-1, ЦОС-2). 

Назва проєкту 
А.1.3.1. Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд 
Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя 

Стислий опис 
проєкту 
 

Майданчик мулових ставків з півночі і заходу обмежений 
сільськогосподарськими землями дослідного господарства 
«Кушугумський», з півдня – автодорогою з міста Запоріжжя та 
смт.Балабине на автомагістраль Харків – Сімферополь. Відстань до 
житла смт.Балабине – 700 м. Загалом 62 ставки та 5 відстійників 
розміщуються на площі 62 га. Мулові ставки №№ 1 – 5, 12 та 13 
розташовані в лівому крилі майданчика, а № 54 – 57 – у правому крилі. 
На даний час майже всі мулові ставки ЦОС-1 заповнені мулом. З 59 
ставків лише 8 вичищені, з них 3 ставка №№ 1 – 3 було реконструйовано 
у 2018 – 2020 роках. 

Чистка ставків виконується драглайном, у зв’язку з чим їх глибина за 
час експлуатації значно збільшилася, тому мул на ставках 
зневоднюється дуже повільно. Через довготривале підсихання мають 
місце процеси загнивання мулу, що створює об’єктивну проблему 
утворення неприємних запахів при очистці стічних вод. 
В рамках проєкту планується провести реконструкцію 11 ставків в 3 
черги 
     І черга – в  2020 році планується завершити першу чергу 
реконструкції, а саме  провести реконструкцію мулових ставків №1-№3 
з трубопроводами і камерами, 
     ІІ черга – реконструкція мулових ставків № 5, № 4, № 12 та № 13 з 
трубопроводами і камерами; 
     ІІІ черга – реконструкція мулових ставків № 54 – № 57 з 
трубопроводами і камерами. 

Результати 
проєкту  

Реалізація проєкту дозволить удосконалити технологічний процес 
обробки осаду та покращить загальний вплив на навколишнє природне 
середовище 

Ключові 
заходи проєкту 
 

Коригування проєктно-кошторисної документації, експертиза проєкту. 
Реконструкція мулових ставків (реконструкція мулових майданчиків, 
зменшення глибини мулових ставків, часткова заміна дренажних 
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трубопроводів).  
Очищення ставків від мулу екскаваторами та зрізання існуючого днища. 
Улаштування колодязів механічного зневоднення та відвідних 
колодязів. 
Прокладання відвідних колекторів і напускних трубопроводів. 

Період 
здійснення 

2021-2024  

Орієнтовна 
вартість 
проєкту, тис. 
грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 
3 500,0 18 000,0 12 134,293 16 663,555 50 297,848 

Джерела 
фінансування 
 

За рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України 

Відповідальни
й 

Комунальне підприємство «Водоканал» 

Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 

Комунальне підприємство «Водоканал», підрядник-переможець 
процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Коригування 
проєктно- 
кошторисної 
документації, 
експертиза 
проєкту. 

Комунальне 
підприємство 
«Водоканал» 

 2021 

«Реконструкція 
центральних 
каналізаційних 
очисних споруд 
Лівого берега 
(ЦОС-1). 
Мулові ставки 
м. Запоріжжя», 
в т.ч. 2 черга – 
реконструкція 
мулових ставків 
№5, №4, №12 і 
№13 з 
трубопроводами 
і камерами 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація 
- переможець 
процедури 
закупівель 

2021 - 2023 

«Реконструкція 
центральних 
каналізаційних 
очисних споруд 
Лівого берега 
(ЦОС-1). Мулові 
ставки м. 
Запоріжжя», в 
т.ч. 3 черга – 
реконструкція 
мулових ставків 
№54 – №57 з 
трубопроводами 
і камерами 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація 
- переможець 
процедури 
закупівель 

2024 
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    А.1.3.2. Реконструкція мереж водопроводу і каналізування 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3. Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.18. Реконструкція мереж водопроводу і каналізування 

Стислий опис 
проєкту 

Реконструкція мереж водопроводу та каналізації з повною 
заміною аварійних ділянок, які відпрацювали свій нормативний 
строк експлуатації з використанням сучасних технологій 
прокладання труб, наприклад, шляхом санації або безтраншейної 
прокладки. Використання сучасних трубопроводів з полімерних 
матеріалів, які мають більший строк експлуатації у порівняні зі 
сталевими або чавунними трубопроводами, та екологічно безпечні. 

Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реалізація проєкту з реконструкції мереж водопроводу та 
каналізації дозволить  
 забезпечити безперебійне та надійне водопостачання 

споживачів питною водою належної якості та тиску; 
 знизити втрати питної води внаслідок витоків та аварійних 

ситуацій; 
 зменшити витрати електричної енергії на транспортування 

питної води споживачам та кількість реагентів на очищення 
води; 

виключити ймовірність забруднення навколишнього природного 
середовища каналізаційними стоками та негативний вплив на 
екологічний стан прилеглої території. 

Ключові заходи 
проєкту 

ТЕО, проєктування, експертиза проєкту, будівельно-монтажні 
роботи 

Період здійснення 2021-2024 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн 
* Розраховано за 
курсом євро 
станом на 
31.08.2020р 
(32,6817 грн.) 

2021 2022 2023 2024 Разом 

408 521,25 408 521,25 408 521,25 408 521,25 1 634 085,0
* 

Джерела 
фінансування 

Залучення іноземних інвестицій та грошових коштів місцевого 
та державного бюджетів. 

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Виконавець робіт – іноземні або вітчизняні компанії. 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Детальний план реалізації 
проєкту не визначений 
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       А.1.3.3. Реконструкції системи каналізування о. Хортиця м. Запоріжжя. (Ділянка 
№1.   Перемикання двох ниток напірного колектора КНС-27 до напірного колектора 
ДОК  «Чайка») 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна 
ціль 

А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна 
ціль 

А.1.3 Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.3. «Реконструкції системи каналізування о. Хортиця 
м. Запоріжжя. (Ділянка №1. Перемикання двох ниток напірного 
колектора КНС-27 до напірного колектора ДОК «Чайка»)» 

Стислий опис 
проєкту 

Даним проєктом передбачена реконструкція системи каналізування 
острова Хортиця в місті Запоріжжя ділянка № 1, з перемиканням  
двох ниток напірного колектора КНС-27 до напірного колектору 
ДОК «Чайка», довжина траси напірного колектору 2 х 172,0 пог.м. 
діаметром 180 мм. 

Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реконструкція системи каналізування о. Хортиця дозволить 
запобігти забрудненню господарсько-фекальними стічними водами 
острів Хортиця, покращить загальний вплив на навколишнє 
природне середовище. 

Ключові заходи 
проєкту 

Реконструкція системи каналізування о. Хортиця. Ділянка №1. 
починається на території КНС-27 в зеленій зоні і закінчується біля 
арочного мосту о. Хортиця біля камери переключення К-1. 
Прокладка двох ниток напірної каналізації від КНС-27 до Кп-1 
виконується відкритим способом з улаштуванням нового колодязя К-
2 та укладкою трубопроводів, а від Кп-1 до камери гасіння К-1 
виконується закритим методом ГНБ. 
В місці підключення до існуючої мережі каналізації передбачено 
будівництво камери переключення К-1. 

Період 
здійснення 

2021 

Орієнтовна 
вартість 
проєкту, тис. 
грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

2 619,304 - - - 2 619,304 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Реконструкції системи 
каналізування о. Хортиця 
м. Запоріжжя. (Ділянка №1. 
Перемикання двох ниток 
напірного колектора КНС-27 
до напірного колектора ДОК 
«Чайка») 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація - 
переможець процедури 
закупівель 

2021 
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 А.1.3.4. «Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 мм по  
   вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка №2)»  

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна 
ціль 

А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна 
ціль 

А.1.3. Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.4. «Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 
мм по вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка №2)» 

Стислий опис 
проєкту 

Даним проєктом передбачена реконструкція самопливного 
колектора каналізації Ду=800 мм по вул. Новокузнецька в м.Запоріжжя 
ділянка № 2, заміна існуючого залізобетонного трубопроводу 
Ду800мм на поліетиленові труби ПЕ100 SDR17 зовнішнім діаметром 
800мм на ділянці 152 пог.м. 

Ділянка №2 самопливної каналізації Ду800мм проходить по 
вул. Новокузнецька, забудованій багатоповерховими будівлями. 
Траса, пролягає вздовж проїжджої частини вул. Новокузнецька по 
зеленій зоні, засадженій деревами і чагарником, протягом всієї 
довжини. 

Глибина залягання трубопроводу – від 5,6м до 5,16м. 
Прокладання нової поліетиленової труби від колодязя К-2 (проєкт.) 

до колодязя К-4 (проєкт.) буде виконана методом горизонтально 
спрямованого буріння.  

Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка №2) дасть змогу 
поліпшити екологічний стан навколишнього природного середовища, 
зменшити забруднення неочищеними стічними водами ґрунтів, 
підземних водних горизонтів, поліпшити епідеміологічний стан за 
рахунок запобігання аварійних ситуацій, забезпечить безперебійне 
функціонування системи каналізаційної мережі. 

Ключові заходи 
проєкту 

Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в місті Запоріжжя ділянка № 2, заміна існуючого 
залізобетонного трубопроводу Ду800мм на поліетиленові труби 
ПЕ100 SDR17 зовнішнім діаметром 800мм на ділянці 152 пог.м.. 

Період 
здійснення 

2021 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

8 518,009 - - - 8 518,009 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконан

ня 

«Реконструкція самопливного 
колектора каналізації Ду = 
800 мм по вул. 
Новокузнецька в 
м. Запоріжжя (ділянка №2)» 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація - 
переможець процедури 
закупівель 

2021 
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А.1.3.5. Реконструкції системи каналізування о. Хортиця м. Запоріжжя. (Ділянка №2.                                                                                                                    
Перемикання двох ниток напірного колектора КНС-15 до напірного колектора КНС-
27) 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3 Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.5. Реконструкції системи каналізування о. Хортиця 
м. Запоріжжя. (Ділянка №2. Перемикання двох ниток напірного 
колектора КНС-15 до напірного колектора КНС-27) 

Стислий опис проєкту Даним проєктом передбачена реконструкція системи 
каналізування острова Хортиця в місті Запоріжжя ділянка № 2, з 
перемиканням  двох ниток напірного колектора КНС-15 до 
напірного колектору КНС-27, довжина траси напірного 
колектору 2 х 346.5 пог.м.; діаметром 180 мм 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реконструкція системи каналізування о. Хортиця дозволить 
запобігти забрудненню господарсько-фекальними стічними 
водами острів Хортиця, покращить загальний вплив на 
навколишнє природне середовище. 

Ключові заходи 
проєкту 

Реконструкція системи каналізування о. Хортиця. Ділянка №2 
Початок траси знаходиться в зеленій зоні на території біля КНС-
15;  кінець траси – біля  залізничних колій на о. Хортиця. 
Передбачена прокладка двох ниток напірної каналізації від КНС-
15 з труб ПЕ100 d=180х10,7 мм, підключення до існуючої 
каналізації біля залізничних колій. Роботи будуть проводитися 
закритим способом (методом ГНБ) з мінімальним розритям 
ґрунту тільки для технологічних котлованів і колодязів.  
Перехід під автодорогою виконати в футлярах з труб ПЕ100 d 
280 мм. Протягування труб в футлярах передбачена на ковзних 
опорах. Передбачено будівництво колодязя із залізобетонних 
кілець в місці переходу під автодорогою для контролю за 
можливим витоком води всередині футляра. Верхній кінець 
футляра закрити герметично, нижній кінець вивести в 
контрольний колодязь.   

Період здійснення 2021 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

3 750,0 - - - 3 750,0 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконан

ня 

«Реконструкції системи 
каналізування о. Хортиця м. 
Запоріжжя. (Ділянка №2. 
Перемикання двох ниток 
напірного колектора КНС-15 до 
напірного колектора КНС-27)» 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація - 
переможець процедури 
закупівель 

2021 
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А.1.3.6. «Реконструкція водопроводу Д=600 мм по вул. Незалежної України від вул. 
Зелінського до вул. Лермонтова у м. Запоріжжя» (Коригування. Ділянка №2) 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.2. Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.6. «Реконструкція водопроводу Д=600 мм по вул. Незалежної 
України від вул. Зелінського до вул. Лермонтова у м. Запоріжжя» 
(Коригування. Ділянка №2) 

Стислий опис 
проєкту 

Даним проєктом передбачена 
- реконструкція існуючого водопроводу із сталевих труб Д=600 мм, 
що проходить по вул. Незалежної України від вул. Сталеварів до 
вул. Лермонтова в м. Запоріжжі (ділянка №2) із заміною на труби 
ПЕ100 діаметром 450 мм, Р = 1,0 МПа на ділянці 481 пог.м; 
- влаштування нових колодязів і розширення камери; 
- перепідключення існуючих врізок; 
- відновлення покриття тротуарів, дороги, газонного покриття і 
бордюрного каменю після закінчення робіт. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реконструкція водопроводу Д=600мм по вул. Незалежної України від 
вул. Зелінського до вул. Лермонтова у м.Запоріжжі довжиною 0,481 км 
діаметром 450 мм, попередить виникнення аварійних ситуацій на 
даній ділянці водогону, покращить загальний вплив на навколишнє 
середовище, мінімізує вірогідність провалу дорожнього полотна на 
вулицях, через які проходить водогін, а також дозволить забезпечити 
безперебійне водопостачання Вознесенівського району міста 
Запоріжжя з населенням близько 100 тис. чол. 

Ключові заходи 
проєкту 

Реконструкція водопроводу Д=600 мм по вул. Незалежної України від 
вул. Зелінського до вул. Лермонтова у м. Запоріжжя» (Коригування. 
Ділянка №2) довжиною 0,481 км діаметром 450 мм.  

Період здійснення 2021 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

7 838,741 - - - 7 838,741 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

«Реконструкція водопроводу 
Д=600 мм по вул. Незалежної 
України від вул. Зелінського 
до вул. Лермонтова у м. 
Запоріжжя» (Коригування. 
Ділянка №2) 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація - 
переможець процедури 
закупівель 

2021 
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А.1.3.7. «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 від  
 вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська в м. Запоріжжя                                                          
(ділянка від вул. Калнишевського до вул. Курузова)» 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3 Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.7. «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від 
КНС №24 від вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по 
вул. Новгородська в м. Запоріжжя (ділянка від вул. Калнишевського 
до вул. Курузова)» 

Стислий опис 
проєкту 

Даним проєктом передбачена 
– реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 

від вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська 
на ділянці від вул. Калнишевського до вул. Курузова 1,172 км 
діаметром 630 мм; 

– перепідключення існуючих врізок; 
– заміна оглядових  та контрольних колодязів; 
– будівництво оглядових камер зі збірного залізобетону; 
– улаштування випусків для можливості випорожнення ділянок 

колектору при аваріях та при проведенні профілактичних робіт. 
Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 від 
вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська 
(ділянка від вул. Калнишевського до вул. Курузова) дасть змогу 
поліпшити екологічний стан навколишнього природного середовища, 
зменшити забруднення неочищеними стічними водами ґрунтів, 
підземних водних горизонтів, поліпшити епідеміологічний стан за 
рахунок запобігання аварійних ситуацій, забезпечить безперебійне 
функціонування системи каналізаційної мережі. 

Ключові заходи 
проєкту 

Розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза проєкту. 
Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 від 
вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська 
(ділянка від вул. Калнишевського до вул. Курузова) довжиною 
1,172 км діаметром 630 мм.  

Період здійснення 2021 – 2022  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

3 000,0 20 701,944 - - 23 701,944 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Розробка  проєктно-кошторисної 
документації, експертиза проєкту. 

Комунальне 
підприємство 
«Водоканал» 

 2021 

Реконструкція напірного 
каналізаційного колектору від 
КНС №24 від вул. Істоміна-
Калинова до камери гасіння по 
вул. Новгородська (ділянка від 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація 
- переможець 
процедури закупівель 

2021 - 2022 
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вул. Калнишевського до 
вул. Курузова)» 

 
    А.1.3.8. «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 від 
вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська в м. Запоріжжя 
(ділянка від вул.Курузова до вул.14 жовтня)» 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3. Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.8. Реконструкція напірного каналізаційного колектору від 
КНС №24 від вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по 
вул. Новгородська в м. Запоріжжя (ділянка від вул.Курузова до 
вул.14 жовтня) 

Стислий опис проєкту – Даним проєктом передбачена 
– реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС 

№24 від вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по 
вул. Новгородська на ділянці від вул.Курузова до вул.14 
жовтня 0,989 км діаметром 630 мм; 

– перепідключення існуючих врізок; 
– заміна оглядових  та контрольних колодязів; 
– будівництво оглядових камер зі збірного залізобетону; 
– улаштування випусків для можливості випорожнення ділянок 

колектору при аваріях та при проведенні профілактичних 
робіт. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 
від вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по 
вул. Новгородська (ділянка вул.Курузова до вул.14 жовтня) дасть 
змогу поліпшити екологічний стан навколишнього природного 
середовища, зменшити забруднення неочищеними стічними 
водами ґрунтів, підземних водних горизонтів, поліпшити 
епідеміологічний стан за рахунок запобігання аварійних ситуацій, 
забезпечить безперебійне функціонування системи каналізаційної 
мережі. 

Ключові заходи 
проєкту 

Розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза 
проєкту. 
Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 
від вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по 
вул. Новгородська (ділянка від вул.Курузова до вул.14 жовтня) 
довжиною 0,989 км діаметром 630 мм.  

Період здійснення 2021 – 2023  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- 7 000,0 13 001,043 - 20 001,043 

Джерела фінансування Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Розробка  проєктно-кошторисної 
документації, експертиза проєкту. 

Комунальне 
підприємство 
«Водоканал» 

 2021 



21 

 

 

 

Реконструкція напірного 
каналізаційного колектору від КНС 
№24 від вул. Істоміна-Калинова до 
камери гасіння по вул. Новгородська 
(ділянка від вул.Курузова до вул.14 
жовтня)» 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна 
організація - 
переможець 
процедури 
закупівель 

2022 - 
2023 

 
А.1.3.9. «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 від 
вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська в м. Запоріжжя 
(ділянка від вул.14 жовтня до камери гасіння по вул.Новгородська)» 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3. Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.9. Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС 
№24 від вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по 
вул. Новгородська в м. Запоріжжя (ділянка від вул.14 жовтня до 
камери гасіння по вул.Новгородська) 

Стислий опис 
проєкту 

– Даним проєктом передбачена 
– реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 

від вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська 
на ділянці від вул.14 жовтня до камери гасіння по 
вул.Новгородська 0,683 км діаметром 630 мм; 

– перепідключення існуючих врізок; 
– заміна оглядових  та контрольних колодязів; 
– будівництво оглядових камер зі збірного залізобетону; 
– улаштування випусків для можливості випорожнення ділянок 

колектору при аваріях та при проведенні профілактичних робіт. 
Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 від 
вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська 
(ділянка від вул.14 жовтня до камери гасіння по вул.Новгородська) 
дасть змогу поліпшити екологічний стан навколишнього природного 
середовища, зменшити забруднення неочищеними стічними водами 
ґрунтів, підземних водних горизонтів, поліпшити епідеміологічний 
стан за рахунок запобігання аварійних ситуацій, забезпечить 
безперебійне функціонування системи каналізаційної мережі. 

Ключові заходи 
проєкту 

Розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза проєкту. 
Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №24 від 
вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська 
(ділянка від вул.14 жовтня до камери гасіння по вул.Новгородська) 
довжиною 0,683 км діаметром 630 мм.  

Період здійснення 2022 – 2024  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- - 3 000,0 10 812,652 13 812,652 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Розробка  проєктно-кошторисної 
документації, експертиза проєкту. 

Комунальне 
підприємство 
«Водоканал» 

 2022 



22 

 

 

 

Реконструкція напірного 
каналізаційного колектору від 
КНС №24 від вул. Істоміна-
Калинова до камери гасіння по 
вул. Новгородська (ділянка від 
вул.14 жовтня до камери гасіння 
по вул.Новгородська)» 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація - 
переможець процедури 
закупівель 

2023 - 
2024 

 
А.1.3.10. Реконструкція ділянки самопливного колектора каналізації Д=600 мм по 
вул. Квітуча в м. Запоріжжя. Інв. № 33041 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3 Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.10. Реконструкція ділянки самопливного колектора 
каналізації Д=600 мм по вул. Квітуча в м. Запоріжжя. Інв. № 33041 

Стислий опис 
проєкту 

– Даним проєктом передбачена 
– реконструкція ділянки самопливного колектора каналізації 

Д=600 мм по вул. Квітуча в м. Запоріжжя 0,320 км діаметром 
600 мм; 

– перепідключення існуючих врізок; 
– заміна оглядових  та контрольних колодязів; 
– будівництво оглядових камер зі збірного залізобетону; 
– улаштування випусків для можливості випорожнення ділянок 

колектору при аваріях та при проведенні профілактичних робіт. 
Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реконструкція ділянки самопливного колектора каналізації Д=600 
мм по вул. Квітуча в м. Запоріжжя. Інв. № 33041 дасть змогу 
поліпшити екологічний стан навколишнього природного 
середовища, зменшити забруднення неочищеними стічними водами 
ґрунтів, підземних водних горизонтів, поліпшити епідеміологічний 
стан за рахунок запобігання аварійних ситуацій, забезпечить 
безперебійне функціонування системи каналізаційної мережі. 

Ключові заходи 
проєкту 

Розробка проєктно-кошторисної документації, 
Реконструкція ділянки самопливного колектора каналізації Д=600 
мм по вул. Квітуча в м. Запоріжжя. Інв. № 33041 довжиною 0,32 км 
діаметром 600 мм.  

Період здійснення 2021 – 2022  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

500,0 8 600,0 - - 9 100,0 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконан

ня 

Розробка  проєктно-кошторисної 
документації, експертиза проєкту. 

Комунальне 
підприємство 
«Водоканал» 

 2021 

«Реконструкція ділянки 
самопливного колектора каналізації 
Д=600 мм по вул. Квітуча в 
м. Запоріжжя. Інв. № 33041» 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація - 
переможець процедури 
закупівель 

2022 

 



23 

 

 

 

       А.1.3.11. «Реконструкція ділянки водопроводу Ду 800мм (1) б. Садилова та     
       б. Богатирева інв. № 32686» 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3 Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.11. «Реконструкція ділянки водопроводу Ду 800мм (1) 
б. Садилова та б. Богатирева інв. № 32686» 

Стислий опис 
проєкту 

Даним проєктом передбачена 
- реконструкція існуючого водопроводу із сталевих труб Д=800 
мм, із заміною на труби ПЕ100 діаметром 630 мм, Р = 1,0 МПа на 
ділянці 500 пог.м, методом санації (протягування труби в трубу); 
- влаштування нових колодязів і камери. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реконструкція ділянки водопроводу Ду 800мм (1) б. Садилова та 
б. Богатирева інв. № 32686 довжиною 0,5 км діаметром 630 мм, 
попередить виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці 
водогону, покращить загальний вплив на навколишнє середовище, 
забезпечить безперебійне водопостачання мешканців Заводського 
району близько 152,35 тис. чоловік. 

Ключові заходи 
проєкту 

Коригування проєктно-кошторисної документації, експертиза 
проєкту, експертиза проєкту. 
Реконструкція ділянки водопроводу Ду 800мм (1) б. Садилова та 
б. Богатирева інв. № 32686 довжиною 0,5 км діаметром 630 мм.  

Період здійснення 2021 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

6 576,911 - - - 6 576,911 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Коригування проєктно-
кошторисної документації в 
діючи ціни 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація  2021 

«Реконструкція ділянки 
водопроводу Ду 800мм (1) 
б. Садилова та б. Богатирева 
інв. № 32686» 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація 
- переможець 
процедури закупівель 

2021 

 
 
А.1.3.12. «Реконструкція ділянки водопроводу Ду 800мм (2) б. Садилова та 
б. Богатирева інв. № 32694» 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3.1 Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.12. «Реконструкція ділянки водопроводу Ду 800мм (2) 
б. Садилова та б. Богатирева інв. № 32694» 

Стислий  
опис проєкту 

Даним проєктом передбачена 
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- реконструкція існуючого водопроводу із сталевих труб Д=800 
мм, із заміною на труби ПЕ100 діаметром 630 мм, Р = 1,0 МПа на 
ділянці 500 пог.м, методом санації (протягування труби в трубу); 
- влаштування нових колодязів і камери. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реконструкція ділянки водопроводу Ду 800мм (2) б. Садилова та 
б. Богатирева інв. № 32694 довжиною 0,5 км діаметром 630 мм, 
попередить виникнення аварійних ситуацій на даній ділянці 
водогону, покращить загальний вплив на навколишнє середовище, 
забезпечить безперебійне водопостачання мешканців Заводського 
району близько 152,35 тис. чоловік. 

Ключові заходи 
проєкту 

Коригування проєктно-кошторисної документації, експертиза 
проєкту, експертиза проєкту. 
Реконструкція ділянки водопроводу Ду 800мм (2) б. Садилова та 
б. Богатирева інв. № 32694 довжиною 0,5 км діаметром 630 мм.  

Період здійснення 2022 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- 6 635,75 - - 6 635,75 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Коригування проєктно-
кошторисної документації в 
діючи ціни 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація  2021 

«Реконструкція ділянки 
водопроводу Ду 800мм (2) 
б. Садилова та б. Богатирева 
інв. № 32694»  

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація 
- переможець 
процедури закупівель 

2022 

 
А.1.3.13. «Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка №3)» 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3. Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.1. Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 
800 мм по вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка №3) 

Стислий опис 
проєкту 

Даним проєктом передбачена реконструкція самопливного 
колектора каналізації Ду=800 мм по вул. Новокузнецька в 
м.Запоріжжя ділянка № 3, заміна існуючого залізобетонного 
трубопроводу Ду800мм на поліетиленові труби ПЕ100 SDR17 
зовнішнім діаметром 800мм на ділянці 250 пог.м. 

Ділянка №3 самопливної каналізації Ду800мм проходить по 
вул. Новокузнецька, забудованій багатоповерховими будівлями. 
Траса, пролягає вздовж проїжджої частини вул. Новокузнецька по 
зеленій зоні, засадженій деревами і чагарником, протягом всієї 
довжини. 

Глибина залягання трубопроводу – від 5,6м до 5,16м. 
Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка №3) дасть змогу 
поліпшити екологічний стан навколишнього природного 
середовища, зменшити забруднення неочищеними стічними водами 
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ґрунтів, підземних водних горизонтів, поліпшити епідеміологічний 
стан за рахунок запобігання аварійних ситуацій, забезпечить 
безперебійне функціонування системи каналізаційної мережі. 

Ключові заходи 
проєкту 

Розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза 
проєкту. 
Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в місті Запоріжжя ділянка № 3, заміна 
існуючого залізобетонного трубопроводу Ду800мм на 
поліетиленові труби ПЕ100 SDR17 зовнішнім діаметром 800мм на 
ділянці 250 пог.м.. 

Період здійснення 2022 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- 15 410,87 - - 15 410,87 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Розробка проєктно-
кошторисної документації, 
експертиза проєкту 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація  2021 

«Реконструкція самопливного 
колектора каналізації Ду = 800 
мм по вул. Новокузнецька в 
м. Запоріжжя (ділянка №3)» 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація - 
переможець процедури 
закупівель 

2022 

 
  А.1.3.14. Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 мм по     
  вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка №4) 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна 
ціль 

А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна 
ціль 

А.1.3 Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.14. Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 
800 мм по вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка №4) 

Стислий опис 
проєкту 

Даним проєктом передбачена реконструкція самопливного 
колектора каналізації Ду=800 мм по вул. Новокузнецька в 
м.Запоріжжя ділянка № 3, заміна існуючого залізобетонного 
трубопроводу Ду800мм на поліетиленові труби ПЕ100 SDR17 
зовнішнім діаметром 800мм на ділянці 250 пог.м. 

Ділянка №4 самопливної каналізації Ду800мм проходить по 
вул. Новокузнецька, забудованій багатоповерховими будівлями. 
Траса, пролягає вздовж проїжджої частини вул. Новокузнецька по 
зеленій зоні, засадженій деревами і чагарником, протягом всієї 
довжини. 

Глибина залягання трубопроводу – від 5,6м до 5,16м. 
Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя (ділянка №4) дасть змогу 
поліпшити екологічний стан навколишнього природного 
середовища, зменшити забруднення неочищеними стічними водами 
ґрунтів, підземних водних горизонтів, поліпшити епідеміологічний 
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стан за рахунок запобігання аварійних ситуацій, забезпечить 
безперебійне функціонування системи каналізаційної мережі. 

Ключові заходи 
проєкту 

Розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза проєкту. 
Реконструкція самопливного колектора каналізації Ду = 800 мм по 
вул. Новокузнецька в місті Запоріжжя ділянка № 4, заміна 
існуючого залізобетонного трубопроводу Ду800мм на поліетиленові 
труби ПЕ100 SDR17 зовнішнім діаметром 800мм на ділянці 250 
пог.м.. 

Період 
здійснення 

2023 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- - 15 410,87 - 15 410,87 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет  

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Підрядник – переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Розробка проєктно-
кошторисної документації, 
експертиза проєкту 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація  2022 

«Реконструкція самопливного 
колектора каналізації Ду = 
800 мм по вул. 
Новокузнецька в 
м. Запоріжжя (ділянка №4)» 

Комунальне  
підприємство 
«Водоканал» 

Підрядна організація - 
переможець процедури 
закупівель 

2023 

 
        А.1.3.15. Реконструкція Дніпровської водопровідної станції №2 (ДВС-2), 
        м. Запоріжжя 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1.3. Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.15. Реконструкція Дніпровської водопровідної станції №2 
(ДВС-2), м. Запоріжжя 

Стислий опис 
проєкту 

Проведення реконструкції водопровідної станції ДВС-2 для  
забезпечення гарантованої якості питної води відповідно до вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною”. Реконструкцією повинно 
передбачатись вибір ефективної технології обробки питної та 
відновлення якісного технічного стану споруд і обладнання.  

Також в рамках реалізації заходу необхідно передбачити 
технологію очистки та повторного використання промивних вод 
(безстічна технологія). 

Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реалізація проєкту дозволить 
- забезпечити населення правобережної частини м. Запоріжжя 

якісною питною водою відповідно до державних норм ДСанПіН 
2.2.4-171-10, забезпечити гарантовано якісну  питну воду в 
епідемічному відношенні. 
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- припинити скид неочищених промивних вод у р. Дніпро  та  
ліквідувати потребу сплати штрафних санкцій за постачання 
неякісної питної води та  сплату екологічних податків за скид 
неочищених промивних вод в р. Дніпро 

- підвищити ефективність роботи споруд 

Ключові заходи 
проєкту 

    Ключові заходи реалізації проєкту включають 
розробка попереднього ТЕО (виконання лабораторних і пілотних 
досліджень та їх аналіз, виконання технологічних та техніко-
економічних розрахунків), ТЕО, проєктування, експертиза проєкту, 
будівельні роботи, пуско-налагоджувальні роботи 

Період здійснення 2022-2024 
Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 
*Розраховано за 
курсом євро станом 
на 31.08.2020р 
(32,6817 грн.). 
**Орієнтовна 
вартість проєкту 
може змінюватись 
після укладання 
договорів з 
учасниками проєкту. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- - - - 980 451,000* 

      

Джерела 
фінансування 

Залучення іноземних інвестицій та грошових коштів місцевого та 
державного бюджетів. 

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Виконавець робіт - іноземні або вітчизняні компанії. 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Детальний план реалізації 
проєкту не визначений 

   

 
  А.1.3.16. Будівництво вузла з виробництва гіпохлориту натрію (12,5%) із 
застосуванням електролізних установок  

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль А.1. 3 Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.16. Будівництво вузла з виробництва гіпохлориту натрію 
(12,5%) із застосуванням електролізних установок 

Стислий опис 
проєкту 

 Будівництво на  водопровідній станції ДВС-1 електролізної 
станції з виробництва гіпохлориту натрію (12.5%) і діоксиду хлору 
для знезараження води на ДВС-1 і транспортування виготовленого 
гіпохлориту натрію до інших об'єктів підприємства. 

Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реалізація цього заходу надасть можливість 
- уникнути можливих зупинок процесу знезараження води і стоків 

на ДВС-1,  ДВС-2, ЦОС-1, ЦОС-2,  тим самим забезпечити 
населення м.Запоріжжя питною водою гарантованої якості і 
забезпечення безпечної епідемічної ситуації;. 

- ліквідувати роботу хлораторних станцій, як потенційно 
небезпечних об’єктів. 
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Ключові заходи 
проєкту 

- виконання робочого проєкту; 
- розробка проєктно-кошторисної документації, отримання 

експертного висновку; 
- будівельно-монтажні роботи; 
- постачання обладнання. 

Період здійснення 2021-2024 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн.* 
* Розраховано за 
курсом євро станом 
на 31.08.2020р 
(32,6817 грн.); 
** Орієнтовна 
вартість проєкту 
може змінюватись 
після укладання 
договорів з 
учасниками проєкту 

2021 2022 2023 2024 Разом 

    490 225,500** 

Джерела 
фінансування 

Залучення іноземних інвестицій та грошових коштів місцевого та 
державного бюджетів. 

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Виконавець робіт – іноземні або вітчизняні компанії. 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Детальний план реалізації 
проєкту не визначений 

   

 

   А.1.3.17. Реконструкція системи каналізування м. Запоріжжя 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна 
ціль 

А.1. Місто чистого довкілля 

Оперативна 
ціль 

А.1.3 Безпечне водопостачання та водовідведення 

Назва проєкту А.1.3.17. Реконструкція системи каналізування м. Запоріжжя 

Стислий опис 
проєкту 

 У Запоріжжі знаходяться два комплекси очисних споруд 
(лівобережна ЦОС-1 та правобережна ЦОС-2) через які проходять 
всі стічні води міста. Мета проєкту – об’єднати споруди на базі 
ЦОС-1 шляхом перенаправлення стічних вод з правого берега міста 
на лівий (на ЦОС-1) через р.Дніпро і о.Хортиця.) та  впровадити 
технології повної утилізації мулу з подальшим виробництвом 
«чистої» енергії або добрива.  

На період проведення реконструкції ЦОС-1, у зв’язку з 
об’єднанням – збільшенням потужностей, необхідно передбачити 
часткову реконструкцію очисних споруд Правого берега міста ЦОС-2 
для забезпечення нормативних показників у стічних водах на період 
повного впровадження проєкту. 
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Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реалізація проєкту  з вирішення  питання  об’єднанням споруд та  
утилізації осаду дозволить  
 ліквідувати очисну споруду, яка  розташована у заповіднику 

Хортиця,  
 знизити забруднення ґрунтів, ґрунтових вод з території мулових 

майданчиків, 
 зменшити площі, зайнятої муловими майданчиками, 
 ліквідувати відвали висушеного мулу,  
 ліквідувати проблему неприємних запахів, 
 знизити концентрації біогенних елементів (азоту і фосфору) на 

скиді у водний об’єкт і, таким чином, запобігти евтрофікації 
водойми. 

Ключові заходи 
проєкту 

      В рамках співпраці   м. Запоріжжя – Nefco - DSIF для реалізації 
проєкту реконструкції ЦОС-1 з грантовою складовою фінансування 
було складено Звіт з проведенням оцінки техніко-економічного 
обґрунтування Проєкту  залученою міжнародною консалтинговою 
групою COWI, що спеціалізується в галузі машинобудування, 
екології та економіки (фінансується грантом DSIF) з визначенням 
інвестиційного проєкту у рамках фінансового пакету, передбаченого 
для фінансування DSIF/NEFCO/ZCC. 
      Складений звіт  до попереднього ТЕО дослідження проєкту 
включає  поетапну  Дорожню Карту та рекомендації щодо подальшої 
реалізації стратегічного бачення проєкту до 2039 року. Перший етап 
– оптимізація технологічного процесу очищення стоків та 
зневоднення і стабілізації осаду)   
     Подальші ключові заходи попереднє ТЕО, ТЕО, проєктування, 
експертиза проєкту, будівельні роботи 

Період 
здійснення 

2021-2024 

 
Орієнтовна 
вартість проєкту І 
етапу, тис. грн.* 
* Розраховано за 
курсом євро 
станом на 
31.08.2020р 
(32,6817 грн.) 

2021 2022 2023 2024 Разом 

     (в рамках 
співпраці 
компаній 

Nefco-DSIF) 
складає 

576 910.400  

Джерела 
фінансування 

Залучення іноземних інвестицій та грошових коштів місцевого та 
державного бюджетів. 

Відповідальний Комунальне  підприємство «Водоканал»  

Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 

Комунальне  підприємство «Водоканал»,   
Виконавець робіт – іноземні або вітчизняні компанії. 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Детальний план реалізації 
проєкту не визначений 
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А.1.4.1.  Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного  
режиму та санітарного стану річок. Розчистка  русла б.Суха в районі Дослідної 
станції м.Запоріжжя 

Напрям Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А 1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль  
А. 1.4. Поліпшення екологічного стану малих річок та річки Дніпро 
/ Відновлення й підтримання сприятливого гідрологічного режиму 
та санітарного стану водних об’єктів міста 

Назва проєкту 
 

А. 1.4.1. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка  
русла б.Суха в районі Дослідної станції м.Запоріжжя 

Стислий опис 
проєкту 
 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та сані-тарного стану річок. Розчистка русла б.Суха в районі 
Дослідної станції в м. Запоріжжя. Схемою прийнятих технічних рішень 
передбачається  розчищення русла річки шляхом видалення мулових 
відкладень на ділянці в районі Дослідної станції м.Запоріжжя; 
відновлення споруди під автодорогою м.Запоріжжя – смт.Балабине; 
перевлаштування комунікацій, що попадають в зону виконання 
робіт; збереження існуючого кріплення берегів водойми, 
природного ландшафту та благоустрою прилеглої території; 
проведення ліквідаційних, відновлювальних та рекультиваційних 
робіт. 

Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реалізація заходу дозволить відновити і підтримати сприятливий 
гідрологічний режим та санітарний стан, збільшити пропускну 
здатність русла б.Суха, а також знизити рівень грунтових вод.  

Ключові заходи 
проєкту 
 

Розчищення русла б.Суха протяжністю 0,340км, відновлення 
споруди під автодорогою м.Запоріжжя – смт.Балабине на ПК2+76, 
перебудова кабельних ліній зв’язку. Роботи передбачається 
виконувати будівельною технікою з проходом під існуючою 
автомобільною дорогою зі збереженням існуючого кріплення 
берегів та благоустрою прилеглої території з попереднім 
очищенням дна від великих коряк, стовбурів дерев, сторонніх 
предметів зі збереженням природного ландшафту. 

Період здійснення 
 

2021-2022 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 
 

2021 2022 2023 2024 Разом 

5600,0 2480,0 - - 8080,00 

Джерела 
фінансування 
 

За рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України 

Відповідальний Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» 
Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 
 

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», 
підрядник-переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Заходи щодо 
відновлення і 
підтримання 
сприятливого 
гідрологічного 
режиму та 
санітарного стану 
річок. Розчистка  

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

Підрядна 
організація-
переможець 
процедури 
закупівель 

13 місяців 
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русла б.Суха в 
районі Дослідної 
станції 
м.Запоріжжя, в т.ч. 

1. 1 черга – 
ПК2+44,5- ПК3+42 
розчищення місця 
протоку річки під 
автодорогою з 
облаштуванням 
місця скидання 
стоків колектору 
дорожньої дощової 
каналізації, 
відновлення 
асфальтобетонного 
покриття 
автодороги в місці 
проведення робіт 
на ПК2+76, 
протяжність 
ділянки становить 
97,5 м. 

  
6 місяців 
 Орієнтовно 03.2021-
01.9.2021 

2. 2 черга – ПК0+43 
– ПК2+44,5 
розчищення русла 
б.Суха в районі 
Дослідної станції 
м.Запоріжжя з 
метою зниження 
рівня грунтових вод 
та безпечного 
протікання малої 
річки, протяжністю 
242,5 м. 

  
7 місяців 
Орієнтовно 09.2021-
03.2022 

 
А.1.4.2. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 
та санітарного стану річок. Розчистка русла р.Верхня Хортиця в районі 
вул.Зачиняєва, Шушенська, Істоміна 

Напрям Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А 1. Місто чистого довкілля 

Оперативна ціль  
А. 1.4. Поліпшення екологічного стану малих річок та річки 
Дніпро / Відновлення й підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану водних об’єктів міста 

Назва проєкту 
 

 А.1.4.2. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка 
русла р.Верхня Хортиця в районі вул.Зачиняєва, Шушенська, 
Істоміна 

Стислий опис 
проєкту 
 

Загальна довжина р.Верхня Хортиця становить 9,1 км. По всій 
довжині річка була замулена та засмічена, поросла очеретом, що 
призвело до погіршення її гідрологічного режиму та санітарного 
стану, підтоплення житлової забудови. 
У попередні роки були розчищені ділянки річки від залізничного 
переїзду до р.Дніпро та від залізничного переїзду до 
вул.Каменсько-Дніпровської (Пожарського, 46). 
Проведення заходів з розчищення русла р.Верхня Хортиця на 
ділянці від вул.Каменсько-Дніпровської вздовж вул.Пожарського, 
Зачиняєва, Шушенська, Істоміна орієнтовною довжиною 2,7 км є 
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завершальним етапом розчищення р.Верхня Хортиця. Схемою 
технічних рішень передбачається розчищення русла р.Верхня 
Хортиця, розчищення струмка, влаштування перепадів, 
реконструкція пішохідних мостів, влаштування осушувальної 
мережі. Розчищення русла і струмка забезпечить своєчасне 
відведення поверхневих вод, дозволить розвантажити грунтовий 
потік і знизить рівень грунтових вод в заплаві і прилеглої 
території, покращить соціально-побутові умови проживання. 
Зазначений проєкт потребує коригування та прийняття технічних 
рішень. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 
 

Попередження підтоплення житлової забудови, зниження рівня 
ґрунтових вод, покращення санітарно-епідеміологічного стану 
прилеглої території. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

Розчищення русла р.Верхня Хортиця протяжністю 2,7 км, 
розчищення русла струмка, влаштування перепадів, 
реконструкція пішохідних мостів, планування відкосів. 

Період здійснення 
 

2023-2024 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 
- - 3 390,871 3 390,871 6 781,742 

Джерела 
фінансування 
 

За рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України 

Відповідальний 
Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва» 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва», підрядник-переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Заходи щодо 
відновлення і 
підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму 
та санітарного стану 
річок. Розчистка русла 
р.Верхня Хортиця в 
районі вул. Зачиняєва, 
Шушенська, Істоміна,  

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

Підрядна 
організація-
переможець 
процедури 
закупівель 

2023-2024 

Розчистка русла 
р.Верхня Хортиця до-
вжною близько700 м 

   

Розчистка струмка     

Влаштування 
перепадів 

  
 

 Реконструкція 
пішохідних мостів 

  
 

 Влаштування 
осушувальної мережі  

  
 

 
 
А.1.4.3. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого    гідрологічного 
режиму та санітарного стану річок. Розчистка гирлової ділянки русла р.Мокра 
Московка 
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Напрям 

 

Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль 

 

А 1. Місто чистого довкілля 

Оперативна  
А. 1.4. Поліпшення екологічного стану малих річок та річки Дніпро 
/ Відновлення й підтримання сприятливого гідрологічного режиму 
та санітарного стану водних об’єктів міста 

Назва проєкту 
 

 А.1.4.3. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка 
гирлової ділянки русла р.Мокра Московка 

Стислий опис 
проєкту 
 

Для відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 
сані-тарного стану р. Мокра Московка схемою прийнятих технічних 
рішень передбачається   
розчищення русла річки шляхом видалення мулових відкладень на 
ділянці від гирла до залізничного мосту Запоріжжя-1 – Запоріжжя-2; 
влаштування на вільній території вздовж русла споруд для 
зневоднення мулових відкладень до можливості їх перевезення; 
збір та повернення освітленої води назад у річку; 
збереження існуючого кріплення берегів водойми, природного 
ландшафту та благоустрою прилеглої території; 
перевлаштування комунікацій, що попадають в зону виконання 
робіт; 
закріплення берегів водойми на ділянці від пр. Соборного до 
залізничного мосту Запоріжжя-1 – Запоріжжя-2; 
облаштування території берега річки в межах ПЗС;  
проведення ліквідаційних, відновлювальних та рекультиваційних 
робіт. 

Результати 
проєкту  
 

Реалізація заходу дозволить відновити і підтримати сприятливий 
гідрологічний режим та санітарний стан, збільшити пропускну 
здатність русла р.Мокра Московка, а також знизити ступень 
затоплення заплави поверхневим стоком весняної повені та 
зливових паводків.  

Ключові заходи 
проєкту 
 

Проведення інженерно-геологічних досліджень. Розчищення русла 
р.Мокра Московка протяжністю 2,1 км, роботи передбачається 
виконувати будівельною технікою з проходом під існуючими 
автомобільними, залізничним та пішохідним мостами зі 
збереженням існуючого кріплення берегів та благоустрою прилеглої 
території з попереднім очищенням дна від великих коряк, стовбурів 
дерев, сторонніх предметів зі збереженням природного ландшафту. 

Період здійснення 
 

2023-2024  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- - 25 764,339 25 764,338 51 528,677 

Джерела 
фінансування 
 

За рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України 

Відповідальний Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» 
Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», 
підрядник-переможець процедури закупівлі 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Заходи щодо 
відновлення і 
підтримання 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 

Підрядна 
організація-
переможець 

2023-2024 



34 

 

 

 

сприятливого 
гідрологічного 
режиму та 
санітарного стану 
річок. Розчистка 
гирлової ділянки 
русла р.Мокра 
Московка, в т.ч. 

капітального 
будівництва» 

процедури 
закупівель 

1. 1 черга – Нижня 
ділянка розчистки 
русла від початку 
розчистки (ПК4+12) 
до автомобільно-
пішохідного мосту 
на Прибережній 
автомагістралі 
(ПК13+65), 
протяжність ділянки 
становить 953 м. 

   

2. 2 черга – Середня 
ділянка розчистки 
русла від 
автомобільно-
пішохідного мосту 
на Прибережній 
автомагістралі 
(ПК13+65) до 
автодорожнього 
мосту через р. 
Мокра Московка по 
пр. Соборному в 
районі автовокзалу 
(ПК20+60) 
протяжністю 695 м. 

   

3. 3 черга – Верхня 
ділянка розчистки 
русла від 
автодорожнього 
мосту по пр. 
Соборному 
(ПК20+60) до кінця 
розчистки 
(ПК25+20) в районі 
залізничного мосту 
Запоріжжя-1– 
Запоріжжя-2, 
протяжність ділянки 
– 460 м. 

   

 

 

 

 

 

А.1.4.4. Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою великої 

водойми вздовж Прибережної магістралі (в районі парку «Перемоги») м. Запоріжжя 

Напрям: А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.1. Чисте довкілля 
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Оперативна ціль  
А. 1. 4. Поліпшення екологічного стану малих річок та річки 
Дніпро. Відновлення й підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану водних об’єктів міста. 

Назва проєкту 
 

А.1.4.4. Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та 
благоустрою великої водойми вздовж Прибережної магістралі (в 
районі парку «Перемоги») м. Запоріжжя.  

Стислий опис 
проєкту: 
 

Для відновлення  та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану водойми передбачається: 
-розчищення водойми шляхом видалення мулових відкладень; 
-закріплення берегів водойми зі збереженням природного 
ландшафту та благоустрою прилеглої території; 
-проведення ліквідаційних, відновлювальних та 
рекультиваційних робіт 

Результати проєкту) 
- підвищення рекреаційної привабливості паркових зон міста; 
- створення місць для здорового та змістовного дозвілля. 

Ключові заходи 
проєкту: 

Розчищення та поліпшення гідрологічного режиму та 
санітарного стану водойми розташованої в районі парку 
«Перемоги» 

Період здійснення: 2023 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- - 9500,0 - 9 500,0 

Джерела 
фінансування: 
 

Кошти місцевого бюджету та інші джерела не заборонені 
законодавством України 

Відповідальний:  
Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Вознесенівському району 

Ключові потенційні 
учасники проєкту: 

Органи місцевого самоврядування. 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Роботи пов’язані з 
поліпшенням 
технічного стану та 
благоустрою великої 
водойми вздовж 
Прибережної 
магістралі (в районі 
парку «Перемоги») м. 
Запоріжжя.  

Замовник робіт – 
КП «Управління 

капітального 
будівництва» 

 

2023 
 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

Розробка проєктної 
документації 

Проєктні 
організації 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

     

А.1.4.5. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 
та санітарного стану річок. Розчистка ділянки русла   р. Сагайдачка в Дніпровському 
районі м. Запоріжжя 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження  

Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля  
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Оперативна ціль А.1.4. Поліпшення екологічного стану малих річок та річки 
Дніпро  

Назва проєкту А.1.4.5 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка 
ділянки русла  р. Сагайдачка в Дніпровському районі 
м.Запоріжжя 

Стислий опис проєкту Розчистка ділянки русла р. Сагайдачка для забезпечення 
проходження стоку розрахункових забезпеченостей і зниження 
рівня ґрунтових вод 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Розробка проєктно-кошторисної документації та отримання 
експертизи проєктної документації 

Ключові заходи 
проєкту 

Проходження процедури з оцінки на довкілля, можливість 
відведення поверхневого стоку річки до водоприймача (р. 
Дніпро) з врахуванням пропуску стоку з водозбірної площі.  

Період здійснення 2021  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

551,580 - - - 551,580 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Дніпровському району, комунальне підприємство «Управління 
капітального будівництва»  

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по 
Дніпровському району, комунальне підприємство 
«Управління капітального будівництва», підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації 

Проектні 
організації 

Районна 
адміністрація 

Запорізької міської 
ради по 

Дніпровському 
району, комунальне 

підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

2021  

Проходження 
державної експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

2021 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт 2021 

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

2021 

 
  
2.3.2. Стратегічна ціль А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 
життєзабезпечення міста 

А.2.2.1. Модернізація (реконструкція) інфраструктури міського 
електротранспорту 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.2. Ресурсо та енергоефективна система життєзабезпечення 
міста 

Оперативна ціль А.2.2. Розвиток мереж громадського електротранспорту 

Назва проєкту А.2.2.1 Модернізація (реконструкція) інфраструктури міського 
електротранспорту 

Стислий опис проєкту Облаштування повороту на перехресті між пр.Соборний та 
вул.Космічна для забезпечення прямого сполучення між 
Південним мкрн. та Космічним мкрн. для мешканців міста з 
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метою безпересадочного користування пасажирським 
транспортом 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

 Комплексне нове будівництво контактних мереж тролейбусної 
лінії на перехресті між пр.Соборний та вул.Космічна (в 
прямому та зворотньому напрямку) м.Запоріжжя 

Ключові заходи 
проєкту 

Проведення комплексного нового будівництва контактних 
мереж тролейбусної лінії на перехресті між пр.Соборний та 
вул.Космічна (в прямому та зворотньому напрямку) у  
м. Запоріжжя 

Період здійснення 2021  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис.грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

5 627,494 - - - 5 627,494 

Джерела фінансування 
 

Бюджет міста,  власні кошти Запорізького комунального 
підприємства міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс». 

Відповідальний Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне підприємство 
міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне підприємство 
міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», КП 
«Управління капітального будівництва» Запорізької міської 
ради 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Підготока проєктно- 
кошторисної 
документації; 
Комплексне нове 
будівництво контактних 
мереж тролейбусної 
лінії на перехресті між 
пр.Соборний та 
вул.Космічна (в прямому 
та зворотньому 
напрямку). 

Запорізьке 
комунальне 

підприємство 
міського 

електротранспор
ту «Запоріж-

електротранс» 

КП «Управління 
капітального 
будівництва» 

 
2021  

 А.2.3.1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення  

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 

Оперативна ціль А.2.3. Енергоефективні системи вуличного освітлення міста 

Назва проєкту А.2.3.1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 

Стислий опис 
проєкту 

У 2021 році заплановано виконати проєктні та будівельно-монтажні 
роботи по 14 об’єктах реконструкції мереж  зовнішнього освітлення, 
під час реконструкції буде встановлено 611 енергозберігаючих 
світильників та прокладено 21,93 км проводу СІП. Всього за 2021-
2024 роки  орієнтовно заплановано виконати проєктні та будівельно-
монтажні роботи по 56 об’єктах реконструкції мереж  зовнішнього 
освітлення. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реалізація проєкту забезпечить безперебійне функціонування 
мереж зовнішнього освітлення з впровадженням 
енергозберігаючих технологій. 

Ключові заходи 
проєкту 

При реконструкції мереж зовнішнього освітлення заплановано 
виконати монтаж енергозберігаючих світильників та 
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самоутримного ізольованого проводу для осучаснення мереж та 
подальшого заощадження електроенергії на освітлення міста. 

Період здійснення 2021-2024  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

12 190,482 12 034,536 12 672,367 13 344,002 50 241,387 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районні адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство електромереж зовнішнього освітлення 
«Запоріжміськсвітло» 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районні адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство електромереж зовнішнього освітлення 
«Запоріжміськсвітло», підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розробка проєктно-
кошторисної 
документації 

Проєктні 
організації 

Департамент 
інфраструктури та 

благоустрою 
Запорізької міської 

ради, районні 
адміністрації 

Запорізької міської 
ради 

2021-2024  

Проходження 
державної експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

2021-2024  

Проведення 
процедури закупівлі, 
визначення 
виконавця 

Замовник робіт 2021-2024  

Виконання 
будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2024  

 

А.2.4.1. Комплексний проєкт термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя» в 
рамках проєкту ЄІБ  «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 
життєзабезпечення. 

Оперативна ціль А.2.4. Енергоефективні будівлі бюджетної сфери. 

Назва проєкту А.2.4.1. Комплексний проєкт термомодернізації бюджетних 
будівель м.Запоріжжя» в рамках проєкту ЄІБ  «Програма 
розвитку муніципальної інфраструктури України» 

Стислий опис проєкту Термомодернізація будівель департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради та департаменту охорони здоров’я 
Запорізької міської ради. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Підвищення до належного рівня енергоефективності 
бюджетних будівель м.Запоріжжя. 

Ключові заходи проєкту Комплекс заходів з термомодернізації передбачає  
-утеплення зовнішніх стін;  
-заміну вікон на енергоефективні; 
-встановлення вхідних дверей з утепленням; 
-утеплення даху, цоколю; 
-перекриття підвалу; 
-встановлення дотягувачів на двері; 
-встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією; 
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-заміна ламп розжарювання на енергоефективні; 
-модернізація внутрішньої системи опалення та теплових 
вводів будівель. 

Період здійснення 60 місяців 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 
* Розраховано за курсом 
євро станом на 
31.08.2020р (32,6817 грн.) 

602977,4 

Джерела фінансування 
 

- ЄІБ 15,375 млн. євро;  
- внесок міста 3,075млн.євро. 

Відповідальний Запорізька міська рада 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та 
Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради 

Детальний план реалізації проєкту  

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконав
ці 

Термін виконання 
(робочих днів) 

Погодження Мінфіном 
обсягу та умов здійснення 
місцевого запозичення 

  Наказ Мінфіну від 
22.08.2019 №355 

Підписання Угоди щодо 
співробітництва в рамках 
надання ЄІБ технічної 
підтримки на оновлення 
інвестиційного ТЕО 

  від 13.11.2019 №1171/19 

Підписання Угоди про 
передачу коштів позики 

  від 04.11.2019 №13010-
05/181  

Укладання департаментами 
освіти і науки міської ради 
та охорони здоров'я міської 
ради договорів на 
оновлення інвестиційного 
ТЕО 

  Виконано 

Проведення обстеження 
будівель для подальшого 
оновлення інвестиційного 
ТЕО 

Компанія-
консультант ЄІБ 

німецька 
компанія «GOPA 

Infra GmbH» 
спільно з 

іспанською 
компанією 

«Eptisa» 

 Виконано 

Оновлення інвестиційного 
ТЕО, у тому числі розробка 
Плану екологічного та 
соціального впливу та 
переклад англійською 
мовою 

- - 120 

Проведення експертизи та 
отримання звітів ДП 
«Укрдержбудекспертиза» 

- - 44 

Перегляд переліку закладів 
бюджетної сфери з 
врахуванням зміни у 
вартості проєктів. Внесення 

-департамент 
економічного 
розвитку міської 
ради; 

 30 
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відповідних змін до рішень 
міської ради 

департамент 
освіти і науки 
міської ради; 
департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради 

Передача документів за 
Проєктом на розгляд до 
Мінрегіону 

департамент 
економічного 

розвитку міської 
ради; 

 60 

Створення тендерного 
комітету для реалізації 
програми ЄІБ 

департамент 
економічного 

розвитку міської 
ради; 

 60 

Підготовка тендерної 
документації на 
проєктування, роботи, 
послуги 

  60 

Перевірка проєктної та 
тендерної документації 
ГУПП та Банком (згідно з 
п.6 та п.7 Операційного 
посібника Програми та 
Посібника з закупівель ЄІБ - 
здійснюється фахівцями 
ГУПП (з фінансових, 
екологічних, тендерних, 
технічних питань тощо) та 
консультантами Банку з 
остаточним узгодженням 
Банком) 

   

Оголошення та проведення 
тендерів на проєктування, 
роботи, послуги 

   

Закупка обладнання та 
матеріалів згідно робочого 
проєкту 

- - 66 

Виконання робіт з 
термомодернізації 

- -+ 352-528 

Введення в експлуатацію - - 22 
 
А.2.4.2.Термомодернізація будівлі Запорізького міського територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою вул. 
Парамонова, 11а -  реконструкція 

Напрям А.  Місто здорового довкілля та ресурсозбереження  

Стратегічна ціль А.2. Ресурсоощадна та ефективна система 
життєзабезпечення міста 

Оперативна ціль А.2.4. Енергоощадне, комфортне житло та енергоефективні 
будівлі бюджетної сфери 

Назва проєкту А.2.4.2. Термомодернізація будівлі Запорізького міського 
територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) за адресою вул. Парамонова, 
11а -  реконструкція 

Стислий опис проєкту Будівля побудована в 1970 році. В ній розміщується 
відділення соціальної допомоги вдома, денного 
перебування, комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 
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Комунарського району. Внутрішня температура в 
приміщеннях в опалювальний період коливається від 16-21 
С. Одна з причин – втрата тепла через віконні блоки, які 
знаходяться в незадовільному стані (площа вікон становить 
35% від загальної площі фасаду). Існує нагальна потреба в 
створені умов, які відповідають будівельним, технічним, 
санітарно-гігієнічним нормам відповідно до законодавства 
для якісного надання соціальних і реабілітаційних послуг 
В 2017 році розроблений проєкт з термомодернізації будівлі.  

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Завдяки проведеній термомодернізації будівлі покращаться 
умови теплового комфорту перебування людей; економія 
від впровадження енергозберігаючих заходів буде складати 
близько 75%, виключаються аварійні ситуації, прориви 
трубопроводів тощо, знизяться платежі за енергоресурси; 
підвищиться строк експлуатації будівлі, покращиться 
зовнішній вигляд будівлі, що дозволить орієнтовно 20-25 
років на високому рівні надавати щороку щонайменше 120 
особам з інвалідністю Комунарського району соціальні, 
реабілітаційні послуги. 

Ключові заходи проєкту Проведення робіт з термомодернізації. 
Запровадження енергоефективних заходів 
 модернізація системи опалення, фасаду, дахового 
перекриття, підвального перекриття, зовнішніх вікон та 
балконних блоків тощо. 
Надання відділенням комплексної реабілітації дітей з 
інвалідністю реабілітаційних послуг, надання послуг 
денного догляду. Соціальна адаптація молоді з інвалідністю. 

Період здійснення 2023-2024 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- - 2 000,00 4 987,182 6 987,182 

Джерела фінансування 
 

Бюджет міста, спонсорські кошти, інші джерела, не 
заборонені законодавством 

Відповідальний Управління соціального захисту населення Запорізької 
міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Запорізький міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), неурядові та 
громадські організації, спонсори 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Коригування проєктно-
кошторисної документації, 
проведення робіт з 
термомодернізації 

КП «УКБ» 
УСЗН ЗМР, 
ЗМТЦСО 

2023-2024 

Запровадження 
енергоефективних заходів 

КП «УКБ» 
УСЗН ЗМР, 
ЗМТЦСО 

2023-2024 

Надання реабілітаційних та 
соціальних послуг відповідно 
до нормативних документів 

ЗМТЦСО - 2024 

 

А.2.4.3. «Реконструкція системи теплозабезпечення із встановленням індивідуальних 
теплових пунктів (ІТП) у будівлях житлової та бюджетної сфери м. Запоріжжя» в 
рамках проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження. 
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Стратегічна ціль А.2.Ресурсоощадна та енергоефективна система 
життєзабезпечення. 

Оперативна ціль А.2.4. Енергоощадне, комфортне житло та енергоефективні 
будівлі бюджетної сфери.  

Назва проєкту А.2.4.3. «Реконструкція системи теплозабезпечення із 
встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у 
будівлях житлової та бюджетної сфери         м. Запоріжжя» в 
рамках проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій. 

Стислий опис 
проєкту 

Проєктом передбачається встановлення 100 індивідуальних 
теплових пунктів (ІТП) в будівлях житлової та бюджетної сфери 
міста. 

Економія при встановлені індивідуальних теплових 
пунктів ІТП досягається за рахунок компенсації інертності ЦТП 
або котельні при зміні температури зовнішнього повітря, 
усунення «перетопів» будівель в осінньо-весняний період, 
можливості автоматичного зниження температури всередині 
будівлі в нічний час та у вихідні дні (для адміністративних 
будівель, навчальних корпусів тощо). 

Наявність ІТП в будівлях дозволяє впливати споживачу на 
власне теплоспоживання, що дає змогу отримати економічний 
та соціальний ефект, а саме покращення комфорту в будівлях, 
здійснення оплати за фактично отримані послуги з 
теплопостачання, забезпечення контролю за тепловим та 
гідравлічним режимами споживання теплової енергії у 
споживачів тощо. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реалізація проєкту дозволить 
- досягти комфортні умови (задані власником) в приміщеннях 

будівлі при оптимальному та ефективному режимі 
споживання теплової енергії за будь-якої температури 
навколишнього повітря, що зменшить витрати власника на 
опалення будівлі;  

- підвищить якість послуг та дозволить зменшити 
споживання енергоносіїв на джерелах теплопостачання; 

- зменшити викиди парникових газів. 

Ключові заходи 
проєкту 

- встановлення 100 ІТП на 97 об’єктах – 35 житлових 
будинків та 62 заклади освіти. 

Період здійснення Не визначено 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

106 640,0  

Джерела 
фінансування 

Кошти Державного бюджету України (в рамках Кіотського 
протоколу)  

Відповідальний Концерн «Міські теплові мережі» 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Концерн «Міські теплові мережі» 

Детальний план реалізації проєкту* 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконав
ці 

Термін виконання  

Прийняття рішення 
міської ради про 
надання згоди на 
реалізацію проєкту на 
території міста. 
Визначення в рішенні 
заявника проєкту. 

- -  

Підготовка пакету 
документів відповідно 

- -  
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до п.3 Постанови 
КМУ №221. 

Отримання 
позитивного 
експертного звіту 

- -  

Подання пакету 
документів на розгляд 
Міністерства екології 
та природних ресурсів 
України 

- -  

Схвалення проєкту 
наказом Міністерства 
екології та природних 
ресурсів України. 

- -  

Затвердження 
Мінприроди плану 
заходів щодо 
реалізації проєктів та 
здійснення заходів за 
погодженням з 
Мінфіном. 

- -  

Проведення відкритих 
торгів з публікацією 
англійською мовою 
відповідно до Закону 
України «Про публічні 
закупівлі». 

- - - 

Отримання коштів 
інвестора Концерном 
"МТМ" 

- -  

Укладання договору з 
переможцем торгів. 

- - - 

.Оформлення в ДАБІ 
дозволу на початок 
виконання робіт  

- - - 

Оформлення у 
власника будівель 
допуску на виконання 
будівельно-
монтажних робіт 

- -  

Оформлення дозволу 
на приєднання до 
електричних мереж 
будинків 

   

Закупка ТМЦ, 
виготовлення 
устаткування (ІТП) 

   

Виконання загально-
будівельних робіт 

   

Поставка та монтаж 
обладнання 

   

Виконання монтажних 
робіт 

   

Виконання 
пусконалагоджувальн
их робіт 
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Здійснення технічного 
та авторського 
нагляду з 
оформленням 
виконавчої 
документації 

   

Введення об’єктів в 
експлуатацію 

- -  

А.2.4.4.«Проєкт енергоефективності в муніципалітетах» («Енергоефективність у 
громадах-І») 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Стратегічна ціль А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 
життєзабезпечення. 

Оперативна ціль А.2.4. Енергоефективні будівлі бюджетної сфери. 

Назва проєкту А.2.4.4.«Проєкт енергоефективності в 
муніципалітетах» («Енергоефективність у громадах-
І»). 

Стислий опис проєкту Проєкт спрямований на підвищення 
енергоефективності та задоволеності користувачів 
відібраних шкіл та дитячих садків Запорізької міської 
ради, що має сприяти значному скороченню видатків 
бюджету міста Запоріжжя на енергопостачання до 
відібраних будівель бюджетної сфери. Має бути 
досягнено зниження споживання паливно-енергетичних 
ресурсів (ПЕР), зниження викидів СО₂ та зменшення 
бюджетних видатків на оплату ПЕР 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

- Проведення комплексних заходів з покращення 
енергоефективності 40 відібраних об’єктів бюджетної 
сфери Запорізької міської ради. 
- Подання на розгляд Запорізької міської ради 
вдосконаленої концепції моніторингу енергії та 
управління енергією на об’єктах бюджетної сфери 
міста Запоріжжя. 

Ключові заходи проєкту Комплекс заходів передбачає  
1) Підвищення енергоефективності та продовження 
експлуатаційного періоду огороджувальних 
конструкцій за рахунок їх захисту від атмосферних 
опадів шляхом 
- заміни склоблоків, старих неефективних 
дерев'яних та металопластикових вікон на сучасні 
енергоефективні вікна;  
- заміни старих вхідних дверей на нові утеплені 
металеві або металопластикові;  
- утеплення зовнішніх стін;  
- утеплення суміщеної покрівлі та перекриття 
горища;  
- утеплення підлоги першого поверху та еркерів. 
2) Підвищення енергоефективності системи опалення 
за рахунок 
- виконання якісної промивки системи опалення; 
гідравлічного балансування;  
- влаштування індивідуальних теплових пунктів з 
автоматизованим погодним та програмним 
регулюванням теплового потоку;  
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- ізоляції розподільчих трубопроводів системи 
опалення та гарячого водопостачання, які проходять 
крізь неопалювальні приміщення та ін. 
3) Підвищення якості мікроклімату в приміщеннях за 
рахунок забезпечення нормативного повітрообміну 
шляхом впровадження систем вентиляції з 
рекуперацією. 
4) Підвищення ефективності використання електричної 
енергії за рахунок заміни неефективних джерел світла 
на новітні високоефективні світлодіодні лампи тощо. 

Період здійснення Термін реалізації проєкту – 66 місяців. 
До терміну реалізації проєкту слід додати час, 
необхідний для його підготовки згідно з Постановою 
КМУ «Про порядок підготовки, реалізації, проведення 
моніторингу та завершення реалізації проєктів 
економічного і соціального розвитку України, що 
підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями» від 27 січня 2016 року №70. 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 
* Розраховано за курсом євро 
станом на 31.08.2020р 
(32,6817 грн.) 

578466,0 

Джерела фінансування 
 

- кредит KfW – 12,75 млн євро; 
- грант спеціального фонду KfW – 2,05 млн євро;  
- внесок міста – 2,9 млн євро.. 

Відповідальний Запорізька міська рада 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та 
Департамент сім'ї, молоді та спорту Запорізької міської 
ради. 
 

Детальний план реалізації проєкту  

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконав
ці 

Термін виконання 
(робочих днів) 

Підписання "Протоколу про 
наміри" 

Запорізька 
міська рада 

- від 28.02.2019 

Підготовка проєкту 
міжурядової угоди 
Мінрегіоном та Мінфіном для 
можливості отримання 
фінансових ресурсів  KfW 

- - 180 

Створення Групи реалізації 
проєкту Кінцевого бенефіціара 

- - 60 

Погодження Мінфіном обсягу 
та умов здійснення місцевого 
запозичення 

- - 150 

Підписання Фінансової Угоди - - 90 

Проведення обстеження 
будівель для подальшого 
оновлення інвестиційного ТЕО 

- - 60 

Оновлення інвестиційного 
ТЕО, у тому числі розробка 
Плану екологічного та 

- - 120 
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соціального впливу та 
переклад англійською мовою 

Проведення експертизи та 
отримання звітів ДП 
«Укрдержбудекспертиза» 

- - 44 

Перегляд переліку закладів 
бюджетної сфери з 
врахуванням зміни у вартості 
проєктів. Внесення 
відповідних змін до рішень 
міської ради 

- департамент 
економічного 
розвитку 
міської ради; 
- департамент 
освіти і науки 
міської ради; 
- департамент 
сім'ї, молоді 
та спорту 
міської ради 

- 30 

Передача документів за 
Проєктом на розгляд до 
Мінрегіону 

департамент 
економічного 

розвитку 
міської ради; 

- 60 

Створення тендерного 
комітету.  

- - 60 

Підготовка тендерної 
документації на проєктування, 
роботи, послуги 

- - 60 

Перевірка проєктної та 
тендерної документації ГУПП 
та Банком. 

- -  

Оголошення та проведення 
тендерів на проєктування, 
роботи, послуги 

- -  

Закупка обладнання та 
матеріалів згідно робочого 
проєкту 

- - 66 

Виконання робіт з 
термомодернізації 

- -+ 352-528 

Введення в експлуатацію - - 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

   2.4. Показники оцінки реалізації Стратегічного плану за напрямом А 
№ Оперативна 

ціль/проєкт 
Індикатор Відповідальний 

НАПРЯМ А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 
Стратегічна ціль А.1. Місто чистого довкілля 

А.1.1  Ресурсоефективне 
та економічно 
вигідне 
поводження з 
відходами  

- Збільшення частки переробки 
відходів до 70%. 
 
- Відсоток стихійних звалищ 
відходів, відсоток захоронених 
відходів. 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської ради  
Департамент з 
управління житлово-
комунальним 
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- Співвідношення частки 
перероблених та утилізованих 
відходів до утворених 

господарством 
Запорізької міської ради  
Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради  

А.1.2  Зменшення 
забруднення 
атмосферного 
повітря міста  

- Скорочення/збільшення викидів 
в атмосферне повітря від 
стаціонарних та пересувних 
джерел, тонн на рік.  
- Показники якості атмосферного 
повітря  

Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради  
Промислові 
підприємства  

А.1.3  Безпечне водо-
постачання та 
водовідведення  

- Зменшення обсягів 
використання свіжої води для 
виробничих потреб.  
- Кількість реконструйованих 
мулових ставків  
 

Департамент з 
управління житлово-
комунальним 
господарством 
Запорізької міської 
ради Управління з 
питань екологічної 
безпеки Запорізької 
міської ради  
КП «Водоканал  

А.1.4  Поліпшення 
екологічного стану 
малих річок та 
р. Дніпро  

Довжина розчищених русел річок 
(водойм)  
 

Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради 
Департамент інфрас-
труктури та 
благоустрою 
Запорізької міської ради  
Районні адміністрації 
Запорізької міської ради  

А.1.5  Системний 
екологічний 
моніторинг та 
інформування  

Підвищення рівня інформування 
громадян про стан 
навколишнього середовища 

Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради  

Стратегічна ціль А.2. Ресурсоощадна та енергоефективна система 
життєзабезпечення міста 

А.2.1  Розвиток міської 
системи управління 
енергетичними 
ресурсами  

Скорочення обсягу викидів СО2 
до 2020 року  

Департамент 
економічного розвитку 
Запорізької міської ради  
Департамент з 
управління житлово-
комунального 
господарства 
Запорізької міської ради   

А.2.2  Розвиток мереж 
громадського 
електротранспорту  

- Збільшення відсотку покриття 
потреб у громадському 
транспорті електротранспортом 
шляхом впровадження програми 
«Запорізький трамвай». 
- Придбання нового рухомого 
складу електротранспорту 

Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради  
ЗКПМЕТ «Запоріж-
електротранс»  

А.2.3  Енергоефективні 
системи вуличного 
освітлення міста  

- Питомий обсяг енерго-
споживання мережі освітлення  

Департамент інфрас-
труктури та благо-
устрою Запорізької 
міської ради  
Департамент 
економічного розвитку 
Запорізької міської ради  

А.2.4  Енергоощадне, 
комфортне житло 
та енергоефективні 
будівлі бюджетної 
сфери  

- Зниження потреби в тепловій 
енергії на опалення в 121 будівлі 
бюджетної сфери. 
- Заміщення природного газу на 
теплопостачання в 121 будівлі 
бюджетної сфери за рахунок 

Департамент з 
управління житлово-
комунального 
господарства 
Запорізької міської ради  
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місцевих відновлювальних 
джерел енергії. 
- Зниження потреби в тепловій 
енергії на опалення 214 житлових 
багатоповерхових будівель  

Департамент освіти і 
науки Запорізької 
міської ради  
Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
міської ради  
Департамент 
економічного розвитку 
Запорізької міської ради  

 

З метою реалізації проєктів  будуть використані кошти бюджету міста, 

державного фонду регіонального розвитку, усіх джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. Загальний обсяг фінансування  

за стратегічним цілями складатиме:  
 

Стратегічна ціль  Кількість проєктів   Орієнтовна вартість 
на 2021-2024роки 

А.1. Місто чистого довкілля 23 3 955 787,84 

А.2.Ресурсоощадна та енергоефективна 
система життєзабезпечення міста 

6 1350939,463 

Всього, на рік, тис. грн 29 5 306 727,30 

Загальний обсяг фінансування за напрямом А протягом 2021-2024 років  

5 306 727,30 тис. грн. 
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3. Стратегічний напрям В. Місто підприємництва та креативної 

економіки 

Концепцією напряму є диверсифікація економіки міста через розвиток 

малого й середнього підприємництва та інновацій, підвищення наукоємності 

усіх галузей економіки за умов балансу між традиційними галузями та 

створення умов для підвищення гнучкості економіки міста та її 

конкурентоспроможності. За рахунок всебічної підтримки інвестицій у 

наукоємні виробництва з високим рівнем енергозбереження та 

ресурсозбереження доцільно створити умови для загального оздоровлення 

економіки міста, як в сенсі підвищення її конкурентоспроможності, так і в 

сенсі скорочення негативних впливів на довкілля. У традиційній економіці це 

будуть машинобудування та літакобудування, продовження наукових пошуків 

щодо нових матеріалів. 

Підтримка підприємництва через створення сприятливих умов для його 

розвитку полягатиме у впровадженні сучасних управлінських технологій, 

створенні відповідних нормативно-правових умов для реєстрації, діяльності, 

розвитку бізнесу. Створення умов для підтримки малого та середнього бізнесу, 

загалом місцевого виробника буде платформою для розвитку галузей 

виробництва, послуг з високим рівнем доданої вартості. 

Спільні зусилля підприємництва та влади буде спрямовано на пошук та 

просування товарів та послуг місцевих виробників на українському та 

міжнародних ринках. 

Підтримка Креативної економіки, як складової економіки міста, частка 

якої має поступово зростати, полягатиме у створенні умов для її розвитку. 

Креативна економіка - це система, в якій і творчість, і соціально-культурний 

аспект визнані однаково важливими. Креативна економіка розглядається, як 

нова модель зростання, що передбачає підвищення наукоємності виробництв, 

а також відносно невеликі початкові інвестиції у «м’яку» інфраструктуру - 

(Soft infrusructure) - це передусім інфраструктура знання або людський капітал 

включно з інституціями, ідеями, культурними нормами, концептами й 

рішеннями. Це те, що дозволяє підтримувати роботу складних логістичних 

систем і виготовляти будь який матеріальний продукт, а також зробити його 

надійнішим, менш витратним, екологічно безпечним. 

Креативна економіка є одним з секторів глобальної економіки, що 

найдинамічніше розвивається та передбачає отримання прибутку завдяки 

створенню й використанню інтелектуальної власності. Така економіка працює 

на перетині культури, технологій та бізнесу. Основними гравцями креативної 

економіки є не лише бізнес (великі підприємства та корпорації творчих 

індустрій, малі та середні фірми так званих креативних кластерів), але й 

традиційні організації культури (такі як театри, музеї та бібліотеки), а також 

посередницькі агенції (між владою та бізнесом), ціллю яких є підтримка 

культурних індустрій і які виконують консультативні функції, аналіз і оцінку 

подальшого розвитку. В центрі такої економіки - творчі, незалежні люди з 

інноваційними ідеями та винахідливістю. Креативна економіка та культурний 
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капіталізм впливають на образ міст, а також стимулюють нову міську 

сегрегацію. 

 У рамках креативної економіки буде сформовано нові економічні 

моделі, безпечні для довкілля, та нові типи соціальних відносин. За визнанням 

провідних економістів світу креативні індустрії, становлять від 3% до 12% 

світового ВВП, отже місто має великі перспективи розвитку за рахунок саме 

цього типу економіки. 

Основні показники 

- кількість нових робочих місць для жінок та чоловіків в галузях, 

відмінних від металургії та енергетики; 

- збільшення частки послуг у валовому обсязі товарів та послуг; 

- збільшення частки малого та середнього бізнесу у валовому 

регіональному продукті; 

- підвищення наукоємності товарів та послуг; 

- диверсифікація ринків збуту товарів і послуг. 

3.1 Схема стратегічного напряму В 

 
 

Проєкти будуть спрямовані на  подолання наступних проблем 

- відсутність достатньої кількості якісних робочих місць (високий рівень 

безробіття, недостатня можливість працевлаштування); 

- низькі перспективи у молоді щодо навчання, роботи, стагнація 

промислових майданчиків, сировинно-ресурсна спрямованість підприємств; 

- недостатня диверсифікація діяльності малого та середнього бізнесу; 

- високий рівень тіньової економіки; 

В.2. Місто 

розвиненого 

підприємництва 

В.2.2. Посилення 

конкурентоспроможн

ості підприємництва, 

підтримка місцевих 

виробників і 

експортерів 

В.3.1. Формування 

культурного простору 

для креативної 

економіки 

В.3.2. Комерціалізація 

науки 

В.2.1. Покращення 

місцевого бізнес-

клімату 

В.2.3. Розвиток 

людського потенціалу 

для підприємництва 

В.3. Місто креативної 

економіка 

В.3.3. Підтримка 

виробництв на основі 

знань 

В.4. Відомий центр 

туризму 

В.4.1. Розвиток 

туристичної 

інфраструктури 

В.4.2. Ідентифікація 

та підтримка 

туристичних 

кластерів 

В.4.3. Створення 

унікальних 

туристичних 

продуктів 

В.1. Місто 

високотехнологічної 

екологічно безпечної 

промисловості 

Напрям розвитку В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічні цілі 

В.1.2. Системне 

впровадження 

проєкологічних 

технологій у бізнесі 

Оперативні цілі 

В.1.1. Розвиток нових 

виробництв з 

низьким техногенним 

впливом на довкілля 
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- нерозвинена туристична інфраструктура; 

- відсутність оптимальних транспортних зав’язків «схід-захід»; 

- відсутня промоція міста, низький рівень популяризації історії міста. 

 

Планується реалізація 13 проєктів за трьома стратегічними цілями. 

  3.2 Структура проєктів за стратегічним напрямом В 
Проєкти за стратегічними 

цілями 
2021 2022 2023 2024  Разом, 

тис.грн. 

В.1. Місто 
високотехнологічної 
екологічно безпечної 
промисловості 

- - - - 0 

B.2. Місто розвиненого 
підприємництва 

- - - - 0 

В.2.1.1. Створення 
інформаційно-
консультаційного центру 
підтримки малого та 
середнього підприємництва у 
м. Запоріжжі 

150,0 1200,0 - - 1350,0 

В.2.1.2. Збільшення переліку 
послуг, які надаються у 
філіях Центру надання 
адміністративних послуг                         
м. Запоріжжя 

5353,534 2996,0 - - 8349.534 

В.2.1.3. Сприяння в 
отриманні доступу суб’єктів 
підприємництва до 
фінансових ресурсів 

500,0 
 

1500,0 2000,0 2500,0 6500,0 

В.2.1.4. Надання 
адміністративних послуг 
філіями ЦНАП м. Запоріжжя 
у відповідності до вимог 
cтандарту ІSO 9001-2015. 

100,0 100,0 - - 200,0 

В.2.2.1. Інформаційне та 
інвестиційне забезпечення 
залучення інвестицій 

     

Всього, за стратегічною 
ціллю. 

    16 399,5 

В.3. Місто креативної 
економіки 

     

В.3.1.1.  Фестивальний 
календар Запоріжжя 

2377 2801,648 3235,8 2389,7 10 804,148 

В.3.1.2. Реконструкція 
комплексу «Село ремесляне 
«Під дубом» 

4882,34 4882,33 4882,33 - 14647 

В.3.1.3. Оновлений палац 
культури «Орбіта» - 
європейський культурний 
простір 

5585,966 2166,326 13926,344 29881,482 51560,118 

В.3.1.4. Оновлена музична 
школа  як центр розвитку 
талантів 

20 000,0 - -  - 20 000,0 

Всього, за стратегічною 
ціллю 

    97 011,3 

В.4. Відомий центр туризму      

В.4.1.1.Створення та 
розвиток міської системи  

380,0 380,0 380,0 380,0 1 520,0 
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поширення туристичної 
інформації 
В.4.3.1. Візуальне 
перевтілення міста 17200, 0 18500, 0 18500,0 18500,0 72 700, 0 

В.4.3.2. Україна туристична – 
Запоріжжя туристичне  «Дні 
Гостинності» 

560, 0 600,0 600,0 600,0 2 360, 0 

 В.4.3.3. Фестиваль 
«Khortytsia Freedom» 

1 100,0 1 200, 0 1200,0 1200,0 4 700,0 

Всього, за стратегічною 
ціллю. 

    81 280,0 

Всього за Напрямом В на 2021-2024 роки 194 690,80 

3.3. Проєкти за напрямом В 

3.3.1. Стратегічна ціль В1. Місто високотехнологічної екологічної промисловості. 

3.3.2. Стратегічна ціль В.2. Місто розвиненого підприємництва. 

В.2.1.1. Створення інформаційно-консультаційного центру підтримки малого та 
середнього підприємництва у м. Запоріжжі 
 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль В.2. Місто розвиненого підприємництва 

Оперативна ціль 
В.2.1. Покращення місцевого бізнес-клімату 
 

Назва проєкту 
 

В.2.1.1. Створення інформаційно-консультаційного центру 
підтримки малого та середнього підприємництва у м. 
Запоріжжі  

Стислий опис проєкту 
 

Створення інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ) за 
адресою вул. Кияшка, 22, що дозволить надати підприємцям 
міста безкоштовні та якісні інформаційно-консультативні 
послуги щодо 
 організаційно-правових форм та процедури реєстрації 
суб’єктів господарювання; 
 вимог діючого законодавства до установчих документів 
підприємств різних організаційно-правових форм; 
 процедури реєстрації внесення змін та доповнень до 
установчих документів фізичних-осіб та підприємств; 
 реєстрації припинення підприємницької діяльності 
юридичних та фізичних осіб-підприємців; 
 чинного законодавства та нормативних актів України та 
м. Запоріжжя, що стосуються процедури реєстрації суб’єктів 
господарювання; 
 підготовки пакету документів та/або супроводження 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, а також змін до установчих документів 
юридичних осіб та змін до відомостей про фізичну особу-
підприємця; 
 правового супроводу поточної діяльності 
підприємства, у тому числі з податкового та бухгалтерського 
обліку; 
 підготовки проєктів договорів та/або супроводження їх 
укладення, виконання; 
 інших правових питань. 

Очікувані результати 
 

Створення інформаційно-консультаційного центру на 2 
робочих місця для обслуговування 400 осіб на місяць. 
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Збільшення кількості суб’єктів МСП на території міста на 100 
суб’єктів щорічно. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

Проєктно – кошторисні роботи. 
Реконструкція приміщення ІКЦ підтримки малого та 
середнього підприємництва у м. Запоріжжі. 
Закупівля обладнання для ІКЦ підтримки малого та середнього 
підприємництва у м. Запоріжжі. 

Період здійснення 
 

З 2021 р. і подальша діяльність на постійній основі 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 
 

2021 2022 2023 2024 Разом 

150,00 1200,00 - - 1350,00 

Джерела фінансування Міський бюджет, кошти сторонніх організацій 

Відповідальний  
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва міської ради, громадські організації, 
об’єднання підприємців, суб’єкти МСП 
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
  

Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Проєктно-кошторисні 
роботи 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та 
розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

2021 

Реконструкція 
приміщень ІКЦ 
підтримки малого та 
середнього 
підприємництва  
 у м. Запоріжжі 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та 
розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва», 

проєкти 
міжнародної 

технічної допомоги 

2022 

Закупівля обладнання 
для ІКЦ підтримки 
малого та середнього 
підприємництва   
у м. Запоріжжі. 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та 
розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва», 

проєкти 
міжнародної 

технічної допомоги 

2022 

 
В 2.1.2. Збільшення переліку послуг, які надаються у філіях Центру надання  
адміністративних послуг м. Запоріжжя 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль В.2 Місто розвиненого підприємництва 

Оперативна ціль В 2.1. Покращення місцевого бізнес-клімату 
Назва проєкту 
 

В 2.1.2. Збільшення переліку послуг, які надаються у філіях Центру 
надання адміністративних послуг м. Запоріжжя 

Стислий опис 
проєкту 
 

Центр надання адміністративних послуг (далі-ЦНАП) повинен 
бути зорієнтованим на максимальний набір адміністративних 
послуг, необхідних громадянам. Пріоритет у послідовності 
включення послуг до компетенції ЦНАП має зосереджуватися на 
найпопулярніші, так звані базові адміністративні послуги. Це 



54 

 

 

 

послуги, за якими звертаються більшість громадян, та які умовно 
можна розділити на кілька груп, зокрема 
1) найпопулярніші - реєстрація місця проживання, паспортні 
послуги, реєстрація актів цивільного стану;  
2) з високим рівнем попиту – реєстрація транспортних засобів, 
видача відомостей з Державного земельного кадастру та реєстрація 
земельних ділянок; сфера архітектурно-будівельного контролю. 
Збільшення переліку послуг надасть можливість громадянам  
м. Запоріжжя отримувати одночасно і інші послуги, які вже 
запроваджено філіями ЦНАП м. Запоріжжя. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

• Отримання максимальної кількості послуг в одному місці з 
мінімізацією часових та фінансових витрат ; 
•  Підвищення рівня задоволеності отримувачів послуг; 
• Підвищення рівня відповідальності як обов’язку кожного 
адміністративного органу відповідати за свої дії та прийняті 
рішення перед суб’єктом звернення; 
• Належне вирішення проблем, яке включає повне та зрозуміле 
пояснення (у разі виникнення проблем) швидке та ефективне 
реагування, а також забезпечення права на оскарження прийнятих 
рішень суб’єктами надання адміністративних послуг.  

Ключові заходи 
проєкту 
 

Забезпечити можливість отримання мешканцями м. Запоріжжя 
максимальної кількості, адміністративних послуг в одному місці. 

Період здійснення 
 

2021-2022  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 
 

2021 2022 2023 2024 Разом 

5353,534 2996,000 - - 8349,534 

Джерела 
фінансування 

міський бюджет 

Відповідальний  
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради  

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

 Запровадження 
послуг з оформлення 
біометричних 
паспортів та 
паспортів у вигляді 
ID-картки. 

Департамент надання 
адміністративних 

послуг та розвитку 
підприємництва 

Запорізької міської 
ради 

- 2021 

Запровадження 
послуг з реєстрації 
(перереєстрації) 
транспортних засобів  

Департамент надання 
адміністративних 

послуг та розвитку 
підприємництва 

Запорізької міської 
ради 

- 2022 

Запровадження 
інших послуг, (які не 
потребують 
фінансових витрат) 

Департамент надання 
адміністративних 

послуг та розвитку 
підприємництва 

Запорізької міської 
ради 

- 2021-2024 
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В.2.1.3. Сприяння в отриманні доступу суб’єктів підприємництва до фінансових 
ресурсів 
Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль В.2. Місто розвиненого підприємництва 

Оперативна ціль В.2.1. Покращення місцевого бізнес-клімату 

Назва проєкту 
 

В.2.1.3.Сприяння в отриманні доступу суб’єктів підприємництва 
до фінансових ресурсів  

Стислий опис 
проєкту 

Надання фінансової підтримки суб’єктам малого 
підприємництва у формі часткової компенсації сплачених 
відсотків за кредитами  

Результати проєкту 
 

Спрощення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових 
ресурсів. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

Розробка положення 
Налагодження співробітництва з банківськими установами 
Виплата компенсацій банківським установам за надані кредити 
суб’єктам мого підприємництва 

Період здійснення 
 

З 2020 р. і подальша діяльність на постійній основі 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 
 

2021 2022 2023 2024 Разом 

500,0 1500,0 2000,0 2500,0 6500,0 

Джерела 
фінансування 

Міський бюджет 

Відповідальний  
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва міської ради, департамент фінансової та 
бюджетної політики міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва міської ради, банківські установи, суб’єкти МП 

Детальний план реалізації проєкту 
Перелік заходів 

  
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розробка положення 
 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Департамент 
фінансової та 

бюджетної політики 
міської ради 

2020 

Налагодження 
співробітництва з 
банківськими 
установами 
 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Департамент 
фінансової та 

бюджетної політики 
міської ради 

2020-2024 

Виплата компенсацій 
банківським установам 
за надані кредити 
суб’єктам 
підприємництва 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
міської ради 

Департамент 
фінансової та 

бюджетної політики 
міської ради 

2020-2024 

 
В.2.1.4. Надання адміністративних послуг філіями ЦНАП м. Запоріжжя у 
відповідності до вимог стандарту ІSO 9001-2015. 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль В.2 Місто розвиненого підприємництва 
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Оперативна ціль  В 2.1. Покращення місцевого бізнес-клімату 

Назва проєкту 
В. 2.1.4. Надання адміністративних послуг філіями ЦНАП              
м. Запоріжжя у відповідності до вимог стандарту ІSO 9001-2015 

Стислий опис 
проєкту 
 

На сьогоднішній день у м. Запоріжжі зареєстровано близько 750 
тис. мешканців, кожен з яких є потенційним споживачем тих чи 
інших адміністративних послуг. Відповідно до чинного 
законодавства одним із напрямків у реалізації повноважень 
органів місцевого самоврядування є надання якісних 
адміністративних послуг мешканцям міста. 
Упорядкування якості надання послуг особливо є необхідним 
для взаємовідносин влади і громади після визначення і 
реалізації певних стандартів щодо надання послуг. У 
подальшому, як свідчить міжнародний досвід, важливою 
передумовою для підвищення якості надання послуг органами 
влади було впровадження ефективних систем управління, 
зокрема, системи управління якістю. Нормативною базою для 
створення таких систем є міжнародний стандарт ISO 9001, 
остання версія якого видана у 2015 році міжнародною 
організацією національних органів зі стандартизації ISO. 
З метою впорядкування процесів надання адміністративних 
послуг у м. Запоріжжі, департаментом надання 
адміністративних послуг та розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради з серпня 2019 провадилась робота з 
впровадження стандартів якості ISO 9001-2015, результатом 
якої стало отримання департаментом міжнародного сертифікату 
«Забезпечення прийому і обробки звернень юридичних і 
фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців до державних 
органів і органів місцевого самоврядування та передачі 
суб’єктам звернення результатів здійснення суб’єктами надання 
владних повноважень».  

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

• впорядкування і регламентування (виконання послідовності 
дій згідно із затвердженими процедурами) діяльності;  
• можливість оптимізації внутрішнього документообігу, 
належного розподілу повноважень, завдань та відповідальності 
через прописування процесів і управління ними;  
• підвищення якості надання послуг громадянам, рівня 
поінформованості, потреб і очікувань;  
•раціональне та ефективне використання ресурсів, особливо 
людських;  
• збільшення перспектив щодо контактів із потенційними 
грантодавцями та інвесторами. 

Ключові заходи 
проєкту 

Забезпечення доступних і зручних умов для громадян (у тому 
числі і представників бізнесу) в отриманні ними якісних 
адміністративних послуг. 

Період здійснення 
 

2021-2022 роки 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 
100,00 100,00 - - 200,00 

Джерела 
фінансування 

міський бюджет 

Відповідальний  
Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради  

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 
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1. Перегляд діючих 
бізнес-процесів та їх 
коригування (в разі 
необхідності) ; 

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
Запорізької міської 

ради 

- 2021-2022 

2.Проведення 
внутрішнього аудиту 
на відповідність 
результативності 
роботи бізнес-
процесів;  

Департамент 
надання 

адміністративних 
послуг та розвитку 

підприємництва 
Запорізької міської 

ради 

- 2021-2022 

3.Проведення 
зовнішнього аудиту на 
відповідність 
результативності 
роботи бізнес-процесів 

Орган з 
сертифікації 

систем 
менеджменту 

- 2021-2022 

 

  В.2.2.1. Інформаційне та інвестиційне забезпечення залучення інвестицій 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки   

Стратегічна ціль В.2. Місто розвиненого підприємництва  

Оперативна ціль / 
Сфера реалізації, 
якій відповідає 
проєкт 

В.2.2. Посилення конкурентоспроможності підприємництва, 
підтримка місцевих виробників і експортерів/Інвестиційний 
портфель Запоріжжя     

Назва проєкту 
 

В.2.2.1. Інформаційне та інвестиційне забезпечення залучення 
інвестицій  

Цілі проєкту 
 

Забезпечення інформаційного процесу по залученню 
потенційних інвесторів.  

Стислий опис 
проєкту 
 

З метою поліпшення інвестиційного клімату м.Запоріжжя 
міською владою планується впровадження інвестиційного 
порталу. Основною метою проєкту є створення зручної веб-
платформи, як дієвого інструменту для залучення іноземних та 
вітчизняних інвестицій, поширення інформації про 
інвестиційний та економічний потенціал міста. Сервіс повинен 
стати електронним майданчиком для комунікації влади, бізнесу, 
громади з питань реалізації інвестиційних проєктів. 

Очікувані 
результати 
 

Промоція міста як надійного економічного та інвестиційного 
партнера. 
Розширення географії міжнародних зв’язків. 
Залучення інвестицій. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

Формування пулу інвестиційних проєктів міста (інфраструктурні 
проєкти, вільні приміщення, земельні ділянки тощо); 
Наповнення інвестиційного порталу міста інформацією та 
постійне її оновлення;  
Організація комунікації влада-бізнес-громада.  

Період здійснення 
 

2021-2024роки 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

 

Джерела 
фінансування 

Бюджет міста  

Відповідальний  Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради 
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Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Департамент архітектури містобудування міської ради, 
департамент комунальної власності та приватизації Запорізької 
міської ради, управління з питань земельних відносин Запорізької 
міської ради, управління внутрішньої політики, преси та 
інформації Запорізької  міської ради, департамент надання 
адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської 
ради Запорізької міської ради, комерційні підприємства. 

Інше  

 

3.3.3. Стратегічна ціль В.3. Місто креативної економіки 
В.3.1.1. Фестивальний календар Запоріжжя 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки  

Стратегічна ціль В.3. Місто креативної економіки 

Оперативна ціль  
В.3.1. Формування  культурного простору для креативної 
економіки 

Назва проєкту В.3.1.1. Фестивальний календар Запоріжжя. 

Стислий опис 
проєкту 
 

 Основні заходи  фестивального календаря Запоріжжя  
Щорічний Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого та 

юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» для 
учасників віком від 6-ти до 20-ти  років у 5-ти номінаціях («соліст 
з оркестром», «соліст-інструменталіст», «ансамблі»,  «юний 
концертмейстер», «юний  музикознавець») на базі Запорізької 
обласної філармонії та мистецьких шкіл  м.Запоріжжя. Конкурс 
виконавців, гала-концерт, педагогічні конференції, майстер-класи 
членів журі. 

Щорічний Артпроєкт - міжнародний фестиваль джазової 
музики Zaporizhzhia Jazzy - візитівка Запоріжжя. Учасники - 
молоді музиканти та відомі виконавці джазової музики з України 
та зарубіжжя. Концертні програми проходитимуть упродовж 2-х 
днів одночасно на кількох відкритих майданчиках міста у форматі 
Non Stop. Лекції, майстер-класи, відкриті телеефіри та невеликі 
drum-show за участю запорізьких музикантів та гостей заходу. У 
рамках фестивалю проходитиме Всеукраїнський дитячий конкурс 
«В Jazzy тільки діти» за участю учнів мистецьких шкіл, центрів 
дитячої та юнацької творчості, палаців культури, музичних 
училищ та коледжів. 

Театральний фестиваль «VIEfest» (раніше «Золота 
Хортиця») проводиться 1 раз на 2 роки упродовж 3-х днів на базі 
Запорізького муніципального театру-лабораторії «Ві» та на 
відкритих майданчиках міста. Відкриття фестивалю 
відбуватиметься у вуличному форматі працюють тематичні 
локації, показ вуличної вистави. Учасники фестивалю - театральні 
колективи з різних міст України. Виступи учасників, «круглі 
столи», майстер класи, робота творчої лабораторії, професійні 
читки. 

Театральний фестиваль «CivitasMotus»  проводиться на базі 
Запорізького муніципального театру танцю та на відкритих 
майданчиках міста упродовж 4-х днів. Професійні колективи 
презентують різноманітні форми невербального, пластичного 
театру, вуличного мистецтва балети, перформанси, Стріт-Арт 
тощо.  

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Створення щільного графіку подій, привабливих для туристів. 
Залучення не менше, ніж 2,5 млн. туристів щороку. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

Популяризація фестивальних заходів серед молоді, студентів, 
бізнесу. Підготовка закладів культури, території міста до 
проведення фестивальних заходів. 
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Підготовка та організація фестивальних заходів із найширшим 
залученням громади та бізнесу, діаспори. 
Розширення календаря фестивалів за рахунок нових ідей, творчих 
конкурсів, які відбуваються у міжфестивальний період. 
 

Період здійснення 
 

 Відповідно до сформованого календаря подій, щорічно, з 
розрахунку в середньому 1 фестиваль на квартал.  
 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 
«Акорди Хортиці» 
 
«INTERNATIONAL 
JAZZFEST» 
 
 «VIEfest» 
 
«CivitasMotus» 
 

2021 2022 2023 2024 Разом 
 

200,0 
 

1267,0 
 
 

910,0 
 
- 
 

 
200,0 

 
1521,0 

 
 
- 
 

1 080,648 

 
200,0 

 
1825,8 

 
 

1 210,0 
 
- 

 
200,0 

 
2189,7 

 
 
- 
 
- 
 

 
800,0 

 
6803,5 

 
 

2 120,0 
 

1 080,648 

ВСЬОГО 
 

2377 2801,648 3235,8 2389,7 10 804,148 

Джерела 
фінансування 

кошти бюджету міста, позабюджетні кошти* 
 

Відповідальний  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Управління культури департаменту культури і туризму міської 
ради, Запорізька обласна філармонія, Запорізький обласний 
благодійний фонд «АКОРД», Запорізький муніципальний театр – 
лабораторія «Ві», Запорізький муніципальний театр танцю, 
Запорізька міська дитяча філармонія, мистецькі школи  
Запоріжжя, міський джаз-клуб, фірми-постачальники послуг, 
комунальні підприємства міста, посольства, дипломатичні 
представництва іноземних країн. 

 
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін 
виконання 

Міжнародний 
конкурс-фестиваль 
дитячого та 
юнацького 
виконавського 
мистецтва «Акорди 
Хортиці» 

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
міської ради 

Департамент культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій Запорізької 
ОДА, Запорізький 
обласний методичний 
центр культури і 
мистецтва, Запорізька 
обласна філармонія, 
Запорізький обласний 
благодійний фонд 
«АКОРД», мистецькі 
школи м. Запоріжжя.  

щорічно в 
останній тиждень 

березня 

Артпроєкт - 
міжнародний 
фестиваль джазової 
музики 
«INTERNATIONAL 
JAZZFEST»  

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
міської ради 

Запорізька міська 
дитяча філармонія, 
мистецькі школи 
Запоріжжя, міський 
джаз-клуб 

щорічно з 28 по 
30 квітня 

Театральний 
фестиваль VIEfest  

Управління 
культури 
департаменту 

Запорізький 
муніципальний  театр-
лабораторія Ві 

вересень-жовтень 
2021-2023рр. 
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культури і туризму 
міської ради 

Театральний 
фестиваль 
«CivitasMotus» ( 
Місто що рухається)  

Управління 
культури 
департаменту 
культури і туризму 
міської ради 

Запорізький 
муніципальний театр 
танцю 

2022р. 

 
  В.3.1.2. Реконструкція комплексу «Село ремесляне «Під дубом» 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль В.3. Місто креативної економіки 
Оперативна ціль В.3.1. Формування культурного простору для креативної 

економіки 
Назва проєкту В.3.1.2. Реконструкція комплексу «Село ремесляне «Під 

дубом» 

Стислий опис проєкту Загальна площа комплексу – 2,42 га. Передбачається 
проведення ремонту існуючих на території комплексу 
об’єктів та встановлення трьох павільйонів, оформлених 
в етно-стилі. У павільйонах буде розміщено майстерні з 
гончарства, ткацтва та ковальського ремесла. Одночасно 
на території комплексу зможуть перебувати до 1000 
туристів. Частина площ буде опалюватись взимку (455,26 
кв.м). Територія комплексу дозволяє проводити 
фестивалі, концертні заходи, свята за народним 
календарем, коворкінги, інші заходи загальноміського, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів. Проєкт 
передбачає створення умов для вільного перебування на 
території комплексу людей з особливими потребами. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Проведення реконструкції території, створення 
комплексу, привабливого для туристичної діяльності, 
обладнання майданчиків для навчання національним 
ремеслам. Проведення культурно-масових заходів 
загальноміського, всеукраїнського та міжнародного 
рівнів. Створення умов для збільшення обсягу надання 
культурних та туристичних послуг, в тому числі і для 
людей з особливими потребами. 

Ключові заходи проєкту Перша черга - реконструкція нежитлових приміщень, 
заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх 
огороджувальних конструкцій будівлі, ремонт 
внутрішніх систем водозабезпечення, каналізації, 
опалення та вентиляції, силового електрообладнання та 
внутрішнього освітлення, монтаж систем зв’язку, 
пожежної сигналізації, облаштування території 
комплексу, ремонт ганків, облаштування пандусів, 
встановлення павільйонів. 
Друга черга – обладнання майстерень, оформлення їх в 
етно-стилі, залучення майстрів до співпраці. Промоції 
проєкту. 
Третя черга – урочисте відкриття комплексу, проведення 
фестивалю українських ремесел. 
 

Період здійснення 2021-2023рр. 
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 
4882,34 4882,33 4882,33 - 14647 

Джерела фінансування Кошти бюджету міста, позабюджетні кошти 
Відповідальний Світлана Давлад, директор, (061)236-78-24, 

narod.dim@gmail.com 
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Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Запорізький міський центр народної творчості та 
культурно-освітньої роботи «Народний дім», управління 
культури департаменту культури і туризму Запорізької 
міської ради, фірми-підрядники. 

 
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконанн

я 
1. Перша черга – 
реконструкція нежитлових 
приміщень, заміна вікон та 
дверей, утеплення зовнішніх 
огороджувальних 
конструкцій будівлі, ремонт 
внутрішніх систем 
водозабезпечення, 
каналізації, опалення та 
вентиляції, силового 
електрообладнання та 
внутрішнього освітлення, 
монтаж систем зв’язку, 
пожежної сигналізації, 
облаштування території 
комплексу, ремонт ганків, 
облаштування пандусів, 
встановлення павільйонів. 

Фірми 
підрядники, 
ЗМЦНТКОР 
«Народний дім» 
 

Управління культури 
департаменту культури 
і туризму Запорізької 
міської ради. 
 
Виконавець робіт буде 
визначений за 
підсумками проведення 
тендеру на 
реконструкцію 
комплексу «Село 
ремесляне «Під дубом» 

2021 

2. Друга черга – обладнання 
майстерень, оформлення їх в 
етно-стилі, залучення 
майстрів до співпраці. 
Промоції проєкту. 

Фірми 
підрядники, 
ЗМЦНТКОР 
«Народний дім» 

Управління культури 
департаменту культури 
і туризму Запорізької 
міської ради 
 
Виконавець робіт буде 
визначений за 
підсумками проведення 
тендеру на 
реконструкцію 
комплексу «Село 
ремесляне «Під дубом» 

2022 

3. Третя черга – урочисте 
відкриття комплексу, 
проведення фестивалю 
українських ремесел. 

ЗМЦНТКОР 
«Народний дім»,  

У правління культури 
департаменту культури 
і туризму Запорізької 
міської ради 

2023 

 
В.3.1.3 Оновлений палац культури «Орбіта» - європейський культурний простір  

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль В.3. Місто креативної економіки 
Оперативна ціль В.3.1. Формування культурного простору для 

креативної економіки 
Назва проєкту В.3.1.3 Оновлений палац культури «Орбіта» - 

європейський культурний простір 
Стислий опис проєкту У 2017 році виконані проєктні роботи та експертиза 

проєкту. Загальна площа палацу – 5700 кв.м., 
прибудинкової території – 0,9 га. Передбачається 
ремонт покрівлі (2110 кв.м.), великої глядацької зали 
(793,2 кв.м.), заміна вікон та дверей, електричних мереж, 
внутрішніх систем опалення, водозабезпечення, 
каналізації тощо. Проєкт передбачає створення 
безпечних умов для перебування людей у закладі – 
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встановлення пожежної сигналізації, водозахисна 
обробка покрівлі. Заплановане зовнішнє утеплення 
будівлі, ремонт ганків, вимощення та облаштування 
пандусу, будівництво прибудови (175 кв.м.). 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Проведення реконструкції палацу культури "Орбіта" 
дозволить перетворити звичайний будинок культури в 
зовсім новий, сучасний,  іміджевий, популярний, 
рейтинговий, стильний, модний заклад, який на сто 
відсотків відповідатиме потребам та сучасним поглядам 
творчих, талановитих дітей і молоді, взагалі для всієї 
небайдужої до творчості і мистецтва  різновікової 
громади міста Запоріжжя. Палац стане комфортним 
місцем для створення нового сучасного українського 
культурного продукту. 
У рамках проєкту заплановано оснастити велику залу 
(на 600 глядацьких  місць)  сучасним світлодіодним, 
світловим та звуковим  обладнанням, що надасть 
можливість проводити івент-  та шоу-проєкти, 
фестивалі, конкурси, культурно-масові заходи та 
приймати відомих естрадних виконавців  українського 
та міжнародного рівнів.  
Поповнення міського бюджету шляхом збільшення  
обсягів надання платних послуг. 
Заощадження  бюджетних коштів на оплату 
енергоносіїв за рахунок використання новітніх 
енергоефективних технологій. 
Облаштування сучасним обладнанням кімнат для 
занять різним жанрам мистецтва та любительських 
об'єднань за інтересами,  які зможуть одночасно 
відвідувати  1,0 тис. дорослих та дітей.  
Створення безпечних умов для відвідувачів палацу та 
вільного доступу для людей з особливими потребами 
для відвідування палацу. 

Ключові заходи проєкту Реконструкція передбачатиме такі основні заходи 
ремонт крівлі, ремонт з утепленням фасаду будівлі, 
капітальний ремонт Великої зали, ремонт підлоги фойє 
першого поверху, ремонт кімнат, приведення в робочий 
стан системи пожежогасіння. 
Благоустрій прилеглої території - встановлення  лавок, 
викладення доріжок, озеленення території, 
встановлення урн тощо. Також організація спеціально 
відведеного місця для реклами основних видів 
діяльності Палацу. 

Період здійснення 2021-2024рр. 
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 
5585,966 2166,326 13926,344 29881,482 51560,

118 
Джерела фінансування 
 

Кошти міського бюджету, інші джерела фінансування 

Відповідальний Віктор Лемаренко, директор, (061)233-30-29, 
orbita09@ukr.net 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Фірми підрядники, управління культури департаменту 
культури і туризму Запорізької міської ради 

 
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці Термін 
викона

ння 

mailto:orbita09@ukr.net
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Перша черга - ремонт покрівлі, 
вогнезахисна обробка 
елементів покрівлі, 
будівництво прибудови, 
роботи з посилення будівлі. 
Ремонт ганків, облаштування 
пандусів, заміна вікон та 
дверей, утеплення зовнішніх 
огороджувальних конструкцій 
будівлі, ремонт вимощення, 
виконання зовнішньої обробки 
будівлі. 

Фірми підрядники, 
Управління культури 
департаменту культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

Палац культури 
"Орбіта" 
 

2021  

 Друга черга – ремонт 
внутрішніх систем 
водозабезпечення, каналізації, 
опалення та вентиляції, 
силового електрообладнання 
та внутрішнього освітлення, 
заміна внутрішніх дверей, 
монтаж систем зв’язку, 
пожежної сигналізації, 
внутрішня обробка 

Фірми підрядники, 
Управління культури 
департаменту культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
 

Палац культури 
"Орбіта" 

2022  

Третя черга – встановлення 
глядацьких крісел, 
монтування світлодіодного, 
світлового та звукового 
обладнання, залучення 
кваліфікованих технічних 
спеціалістів. 

Фірми підрядники, 
Управління культури 
департаменту культури і 
туризму Запорізької 
міської ради Палац 
культури "Орбіта" 

Палац культури 
"Орбіта" 

2023 

Четверта черга – промоція 
проєкту, складання плану 
завантаженості великої зали, 
урочисте відкриття палацу 
після реконструкції. 

Управління культури 
департаменту культури і 
туризму Запорізької 
міської ради Палац 
культури "Орбіта" 

Палац культури 
"Орбіта" 
 

2024 

 

 
В.3.1.4. «Оновлена музична школа – як центр розвитку талантів» 
Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль В.3. Місто креативної економіки. 

Оперативна ціль  
В.3.1. Формування культурного простору для креативної 
економіки. 

Назва проєкту В.3.1.4. «Оновлена музична школа – як центр розвитку талантів» 

Стислий опис 
проєкту 

Проєкт передбачає розширення навчальних площ Запорізької 
дитячої музичної школи № 5 (далі – ЗДМШ № 5), реорганізацію 
музичної школи в школу мистецтв для відкриття  нових відділень 
(театрального, художнього та хореографічного) із груповою формою 
навчання, які мають невелике навантаження на бюджет та 
користуються підвищеним попитом населення. 
Також планується створити на базі школи мистецтв Дитячу 
філармонію Дніпровського району для проведення систематичної 
широкої концертної, лекційної та загально-просвітницької 
діяльності, введення до кадрового складу викладачів з нових фахів, 
розробку нових навчальних планів та програм. У новому приміщенні 
матимуть змогу навчатися різним видам мистецтва понад 650 дітей 
Дніпровського району. 

Результат проєкту 
(продукт проєкту) 1. Розширено навчальні площі ЗДМШ №5. 
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 1. Реорганізовано музичну школу в школу мистецтв. Відкрито  нові 
відділення із груповою формою навчання (театральне, художнє та 
хореографічне). 
2.. Збільшено відсоток дітей правобережної частини Дніпровського 
району, охоплених навчанням різним видам мистецтва у закладі, 
шляхом збільшення його контингенту до 650 учнів (на 76%). 
3. Створено безпечні умови для життя та здоров’я учнів школи 
шляхом акумулювання навчально-виховного процесу в одному 
приміщенні (більшість занять в музичній школі проходить на базі 
різних загальноосвітніх шкіл за договорами оренди). 
4. Розширено коло творчих  колективів за участю учнів та викладачів 
школи за рахунок збільшення навчальних площ, відкриття нових 
відділень  та залучення нових  фахівців.  
5. Активізовано культурно-просвітницьке життя Дніпровського 
району шляхом діяльності Дитячої філармонії на базі нової школи 
мистецтв. 

Ключові заходи 
проєкту 

1. Розширення навчальних площ ЗДМШ №5. 
2. Виконання внутрішніх робіт. 
3. Оснащення закладу меблями та обладнанням. 
4. Реорганізація музичної школи в школу мистецтв. 
5. Введення до кадрового складу викладачів з нових фахів. 
6. Розробка нових навчальних планів та програм. 
7. Зарахування до контингенту нової школи мистецтв учнів на 
підставі вступних іспитів. 

Період здійснення 2021-2022 
Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

20 000,0 - -  - 20 000,0 

Джерела 
фінансування 

Кошти міського бюджету, позабюджетні кошти 
 

Відповідальний Тетяна Степурко, директор, 098-480-83-83, zdmsh5@ukr.net 
Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Управління культури департаменту культури і туризму Запорізької 
міської ради, ЗДМШ № 5. 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці Термін виконання 
Розширення 
навчальних площ 
ЗДМШ №5 шляхом 
придбання 
приміщення за 
адресою  
вул. Бородінська, 9а 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
 

ЗДМШ №5 
 

2021  
 

Відкриття 
хореографічного 
відділення 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

ЗДМШ №5 
 

2021  
 

Відкриття 
театрального 
відділення 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

ЗДМШ №5 
 

2022  
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3.3.4. Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму 

В.4.1.1.Створення та розвиток міської системи  поширення туристичної інформації 

Напрям 
 

 В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму 
Оперативна ціль  В.4.1. Розвиток туристичної інфраструктури 
Назва проєкту 
 

В.4.1.1.Створення та розвиток міської системи  поширення 
туристичної інформації  

Цілі проєкту 
 

Підвищення туристичної привабливості регіону;   
підвищення рівня надання туристичних послуг; 
популяризація туристичних об’єктів в регіоні;  
розробка навігаційних туристичних маршрутів. 

Територія впливу 
проєкту 

Україна 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів вигоди 

Близько 700 тис. осіб населення міста, до 1 млн гостей  

Стислий опис 
проєкту 

Встановлення щорічно 3 інформаційних кіосків на території 
міста, забезпечення багатомовності подання інформації. 
Встановлення по 100 табличок на 3 мовах з QR-кодами основних 
туристичних об’єктів протягом 3 років, які надаватимуть 
вичерпну інформації про туристичні об’єкти.   

Очікувані 
результати 

 

Розвиток туристичної інфраструктури міста; 
покращення рівня надання туристичних послуг; 
популяризації туристичних об’єктів та збільшення відвідуваності 
їх туристами та мешканцями міста; 
покращення іміджу м.Запоріжжя; 
збільшення туристичного потоку. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

1. Розробка контенту туристичного кіоску 
2. Виготовлення і встановлення інформаційних кіосків.  
3. Оснащення QR-кодами основних туристичних об’єктів. 

Період здійснення 
 

2021-2024  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 
380,0 380,0 380,0 380,0 1 520,0 

Джерела 
фінансування 

Кошти міського бюджету. Грантові кошти 

Відповідальний  Начальник управління туризму Запорізької міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Туристичні оператори, підприємства та організації з надання 
туристичних послуг, громада міста, волонтерські організації. 

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 

Встановлення  
інформаційних 
сенсорних кіосків  
розробка технічного 

завдання для 
виготовлення 
інформаційних 
кіосків. Розробка 
програмного 

Управління 
туризму міської 

ради 

Департамент інфраструктури та 
благоустрою міської ради 

 

2021  -2024 
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забезпечення. 
Технічна підтримка  

Оснащення QR-
кодами основних 
туристичних об’єктів.  

Створення якісного 
контенту на 3 мовах 

Виготовлення та 
встановлення 
табличок з QR-
кодами 

Управління 
туризму міської 

ради 
 2021  -2024 

 
       В4.3.1. Візуальне перевтілення міста 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму 
Оперативна ціль  В.4.3. Створення унікальних туристичних продуктів 
Назва проєкту В4.3.1 Візуальне перевтілення міста 

Цілі проєкту 
 

створення позитивного іміджу міста; 
збагачення культурного спадку міста; 
промоція туристичних об’єктів; 
організація змістовного дозвілля гостей і мешканців міста. 

Територія впливу 
проєкту 

Україна 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди 

Близько 700 тис. осіб населення міста, гості міста.  

Стислий опис 
проєкту 
 

Місто потребує повного візуального перетворення. Сірі та 
невиразні будинки прикрасять яскраві мурали, які стануть 
візитною карткою міста та улюбленими туристичними 
об’єктами туристів України та світу. 
Управлінням було розроблено і затверджено Концепцію 
розвитку туризму у м.Запоріжжя «7х7». Згідно цієї 
концепції основними напрямами туризму у місті є 
сакральний, історичний, індустріальний, подієвий, 
природній, козацький та видовищний. Саме за цими 
напрямами буде доцільним встановлення 8 іміджевих 
конструкцій «Запоріжжя», «Запоріжжя Сакральне», 
«Запоріжжя Історичне», «Запоріжжя Індустріальне», 
«Запоріжжя Козацьке», «Запоріжжя Природне», «Запоріжжя 
Видовищне», «Запоріжжя Подієве». 
Встановлення концептуальних скульптур, які підкреслять нашу 
історичну винятковість та вільний дух дозволять зробить 
Запоріжжя відомим на весь світ «містом скульптур». 

Очікувані 
результати 
 

Підвищення туристичної привабливості м.Запоріжжя, як 
наслідок – збільшення туристичного потоку міста і туристичного 
збору. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

1. Розробка і встановлення двох 18-ти метрових та десяти 8-ми 
метрових металевих скульптур щороку.  
2. Виготовлення і встановлення іміджевих конструкцій. 
3. Нанесення 10-ти муралів щороку.  

Період здійснення 
 

2021-2024 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 
 

2021 2022 2023 2024 Разом 

17200, 0 18500, 0 18500,0 18500,0 72700, 0 

Джерела 
фінансування 

Місцевий бюджет, грантові кошти 

Відповідальний  Департамент культури і туризму міської ради  
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Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Михайло Тютюник, громадські організації, відомі українські 
митці 

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Створення  
 проєктної групи 
 

Департамент 
культури і туризму 

міської ради 
Михайло Тютюник 

Січень 
щороку  

2021-2024 
Пошук інвесторів 
серед громадських 
організацій Запоріжжя 
та інших міст України. 

Департамент 
культури і туризму 

міської ради 
 

Лютий 
щороку  

2021-2024 

Розробка проєктів 
скульптур, а саме 
розробка 
планувальних рішень, 
створення ескізів - 3-х 
мірних візуалізацій та 
робочих креслень 

Департамент 
культури і туризму 

міської ради 
 

Березень 
щороку  

2021-2024 

 Розробка макетів 
муралів згідно з 
Концепцією «7х7» з 
метою популяризації 
туристичних об’єктів 
міста 

Департамент 
культури і туризму 

міської ради 
 

Квітень 
щороку  

2021-2024 

Впровадження 
проєкту шляхом 
виконання скульптур 
та іміджевих 
конструкцій 

Департамент 
культури і туризму 

міської ради 
Михайло Тютюник 

Жовтень 
щороку  

2021-2024 

Виконання робіт зі 
встановлення 
скульптур на обраних 
локаціях о.Хортиця, 
вокзал ЖД-1; 
нанесення зображень 
на обрані будинки; 
встановлення 
іміджевих 
конструкцій 

Департамент 
культури і туризму 

міської ради Департамент 
інфраструктури і 

благоустрою, 
департамент 

архітектури та 
містобудування 

Грудень 
щороку  

2021-2024 

Розробка промоційних 
матеріалів  

Департамент 
культури і туризму 

міської ради 
 

Лютий 
щороку  

2021-2024 
 

  В.4.3.2. Україна туристична – Запоріжжя туристичне «Дні Гостинності». 
Напрям 
 

Напрям розвитку В. Місто підприємництва та креативної 
економіки 

Стратегічна ціль 
 

Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму 
 

Оперативна ціль / Сфера 
реалізації, якій 
відповідає проєкт 

Оперативна цільВ.4.3. Створення унікальних туристичних 
продуктів 

Назва проєкту 
В.4.3.2.Україна туристична – Запоріжжя туристичне  «Дні 
Гостинності» 

Цілі проєкту 
 

Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості 
міста і регіону;   
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розвиток партнерських відносин у сфері туризму і супутніх 
галузях; 
популяризація туризму в м. Запоріжжя.   

Територія впливу 
проєкту 

Україна 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди 

Близько 700 тис. осіб населення міста, та представники 
туристичної індустрії України 

Стислий опис проєкту 
 

Проведення щорічної події  - «Дні Гостинності», як 
знакової події для туристичного Запоріжжя та країни в 
цілому за участі провідних гравців туристичного ринку, а 
також зацікавлених осіб з усієї країни, в рамках якого  буде 
організовано майданчики для представлення  туристичних 
продуктів,  укладання контрактів для туроператорів, 
найширшого ознайомлення із туристичними можливостями 
міста та Запорізької області.  

Очікувані результати 
 

Створення належного рівня розвитку туристичної галузі та 
інвестиційної привабливості Налагодження нових зв’язків 
щодо співпраці та розширення партнерських зв’язків у 
сфері розвитку туризму. 

Ключові заходи проєкту 
 

 Презентація нового фірмового стилю м.Запоріжжя , 
 іміджевого порталу міста та сучасних туристичних 

продуктів. 
 Створення умов для бізнес-обмінів 
 Презентація туристичних продуктів міста та області 
 Туристична інфраструктура нові можливості.  

Період здійснення 
 

2021-2024  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 
560, 0 600,0 600,0 600,0 2 360, 0 

Джерела фінансування 
 

Кошти міського бюджету. Грантові кошти 

Відповідальний  Департамент культури і туризму міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Туристичні оператори, підприємства та організації з 
надання туристичних послуг,  громада міста, волонтерські 
організації. 

Інше  

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 
виконавець 

Співвикона
вці 

Термін виконання 

1. Створення  
Організаційного комітету. 
 

Департамент культури 
і туризму міської ради 

Запорізька 
міська рада, 
інші зацікав-
лені сторони 

Вересень щороку 
2021-2024 

2. Розповсюдження 
інформації щодо початку 
та строків проведення 
Форуму 

Департамент культури 
і туризму міської ради 

Засоби 
масової 
інформації 

Вересень-жовтень 
щороку 2021-2024 

3. Організаційна 
підготовка щодо 
проведення Туристичного 
бізнес форуму 
 

Департамент культури 
і туризму міської ради 

Запорізька 
міська рада, 
інші 
зацікавлені 
сторони 

Жовтень-листопад 
щороку 2021-2024 
 

4.Проведення 
Туристичного бізнес 
форуму 

Департамент культури 
і туризму міської ради 

Запорізька 
міська рада, 
інші 
зацікавлені 
сторони 

Листопад щороку  
2021-2024 
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  В.4.3.3. Фестиваль «Khortytsia Freedom» 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму 
Оперативна ціль В.4.3. Створення унікальних туристичних продуктів 
Назва проєкту В.4.3.3. Фестиваль «Khortytsia Freedom» 

Цілі проєкту 
 

Вдосконалення концепції фестивалю. Пошук інвесторів. 
Проведення заходу. Збір і аналіз статистичних даних за 
результатами проведення. Забезпечення сталості фестивалю, 
перетворення його у Всеукраїнський щорічний захід.  

Територія впливу 
проєкту 

Україна 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди 

Близько 80 000 тис. осіб населення міста та гостей 

Стислий опис проєкту 
 

Khortytsia Freedom – це суміш етно-культури України з 
сучасними українськими віяннями. Глобальне злиття різних 
музичних напрямків, різних епох і різних музичних уподобань 
в сакральному, історичному та індустріальному центрі країни 
– Запоріжжі! Дні сцени, фантастичні гурти та співаки, постійно 
діючий фуд-корт, зони творчості та відпочинку, екскурсійні 
подорожі та багато сюрпризів для мешканців і гостей міста. 

Очікувані результати 
 

Підвищення туристичної привабливості м. Запоріжжя, як 
наслідок – збільшення туристичного потоку міста і 
туристичного збору. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

1. Два дні музичної свободи нон-стоп 
2. Дві музичні сцени 
3. ТОПові українські виконавці різних жанрів 
4. Фуд зона від кращих закладів з усієї країни 
5. Дитячі зони і атракціони 
6. Шоу-програма 
7. Зона народних ремесл 
8. Зона майстер класів 
9. Екскурсійна програма 

Період здійснення 2021-2024  
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 
 

2021 2022 2023 2024 Разом 

1 100,0 1 200, 0 1200,0 1200,0 4 700,0 

Джерела фінансування Місцевий бюджет, інвестиційні кошти 

Відповідальний  
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради. 
Управління туризму департаменту культури і туризму 
Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Міський палац дитячої та юнацької творчості, Комунальні 
підприємства міста, департамент охорони здоров’я Запорізької 
обласної державної адміністрації, Головне управління ДСНС 
України в Запорізькій області, Дніпровський відділ поліції 
Головного управління національної поліції України в 
Запорізькій області, Просити управління патрульної поліції 
Національної поліції України, Всеукраїнська федерація 
«Спас», театр козацького бою «Січові козаки», Кінний театр 
«Запорозькі козаки», дитячий спортивно-розважальний 
комплекс «Smile Park», студія активного відпочинку «От 
Винта», Каяк Каное центр Запоріжжя, клуб «Байдарка», відомі 
українські гурти та етно-колективи, ресторатори та готельєри 
міста 

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

https://avrora.in.ua/showcase/smilepark
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1. Затвердження плану 

Заходів. 
Розробка концепції 
фестивалю. 

 

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради 
 

Січень 
2021/2022/2023/2024 

2. Пошук інвесторів 

серед громадських 
організацій Запоріжжя 
та інших міст України. 

 

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради 
 

Квітень 
2021/2022/2023/2024 

3. Залучення 

зацікавлених сторін, 
визначення учасників 
фестивалю 

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради 
 

Травень 
2021/2022/2023/2024 

4. Проведення заходів, 

що пов’язані 
підготовкою та 
організацією заходу 

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради 

Міський палац дитячої 
та юнацької творчості, 

Комунальні 
підприємства міста, 

департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
обласної державної 

адміністрації, Головне 
управління ДСНС 

України в Запорізькій 
області, Дніпровський 

відділ поліції 
Головного управління 
національної поліції 

України в Запорізькій 
області, Просити 

управління патрульної 
поліції Національної 

поліції України 

Серпень 
2021/2022/2023/2024 

5.  Проведення заходу Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради 

Міський палац дитячої 
та юнацької творчості, 

Комунальні 
підприємства міста, 

департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
обласної державної 

адміністрації, Головне 
управління ДСНС 

України в Запорізькій 
області, Дніпровський 

відділ поліції 
Головного управління 
національної поліції 

України в Запорізькій 
області, Просити 

управління патрульної 
поліції Національної 

поліції України  

Серпень 
2021/2022/2023/2024 

6. Збір і аналіз 
статистичних даних за 
результатами 
проведення  

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради 

 
Вересень 

2021/2022/2023/2024 
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7. Забезпечення 
сталості фестивалю, 
перетворення його у  
традиційний щорічний 
захід.   

Департамент 
культури і 
туризму 

міської ради 
 Постійно 

3.4. Показники оцінки реалізації Стратегічного плану за напрямом В  

№ Оперативна 
ціль/проєкт 

Індикатор Відповідальний 

НАПРЯМ В. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль В.1. Місто високотехнологічної екологічно безпечної промисловості 
 
В.1.2 Системне 

впровадження 
проекологічних 
технологій у бізнесі 

-Зниження викидів та оздоровлення 
повітряного басейну міста. 
-Кількість інноваційно-активних 
підприємств, одиниць. 
Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції у загальному обсязі 
реалізованої, % 

Підприємства-
забруднювачі 
Управління з питань 
екологічної безпеки 
Запорізької міської ради 
Департамент економічного 
розвитку Запорізької 
міської ради 

Стратегічна ціль В.2. Місто розвиненого підприємництва 
В.2.1 

Покращення 
місцевого бізнес-
клімату 

Час, витрачений на отримання 
дозволів і погоджень 

Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент комунальної 
власності та приватизації 
Запорізької міської ради 
Департамент архітектури 
та містобудування 
Запорізької міської ради 
Управління з питань 
земельних відносин 
Запорізької міської ради 
Виконавчі органи, які 
надають дозвільні послуги 

В.2.2 
Посилення 
конкурентоспромо
жності 
підприємництва, 
підтримка місцевих 
виробників і 
експортерів 

-Обсяг експорту по відношенню до 
попереднього року 
-Загальний обсяг реалізованої 
продукції та послуг до 
попереднього року 
-Кількість проведених 
виставкових/ярмаркових заходів за 
участі місцевих товаровиробників 

Департамент економічного 
розвитку Запорізької 
міської ради 
Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Запорізька торгово-
промислова палата 

В.2.3 
Розвиток 
людського 
потенціалу для 
підприємництва 

Кількість МСП на 10 000 населення Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент освіти і науки 
Запорізької міської ради 
Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
Запорізький міський центр 
зайнятості 

Стратегічна ціль В.3. Місто креативної економіки 
В.3.1 Формування  

культурного 
простору для 
креативної 
економіки 

-Кількість реалізованих арт-
проєктів та фестивалів 
- Кількість населення, що отримує 
послуги у закладах культури   

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
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В.3.2 Комерціалізація 
науки 

-Кількість наукових розробок, 
реалізованих бізнесом 
-Зростання обсягів наукоємної 
продукції.  
-Кількість проведених конкурсів з 
розробки бізнес-планів з 
інноваційною складовою та 
конкурсів на найкращий стартап з 
використанням сучасних ІТ 
технологій 

Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент економічного 
розвитку Запорізької 
міської ради 
Вищі навчальні заклади 
(ВНЗ) 

В.3.3 Підтримка 
виробництв на 
основі знань 

-Кількість наданих можливостей 
представникам МСП безкоштовно 
представити власні розробки під час 
виставкових заходів 
-Кількість відкритих коворкінгів  та 
просторів для співпраці 
представників креативних 
індустрій 
-Кількість проведених масових 
заходів з популяризації ІТ –
технологій 

Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент освіти і науки 
Запорізької міської ради 

Стратегічна ціль В.4. Відомий центр туризму 
В.4.1 Розвиток 

туристичної 
інфраструктури 

Збільшення туристичних потоків 
Запоріжжя. 
Обсяг туристичного збору 
Формування стабільного в’їзного 
потоку до міста 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

В.4.2 Ідентифікація та 
підтримка 
туристичних 
кластерів 

Збільшення учасників туристичних 
кластерів   

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

В.4.3 Створення 
унікальних 
туристичних 
продуктів 

Кількість туристів на рік Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

 

З метою реалізації проєктів будуть використані кошти місцевого 

бюджету, державного фонду регіонального розвитку, інші джерела. 

Загальний обсяг фінансування  по роках складатиме: 
Стратегічна ціль Кількість проєктів Орієнтовна 

вартість, тис.грн. на 
2021-2024 роки 

В.2. Місто розвиненого 
підприємництва 

5 16 399,5 
 

В.3. Місто креативної економіки 4 97 011,3 
 

В.4. Відомий центр туризму 4 81 280,0 
 

Всього, на рік, тис. грн 13 194 690,80 

Загальна сума фінансування за напрямом В. протягом 2021– 2024 років 

- 194 690,80 тис. грн 
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4. Стратегічний напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної 

урбаністики 

Напрям передбачає трансформацію міського простору в безпечний в 

сенсі техногенної, екологічної, соціальної безпеки. Відбуватиметься 

поступове «розмивання» образу промислового міста, формування 

інтелектуального, креативного, сповненого духовності, гендерно чутливого 

міського простору. Напрям пропонується розвивати за стратегічними цілями, 

які загалом забезпечуватимуть підвищення якості транспортного сполучення, 

доступність міського простору, забезпечуватимуть новий рівень благоустрою. 

Місту потрібен новий бренд сучасного громадського, духовного, 

інтелектуального простору, який формуватиметься з урахуванням визначених 

чинними нормативно-правовими актами та науково-проєктною 

документацією історичний ареал №1 «національний заповідник «Хортиця»; 

історичний ареал №2 «Старий Олександрівськ» (Олександрівський район); 

історичний ареал №3 «Соціалістичне Запоріжжя» (лівобережна та 

правобережна частини Дніпровського району та частина Вознесенівського 

району). 

Розвиток складової, пов’язаної з підтримкою історичних та арт-об’єктів 

з часом забезпечуватиме розвиток туризму та промоцію міста, підвищить його 

загальну та інвестиційну привабливість. 

Складний, цікавий ландшафт міста може стати його безумовною 

перевагою, за умов креативної організації. Розвиток міського простору, як 

зручних самодостатніх районів, з незалежними системами життєзабезпечення, 

і разом з тим, як єдиного органічного простору, який має різні види 

сполучення, буде поштовхом до розвитку нових транспортних технологій 

Необхідно розвивати усі райони міста однаково якісно з точки зору 

благоустрою та екологічної безпеки, забезпечивши максимальну доступність 

об’єктів соціальної сфери, транспортних пересадочних вузлів. Поступовий 

розвиток туристично-привабливих об’єктів може покласти початок розвитку, 

насамперед, подієвого, культурного туризму 
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4.1.  Схема стратегічного напряму С 

 
 

Сфери реалізації проєктів спрямовані на  подолання наступних проблем  

- дотаційність і збитковість підприємств ЖКГ, монополія на ринку, 

зношеність інженерних мереж, недосконале регулювання у системах 

теплопостачання міста, відсутність ефективних управителів житлового фонду; 

- неналежний стан доріг, недостатньо мостових переходів через Дніпро; 

- не дружнє до велосипедистів місто; 

- відсутність якісних тротуарів, інфраструктури для осіб з обмеженими 

можливостями та батьків з малолітніми дітьми; 

- не належна організація транспортного сполучення та якість 

громадського транспорту; 

- низький рівень благоустрою (парки, газони), нерозвиненість 

прибережної смуги, відсутність концертних площадок, зон відпочинку; 

- низькі темпи житлової забудови. 

Планується реалізація 19 проєктів за  трьома стратегічними цілями. 

4.2. Структура проєктів за  стратегічним напрямом С  

Проєкти за 
стратегічними 

цілями 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

Разом 
тис.грн. 

С.1. Зручна, 
гендерно 
чутлива 
система 

     

Напрям розвитку C. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

C.1. Зручна, гендерно чутлива 

система транспортного 

сполучення 

Оперативні цілі 

C.2. Безпечне, облаштоване та 

доступне міське середовище 

C.3. Проактивний 

 маркетинг міста 

С.1.1. Розвиток 
інфраструктури КП 

«Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» 

 

C.2.1. Упорядкування 

паркових зон у районах міста, 

доступних для всіх груп 

населення 

C.2.3. Охайне місто 

C.1.5. Місто дружнє для 

пішоходів та велосипедистів 

Стратегічні цілі 

C.3.1. Розвиток образу 

острова Хортиця як центру 

духовності та історичної 

пам’яті 

C.1.3. Розвиток доступного 

муніципального транспорту 

C.1.4. Розбудова мережі 

міських мостів і 

шляхопроводів 

C.2.2. Місто креативної 

архітектури та естетики 

міського простору 

C.1.2. Місто комфортної 

транспортної мережі 

C.2.4. Безпечне місто 

C.3.2. Формування міського 

бренду та маркетинг міста 

С.2.5. Місто здорових 

традицій 

C.2.6. Вільне для спілкування 

та використання інтернет-

зв’язку міське середовище 
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транспортного 
сполучення 

С.1.1.1. Розвиток 
інфраструктури 
КП 
«Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 

475 000,0 47 000,0 - - 522 000,0 

 С.1.2.1. 
Будівництво та 
реконструкція 
автодоріг  
 

565 139,66 313 390,57 160 920,146 11 381,026 1 050 831,402 

С.1.2.2. 
Будівництво 
майданчиків для 
здійснення 
габаритно-
вагового 
контролю  

10 000,0 10 616,57 - - 20 616,57 

С.1.3.1. 
Запровадження 
системи 
моніторингу та 
диспетчеризації 
громадського 
транспорту (GPS) 
на трамваях, 
тролейбусах, 
автобусах та 
автотранспортни
х засобах. 

1408,0 1408,0 1408,0 - 4224,0 

C.1.3.2.Модерніз
ація парку 
міського 
громадського 
авто- та 
електротранспор
ту 

662 556,382 - - - 662 556,382 

С.1.4.1. 
Будівництво, 
реконструкція 
мостів та 
шляхопроводів 

48 920,906 5 300,000 25 327,517 - 79 548,423 

С.1.5.1 
Будівництво та 
реконструкція 
пішохідних зон 
та тротуарів 

16 898,983 19 930,120 12 049,651 - 48 878,754 

Всього, за 
стратегічною 
ціллю 

    2388655,53 

C.2. Безпечне, 
облаштоване та 
доступне міське 
середовище 

     

С.2.1.1. 
Реконструкція 
існуючих парків, 
скверів, площ та 
зелених зон  
 

344 907,251 369 700,0 303 300,0 180 700,0 1 198 607,251 
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С.2.2.1.Розробле
ння науково-
проєктної 
документації 
щодо визначення 
меж і режимів 
використання 
пам’яток 
архітектури та 
містобудування в 
межах 
історичного 
ареалу «Старий 
Олександрівськ» 

1281,960 - - - 1281,960 

С.2.2.2. Розробка 
детального плану 
Кривої бухти на 
території 
м.Запоріжжя 

468,032 - - - 468,032 

 С.2.3.1. Нове 
будівництво 
крематорію міста 
Запоріжжя, на 
Кушугумському 
кладовищі, 
розташованого 
на землях 
Балабинської 
селищної ради 
Запорізького 
району 
Запорізької 
області, за 
межами 
населеного 
пункту з 
будівництвом 
зовнішніх мереж 
водо-, газо- та 
електропостачан
ня  

22 523,023 2 776,670 73 714,771 73 714,770 172 729,234 

С.2.4.1. 
Впровадження 
автоматичної 
системи 
керування 
дорожнім рухом 
(світлофорними 
об’єктами) 

25000,0 20000,0 20000,0 29000,0 94000,0 

 С.2.4.2. 
Будівництво і 
реконструкція 
засобів 
регулювання 
дорожнього руху 
(світлофорних 
об’єктів) 

20 056,365 16 186,50 17 044,384 17 947,737 71 234,986 

С.2.4.3. 
Будівництво і 
реконструкція 
мереж зливової 
каналізації 

44335,72 37055,24 35000,00 30980,73 147371,69 
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С.2.4.4. 
Будівництво 
засобів 
примусового 
зниження 
швидкості 
(«лежачі 
поліцейські» та 
світлодіодні 
«маячки») 

7 000,000 7 000,000 5 000,000 5 000,000 24 000,000 

   С.2.4.5. 
Будівництво 
мереж 
зовнішнього 
освітлення  

15 898,16 16 883,846 17 778,69 18 720,96 69 281,656 

C.2.4.6. Безпечне 
місто Запоріжжя 

50 758,702 20 229,261 47 639,14 1 710,488 120337,591 

С. 2.5.1. 
Капітальний 
ремонт 
спортивної арени 
«Титан» 

100,0 2900,0 6700,0 640,0 16100,0 

Всього, за 
стратегічною 
ціллю 

    1915412,40 

С.3. 
Проактивний 
маркетинг міста 

     

С.3.2.1. Промоція 
м. Запоріжжя 

2480,00 4670,00 4670,00 7150,00 18 970,0 

Всього, за 
стратегічною 
ціллю      

    18970,00 

Всього за Напрямом С.  на 2021-2024 роки 4323037,93 

 

4.3. Проєкти за напрямом С 

4.3.1. Стратегічна ціль С.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 
сполучення 

С.1.1.1. Розвиток інфраструктури КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної 

урбаністики 
Стратегічна ціль С.1. Забезпечення безпеки периметру аеропорту 

згідно сучасним міжнародним нормам авіації 
Оперативна ціль С.1.1. Розвиток інфраструктури КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 
Назва проєкту С.1.1.1. Розвиток інфраструктури КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 
Стислий опис проєкту Злітно-посадкова смуга із штучним покриттям (далі 

ШЗПС) має довжину 2 500 м, а робочу ширину - 42 м. 
Зазначені параметри не відповідають вимогам ІКАО, 
тому потрібне розширення робочої ширини до 45 м та 
довжини до 3300 м відповідно. На пасажирському 
терміналі (аеровокзал), який побудовано у 1965 році, 
за роки експлуатації капітальний ремонт не 
проводився. Триповерхова будівля фізично та 
морально зношена. Спостерігаються просадка 
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несучих колон і руйнування елементів конструкції. 
Виробничі площі не забезпечують досягнуті обсяги 
авіаперевезень. Відсутні належні умови для 
перебування пасажирів і персоналу. Для 
забезпечення стабільної роботи та забезпечення 
попередження актів незаконного втручання у 
діяльність КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
необхідно провести реконструкцію аеродрому з 
заміною світлосигнального обладнання, 
радіотехнічного обладнання навігації та посадки 
повітряних суден), будівництво нового 
пасажирського терміналу, огородження та системи 
технічного нагляду і контролю доступу по периметру 
охоронної зони обмеженого доступу у відповідності з 
вимогами IKAO DOC-8973 ЄКЦА (Європейської 
Комісії Цивільної Авіації) DOC-30 та ін, будівництво 
нової трансформаторної підстанції 35/6 кВ для 
забезпечення необхідністю нової інфраструктури 
необхідною потужністю.  

Результати проєкту (продукт 
проєкту) 

Забезпечення безпеки КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя». Залучення до співпраці на території 
аеропорту більшої кількості підприємств пов’язаних 
з авіацією яким КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» може гарантувати безпеку їх майна 
розташованого на території аеропорту. Зменшення 
ризиків пов’язаних із проникненням на територію 
аеропорту осіб без доступу. Забезпечення вимог 
Державіаслужби та ІСАО Збільшення пропускної 
спроможності аеропорту, як наслідок отримання 
додаткових фінансових надходжень до бюджету 
міста Запоріжжя та сприяння розвитку туризму, 
збільшення вантажних перевезень, збільшення 
кількості робочих місць. Забезпечення 
електроенергією КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» в необхідних обсягах для 
функціонування нового терміналу.  

Ключові заходи проєкту Огородження та система технічного нагляду і 
контролю доступу по периметру охоронної зони 
обмеженого доступу КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя», вул. Блакитна, 4 Будівництво штучної 
злітно-посадкової смуги (ШЗПС) з руліжними 
доріжками КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
Будівництво пасажирського терміналу та 
обслуговуючих споруд та реконструкція злітно-
посадкової смуги Будівництво трансформаторної 
підстанції 35/6 кВ КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя», вул. Блакитна, 4.  

Період здійснення 2015-2022 
Орієнтовна вартість проєкту,  
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 
475 000 47 000 - - 522 000 

Джерела фінансування 
 

Кошти бюджету міста, Державний бюджет, власні 
кошти, залучення інвесторів 

Відповідальний КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Управління з питань транспортного забезпечення та 
зв’язку Запорізької міської ради, КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» 

Детальний план реалізації проєкту 
Перелік заходів Основний 

виконавець 
Спів-
виконавці 

Термін 
виконання 
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Огородження та система 
технічного нагляду і контролю 
доступу по периметру охоронної 
зони обмеженого доступу КП 
«Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» 

КП«Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 

- 2015 - 2021 

Реконструкція, нове будівництво 
аеродромного комплексу КП 
"Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя" 

КП«Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 

- 2018 - 2022 

Будівництво пасажирського 
терміналу та обслуговуючих 
споруд КП "Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя" 

КП«Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 

- 2016 - 2021 

Будівництво трансформаторної 
підстанції 35/6 кВ КП 
«Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» 

КП«Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 

- 2021 - 2022 

 Будівництво АРС (аварійно 
рятувальна станція) 

КП«Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 

- 2021 - 2022 

 АЗС (автозаправна станція) КП«Міжнародний 
аеропорт 
Запоріжжя» 

- 2021 -2022 

 

С.1.2.1. Будівництво та реконструкція автодоріг  

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 
сполучення 

Оперативна ціль C.1.2. Місто комфортної транспортної мережі 

Назва проєкту С.1.2.1. Будівництво та реконструкція автодоріг 

Стислий опис 
проєкту 

Доведення технічного стану проїзної частини магістральних 
доріг та доріг приватного сектору до нормативних показників 
згідно діючих будівельних норм та правил. Влаштування 
асфальтобетонного покриття доріг, облаштування з бруківки 
карманів для зупинки громадського транспорту. Проєктування та 
будівництво об’їзних шляхів (маршрутів) для транзитного 
транспорту. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

При завершенні робіт поліпшиться рух автотранспорту і 
пішоходів, умови переміщення мешканців району та людей з 
обмеженими фізичними можливостями. Поліпшення 
експлуатаційних показників автодоріг міста, уникнення 
колійності біля зупинок громадського транспорту, що сприятиме 
безпеці руху транспорту та пішоходів. Для пересування 
маломобільних груп населення передбачається обладнання 
ділянок з пониженням рівня доріг та тротуарів.  
Для м. Запоріжжя характерна значна кількість транзитного 
транспорту. Відсутність об’їзних доріг призводить до 
перевищення рівню завантаження міських доріг. Одним із 
напрямків в розвитку транспортної інфраструктури міста є 
влаштування об’їзних маршрутів для транзитного транспорту, а 
саме питання будівництва об’їзних автодоріг. 

Ключові заходи 
проєкту 

Влаштування покриття магістральних доріг та доріг приватного 
сектору із асфальтобетону, влаштування пониження бордюрного 
каменю в необхідних місцях для пересування осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, карманів зупинок громадського 
транспорту з бруківки, заїзних кишень для стоянок 
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автотранспорту в необхідних місцях, вертикальне планування 
дороги, встановлення нових та заміна пошкоджених бордюрів, 
відновлення люків на колодязях комунікацій проїзної частини 
дороги, організація дорожнього руху. Зменшення навантаження 
на основні автошляхи міста, забезпечення швидкого, 
комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним транспортом. 

Період здійснення 2021-2024  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

565 139,66 313 390,57 160 920,146 11 381,026 
1 050 831,4

02 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районні адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство «Управління капітального будівництва» 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької 
міської ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, 
комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва», підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розроблення 
проєктно-кошторисної 
документації 

Проєктні 
організації 

Департамент 
інфраструктури та 

благоустрою 
Запорізької міської 

ради, районі 
адміністрації 

Запорізької міської 
ради, комунальне 

підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

2021-2024 роки 

Проходження 
державної експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

2021-2024  

Проведення 
процедури закупівлі, 
визначення виконавця 

Замовник робіт 2021-2024 

4. Виконання 
будівельно-монтажних 
робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2024  

 

С.1.2.2. Будівництво майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю  

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 
сполучення 

Оперативна ціль C.1.2. Місто комфортної транспортної мережі 

Назва проєкту С.1.2.2. Будівництво майданчиків для здійснення габаритно-
вагового контролю 

Стислий опис проєкту Забезпечення збереження дорожнього полотна вулично-шляхової 
мережі міста. Значних ушкоджень дорожньому полотну завдає 
саме вантажний транспорт, в тому числі транзитний, вага якого 
перевищує припустиму для відповідного типу дорожнього 
полотна технічну норму. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Ефективне використання автомобільних доріг міста Запоріжжя, 
забезпечення збереження дорожнього полотна, особливо на 
відремонтованих і новозбудованих автомобільних шляхах. З 
метою запобігання руйнації та збереженню дорожнього полотна, 
в 2021-2022 роках в місті Запоріжжі буде розпочато реалізацію 2 
проєктів з будівництва майданчиків для здійснення габаритно-
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вагового контролю та 1 проєкту будівництва електронної вагової 
станції (зважування в русі). Метою системи зважування в русі є 
збір даних про масу та осьові навантаження транспортних засобів 
у реальному часі. Ці дані можуть використовувати для контролю 
за перевищенням нормативних габаритно-вагових моніторингу 
дорожнього руху, проєктування доріг, планування технічного 
обслуговування доріг, планування технічного обслуговування 
доріг, планування дорожнього руху, тощо. 

Ключові заходи 
проєкту 

Використання прогресивних технологій, нових матеріалів, 
в’яжучих модифікованих полімерами та поверхнево-активними 
добавками; організація дорожнього руху (встановлення 
необхідних дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки; 
благоустрій території). 
Майданчик для динамічного зважування має включати принаймні 
такі компоненти: зовнішня шафа для електронного обладнання 
системи динамічного зважування; датчики зважування для 
вимірювання навантаження на вісь, групу осей, маси брутто 
окремого транспортного засобу, маси брутто автопоїзда та 
виявлення односкатних/двоскатних коліс; компоненти для 
визначення габаритних параметрів транспортних засобів 
(ДхШхВ); компоненти для надійного вимірювання температури 
повітря; необхідні кабелі та елементи кріплення для кожної 
смуги, яка підлягає контролю; достатня кількість осьових 
датчиків для кожної смуги, необхідні для визначення швидкості 
руху та відстань між вісями транспортного засобу; датчик 
виявлення транспортних засобів для кожної смуги, наприклад, 
індуктивний петлевий детектор, для розрізнення та підрахунку 
кількості транспортних засобів; камери для фотографічної 
реєстрації транспортних засобів у фронтальній та боковій 
проєкціях для отримання зображення всього транспортного 
засобу/автопоїзда; автоматична система розпізнавання номерних 
знаків (ANPR); джерело безперебійного живлення (ДБЖ). 

Період здійснення 2021-2022  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

10 000,000 10 616,574 - - 
20 616,57

4 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районі адміністрації Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, підрядні 
організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розроблення проєктно-
кошторисної 
документації 

Проєктні 
організації Департамент 

інфраструктури та 
благоустрою 

Запорізької міської 
ради, районі 
адміністрації 

Запорізької міської 
ради 

2021-2022  

Проходження 
державної експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

2021-2022  

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт 2021-2022  

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2022  
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С.1.3.1. Запровадження системи моніторингу та диспетчеризації громадського 
транспорту (GPS) на трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспортних засобах.  

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.1 Зручна, гендерно чутлива система транспортного 
сполучення. 

Оперативна ціль С.1.3. Розвиток доступного муніципального транспорту 

Назва проєкту С.1.3.1. Запровадження системи моніторингу та 
диспетчеризації громадського транспорту (GPS) на 
трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспортних 
засобах. 

Стислий опис проєкту Реалізація у повному обсязі «Стратегії розвитку міста 
Запоріжжя до 2024 року дозволить сподіватися на очікувані 
позитивні результати.  
Проєктом передбачено повний комплекс робіт  з 
облаштування зупинкових комплексів, а саме 

 Придбання інформаційних табло з власною опорою; 
 Встановлення на основних транспортних 

пересадочних вузлах та у спальних районах міста; 
 Забезпечення надійного функціонування з 

відображенням коректної інформації на електронних табло. 
Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реалізація проєкту з облаштування зупиночних комплексів 
інформаційним електронним табло прогнозування часу 
прибуття громадського транспорту сприятиме підвищенню 
якості надання транспортних послуг для мешканців та гостей 
міста щодо руху авто - та електротранспорту, покращенню 
транспортної інфраструктури.  

 Реалізація проєкту сприятиме розвитку транспортного 
сектору м. Запоріжжя та дозволить населенню більш 
оперативно і якісно користуватись громадським транспортом, 
а саме обирати оптимальні маршрути та види транспорту. 

 Також завдяки реалізації проєкту значно покращиться 
матеріально-технічна база КП «ЗЦДГТ», підвищиться якість 
послуг у сфері пасажироперевезень. 

Ключові заходи 
проєкту 

- вивчення ринку продажу та комерційних пропозицій 
спеціалізованої техніки, яка відповідно до своїх 
характеристик може надавати якісні комунальні послуги 
населенню громади; 
- проведення тендерних процедур із визначення 
постачальника встановлення інтерактивних екранів у 
кількості 48 од. 
 - Інформаційне  табло оснащене вбудованим контролером, 
маршрутизатором, дифавтоматом, камерою відео 
спостереження, USB-портами для зарядки мобільних 
пристроїв, WiFi точка доступу для безкоштовного 
користування мережею інтернет, кнопкою голосового зв’язку 
з екстреною службою. 
- передача на баланс КП придбаного устаткування; 
- проведення інформаційних заходів шляхом розміщення 
інформації про реалізацію проєкту; 

Період здійснення до кінця 2024 року 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис.грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

1408,0 1408,0 1408,0 - 4224,0 

Джерела 
фінансування 
 

державний бюджет 100%  – 4224, 0  тис. грн. 
власні кошти КП «ЗЦДГТ»100% - витрати на електроенергію, 
інтернет та ремонт. 
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Відповідальний Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, Комунальне Підприємство 
«Запорізький центр диспетчеризації громадського 
транспорту» 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

-Запорізька міська рада 
-Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради 
-КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського 
транспорту» 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

Збільшення кількості 
встановлених інформаційних 
табло 

ЗМР КП «ЗЦДГТ» 2021-2022 

Збільшення кількості 
встановлених інформаційних 
табло 

ЗМР КП «ЗЦДГТ» 2023 

Збільшення кількості 
встановлених інформаційних 
табло 

ЗМР КП «ЗЦДГТ» 2024 

 
   C.1.3.2. Модернізація парку міського громадського авто- та електротранспорту 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

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

Оперативна ціль C.1.3. Високий рівень доступності муніципального 
транспорту та соціальних установ 

Назва проєкту С.1.3.2 Модернізація парку міського громадського авто- та 
електротранспорту 

Стислий опис проєкту Оновлення та придбання громадського транспорту, з 
врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями та 
технічне переоснащення міського електротранспорту. 
Поліпшення технічного стану міського електротранспорту, 
подовження терміну його експлуатації шляхом проведення 
системи капітальних ремонтів. Капітальний ремонт трамваїв 
Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу та 
заміною контакторно-реостатної системи управління на 
транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему 
управління з проведенням випробувань на відповідність 
технічним умовам для даного типу рухомого складу за 
програмою «Запорізький трамвай» 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

 Придбання 50 нових автобусів великої місткості у 
фінансовий лізинг 
Заміна рухомого складу існуючих автобусів у ЗКПМЕ 
«Запоріжелектротранс» електробусами з електричними 
двигунами в рамках реалізації проєкту цільових екологічних 
(зелених) інвестицій 
 Придбання 26 нових електробусів та 20 нових автобусів 
великої місткості в рамках проєкту «Міський громадський 
транспорт України» відповідно до Фінансової угоди між 
Україною та Європейським інвестиційним банком» 
Капітальний ремонт трамваїв Т3 із заміною кузова на новий 
та заміною контактно-реостатної системи управління на 
транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему з 
проведенням випробувань на відповідність технічним 
умовам для даного типу рухомого склад 
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Ключові заходи 
проєкту 

Придбання 50 нових автобусів великої місткості у 
фінансовий лізинг. Закупівля 10 нових електробусів рамках 
Кіотського протоколу Закупівля 26 нових електробусів за 
рахунок кредитних коштів Європейського Інвестиційного 
Банку в Україні Закупівля 20 нових автобусів великої 
місткості за рахунок кредитних коштів Європейського 
Інвестиційного Банку в Україні Капітальний ремонт 
трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем 
полу та заміною контакторно-реостатної системи управління 
на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему 
управління з проведенням випробувань на відповідність 
технічним умовам для даного типу рухомого складу. 

Період здійснення 2021-2042 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис.грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

662 556,382 - - - 662 556,382 

Джерела фінансування 
 

Державний бюджет, бюджет міста, кошти ЗКПМЕ 
«Запоріжелектротранс», інші джерела 

Відповідальний Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне 
підприємство міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради, Запорізьке комунальне 
підприємство міського електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконав
ці 

Термін виконання 

Придбання 50 нових 
автобусів великої 
місткості у фінансовий 
лізинг для ЗКПМЕ 
«Запоріжелектротранс» 

ЗКПМЕ 
«Запоріжелектротр
анс», Управління з 

питань 
транспортного 
забезпечення та 

зв’язку 

- 
2021 

 

Заміна рухомого складу 
існуючих автобусів у 
Запорізькому 
комунальному 
підприємстві міського 
електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 
електробусами з 
електричними двигунами 
в рамках реалізації 
проєкту цільових 
екологічних (зелених) 
інвестицій 

ЗКПМЕ 
«Запоріжелектротр
анс», Управління з 

питань 
транспортного 
забезпечення та 

зв’язку 

- 
2021 

 

Придбання автобусів та 
електробусів для 
Запорізького 
комунального 
підприємства міського 
електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» в 
рамках проєкту «Міський 
громадський транспорт 

ЗКПМЕ 
«Запоріжелектротр
анс», Управління з 

питань 
транспортного 
забезпечення та 

зв’язку 

- 
2021-2042 
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України» відповідно до 
фінансової угоди між 
Україною та ЄІБ 
Капітальний ремонт 
трамваїв Т-3 із заміною 
кузова на новий з 
низьким рівнем полу та 
заміною контакторно-
реостатної системи 
управління на 
транзисторно-імпульсну 
енергозаощадливу 
систему управління з 
проведенням 
випробувань на 
відповідність технічним 
умовам для даного типу 
рухомого складу за 
програмою «Запорізький 
трамвай» 

ЗКПМЕ 
«Запоріжелектротр
анс», Управління з 

питань 
транспортного 
забезпечення та 

зв’язку 

- 
2021-2024 

 

С.1.4.1. Будівництво, реконструкція мостів та шляхопроводів  

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 
сполучення 

Оперативна ціль C.1.4. Розбудова мережі міських мостів і шляхопроводів 

Назва проєкту С.1.4.1. Будівництво, реконструкція мостів та шляхопроводів 

Стислий опис 
проєкту 

Усунення перед аварійних ситуацій на мостах, доведення 
технічного стану мостів відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-
2012, покращення експлуатаційних характеристик мостів і 
шляхопроводів. Розробити конструктивні рішення щодо 
недопущення подальшого  руйнування несучих конструкцій 
мостів і шляхопроводів. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реалізація забезпечить проєктну вантажопідйомність 
шляхопроводів, продовжить їх довговічність, забезпечить 
безпечний рух автотранспорту, трамваїв, залізничного 
транспорту і пішоходів, попередить аварійні ситуації на дорозі. 

Ключові заходи 
проєкту 

Улаштування деформаційних швів, ремонт архітектурних 
форм по кінцям шляхопроводу, повна заміна гідроізоляції, 
ремонт несучих конструкцій пролітних будов  і опор моста з 
відновленням захисного шару бетону, установка бар’єрного 
огородження відповідно нормам, заміна щитів огородження 
контактної мережі, установка нових перехідних плит, ремонт 
проїзної частини, відновлення асфальтобетонного покриття, 
організацію водовідводу з проїзної частини, зовнішнє 
освітлення підходів та пішохідного місту, благоустрій 
прилеглої території. 

Період здійснення 2021-2023  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

48 920,906 5 300,000 25 327,517 - 
79 548
,423 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької 
міської ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, 
комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва» 
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Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької 
міської ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, 
комунальне підприємство «Управління капітального 
будівництва», підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розроблення 
проєктно-кошторисної 
документації 

Проєктні 
організації 

Департамент 
інфраструктури та 

благоустрою 
Запорізької міської 

ради, районі 
адміністрації 

Запорізької міської 
ради, комунальне 

підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

2021-2023  

 Проходження 
державної експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

2021-2023  

Проведення 
процедури закупівлі, 
визначення виконавця 

Замовник робіт 2021-2023  

Виконання 
будівельно-монтажних 
робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2023  

     

 С.1.5.1. Будівництво та реконструкція пішохідних зон та тротуарів  

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного 
сполучення 

Оперативна ціль C.1.5. Місто дружнє для пішоходів та велосипедистів 

Назва проєкту С.1.5.1. Будівництво та реконструкція пішохідних зон та 
тротуарів 

Стислий опис 
проєкту 

Влаштування нової плитки ФЕМ на тротуарах міста. У 2021 році 
планується облаштування пішохідних зон площею 4 205 м2 та 
тротуарів із влаштуванням велодоріжок 5 970 м2. За три роки 
реалізації проєкту орієнтовна площа облаштування пішохідних 
зон і тротуарів із влаштуванням велодоріжок складає 35 000 м2. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Поліпшення експлуатаційних показників пішохідних зон, що 
сприятиме безпеці руху пішоходів 

Ключові заходи 
проєкту 

Влаштування покриття тротуару із плитки ФЕМ по 
підготовленій основі, вертикальне планування з метою 
улаштування водовідведення в зелену зону, організація 
майданчиків для сміття, влаштування пандусів в необхідних 
місцях для пересування осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, встановлення нових та заміна пошкоджених 
бордюрів, відновлення люків на колодязях комунікацій 
пішохідної зони. 

Період здійснення 2021-2023  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

16 898,983 19 930,120 12 049,651 - 48 878,75 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство «Управління капітального будівництва»  

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство «Управління капітального будівництва», підрядні 
організації 
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Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розроблення 
проєктно-кошторисної 
документації 

Проєктні 
організації Департамент 

інфраструктури та 
благоустрою 

Запорізької міської 
ради, комунальне 

підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

2021-2023  

Проходження 
державної експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

2021-2023  

Проведення 
процедури закупівлі, 
визначення виконавця 

Замовник робіт 2021-2023  

Виконання 
будівельно-монтажних 
робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2023  

 
 
4.3.2. Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище  

С.2.1.1. Реконструкція існуючих парків, скверів, площ та зон відпочинку  

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль C.2.1. Упорядкування паркових зон у районах міста, доступних 
для всіх груп населення 

Назва проєкту С.2.1.1. Реконструкція існуючих парків, скверів, площ та зон 
відпочинку 

Стислий опис 
проєкту 

Покращення естетичного вигляду парків, скверів, площ та зон 
відпочинку, привабливості міста та змістовного дозвілля, 
задоволення духовних і фізичних потреб дітей, підлітків, 
мешканців та гостей міста. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Реалізація проєкту поліпшить естетичний вигляд місць 
відпочинку та привабливість міста, забезпечить комфортні умови 
перебування мешканців та гостей міста. 

Ключові заходи 
проєкту 

Заміна покриття площ, доріжок площ, парків, скверів; заміна  
лавочок та урн на нові, більш сучасні; рекультивація всієї газонної 
частини; висадка клумб і газонів; викорчовування пнів і 
пошкоджених дерев з заміною їх на нові насадження; заміна 
зовнішніх мереж водопостачання на автоматичний полив; заміна 
зовнішніх мереж освітлення; відновлення існуючих та 
влаштування нових фонтанів, тощо. 

Період здійснення 2021-2024  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

344 907,251 369 700,0 303 300,0 180 700,0 
1 198 607,25

1 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районні адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство «Управління капітального будівництва», 
комунальне підприємство «Титан» 

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районні адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство «Управління капітального будівництва», 
комунальне підприємство «Титан», підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 
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Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розроблення 
проєктно-
кошторисної 
документації 

Проєктні 
організації 

Департамент 
інфраструктури та 

благоустрою 
Запорізької міської 

ради, районні 
адміністрації 

Запорізької міської 
ради, комунальне 

підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва», 
комунальне 

підприємство 
«Титан» 

2021-2024  

Проходження 
державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

2021-2024  

Проведення 
процедури закупівлі, 
визначення 
виконавця 

Замовник робіт 2021-2024  

 Виконання 
будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2024  

 

С.2.2.1.Розроблення науково-проєктної документації щодо визначення меж і режимів 
використання пам’яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу 
«Старий Олександрівськ» 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики  

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль  
С2.2. Креативна архітектура та нова естетика міського простору/ 
Збереження історико-культурної спадщини міста Запоріжжя  

Назва проєкту 
 

С.2.2.1 Розроблення науково-проєктної документації щодо 
визначення меж і режимів використання пам’яток архітектури та 
містобудування в межах історичного ареалу «Старий 
Олександрівськ» 

Цілі проєкту 
 

Збереження традиційного характеру середовища та 
містоформуючої ролі пам’яток в межах історичних ареалів 
м.Запоріжжя 

Стислий опис 
проєкту 
 

Наукові дослідження спрямовані на одержання нової інформації 
про об’єкти культурної спадщини, традиційний характер 
середовища окремих пам’яток, їх комплексів (ансамблів), який є 
типовим для певних культур або періодів розвитку, що мають 
історичну цінність. Визначення та опис меж зон охорони пам’яток, 
характеристика режимів використання територій певних ділянок 
зон охорони пам’яток. 

Очікувані 
результати 
 

Забезпечення розроблення науково-проєктної документації 
щодо визначення меж і режимів використання пам’яток архітектури 
та містобудування в межах історичних ареалів міста, що дозволить 
визначити умови допустимих перетворень у близькому та 
віддаленому оточенні пам’яток архітектури та містобудування  

Ключові заходи 
проєкту 
 

- розроблення технічного завдання; 
- вибір виконавця послуг; 
- укладення договору; 
- розроблення науково-проєктної документації; 
- проведення засідань архітектурно-містобудівної ради  
- процедура погодження та затвердження розробленої науково-

проєктної документації. 
Період здійснення 
 

2021 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

1281,960 - - - 1281,960 
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Джерела 
фінансування 

Спеціальний фонд бюджету міста 

Відповідальний  
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської 
ради 

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 
 

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської 
ради, сертифіковані архітектори, які мають кваліфікаційний 
сертифікат, що дає можливість на розробки містобудівної 
документації 

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Розроблення 
науково-проєктної 
документації щодо 
визначення меж і 
режимів 
використання 
пам’яток 
архітектури та 
містобудування в 
межах історичного 
ареалу «Старий 
Олександрівськ» 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 2021 

 
     С.2.2.2.Розробка детального плану Кривої бухти на території м.Запоріжжя 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики  

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, об лаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль  
С.2.2. Креативна архітектура та нова естетика міського простору/ 
Актуальна містобудівна документація 

Назва проєкту 
 

С.2.2.2. Розробка детального плану Кривої бухти на території 
м.Запоріжжя 

Цілі проєкту 
 

Уточнення положень генерального плану міста Запоріжжя, 
уточнення планувальної структури і функціонального 
призначення територій, просторової композиції та параметрів 
забудови.  

Стислий опис 
проєкту 
 

Уточнення планувальної структури і функціонального 
призначення, просторової композиції і параметрів забудови та 
ландшафтної організації території м.Запоріжжя, що надасть змогу 
комплексно упорядкувати території.  

Очікувані результати 

Забезпечення актуальною містобудівною документацією на 
місцевому рівні, що дозволить значно спростити процедуру 
розміщення об’єктів містобудування, вилучення (викупу), 
надання у власність або користування земельних ділянок для 
містобудівних потреб.  

Крім того, розробка детального плану надасть відповідь на 
наступні питання щодо зазначення основних характеристик за 
функціональним призначенням, планувально-просторових 
особливостей та поверховості, проведення інженерної підготовки 
території, спорудження зовнішніх інженерних і транспортних 
мереж, об’єктів соціальної сфери, житлових будинків, 
благоустрою території та інших об’єктів містобудування.  

Ключові заходи 
проєкту 
 

- розроблення технічного завдання; 
- вибір виконавця послуг; 
- укладення договору; 
- проведення громадських слухань; 
- затвердження виконавчим комітетом ЗМР 
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Період здійснення 2021  
Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2023 Разом 
468,032  -  468,032 

Джерела 
фінансування 

Спеціальний фонд бюджету міста 

Відповідальний  
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської 
ради, сертифіковані архітектори, які мають кваліфікаційний 
сертифікат, що дає можливість на розробки містобудівної 
документації 

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

 Розробка детального 
плану Кривої бухти на 
території м.Запоріжжя 

Буде визначений за 
результатами 
процедури закупівлі 

- 2021 

    С.2.3.1. Нове будівництво крематорію міста Запоріжжя, на Кушугумському 
кладовищі, розташованого на землях Балабинської селищної ради Запорізького 
району Запорізької області, за межами населеного пункту з будівництвом зовнішніх 
мереж водо-, газо- та електропостачання  

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль C.2.3. Охайне місто 

Назва проєкту С.2.3.1. Нове будівництво крематорію міста Запоріжжя, на 
Кушугумському кладовищі, розташованого на землях 
Балабинської селищної ради Запорізького району 
Запорізької області, за межами населеного пункту з 
будівництвом зовнішніх мереж водо-, газо- та 
електропостачання 

Стислий опис проєкту Спорудження комплексу крематорію, адміністративний 
будинок (на 6 працівників з урахуванням охорони); 
ритуальний майданчик; під’їзні дороги; стоянка для авто 
катафалків; благоустрій та озеленення прилеглої території; 
встановлення малих архітектурних форм; зовнішнє 
освітлення під’їздів та підходів до будівлі; огородження 
території 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Будівництво крематорію дозволить зменшити навантаження 
на кладовища міста Запоріжжя, зменшивши потребу у 
земельних ресурсах необхідних для поховання; знизити 
санітарно-екологічну напругу у місті (призведе до 
зменшення зараження ядовитими речовинами, що 
утворюються внаслідок процесу розпаду тіла людини, термін 
мінералізації останків зменшиться з 50-ти років до 2 годин); 
скоротити витрати мешканців на поховання у порівнянні з 
традиційними похоронами тощо 

Ключові заходи 
проєкту 

Будівля крематорію потужністю більше 7000 кремацій на рік 
при роботі печей 8 годин на добу (1750 кремацій на рік на 
одній печі). Тиск газу: природний газ 1,74 кПа, пропан 2,74 
кПа, споживана потужність – 220 В, тривалість одного циклу 
кремації – 60-70 хв., печі будуть обладнані системами 
контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря.  
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Влаштування кремулятору з вбудованим пилососом 
орієнтовно 2 од.; гідравлічні візки орієнтовно 4 од.; 
холодильне обладнання не менше як на 24 тіла 

Період здійснення 2021-2024  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

22 523,023 2 776,670 73 714,771 73 714,770 172 729,234 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької 
міської ради, комунальне підприємство «Управління 
капітального будівництва» 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької 
міської ради, комунальне підприємство «Управління 
капітального будівництва», підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник робіт 
Департамент 

інфраструктури 
та благоустрою 

Запорізької 
міської ради, 
комунальне 

підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

2021-2024  

Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2024  

С.2.4.1. Впровадження автоматичної системи керування дорожнім рухом 
(світлофорними об’єктами) 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське 
середовище 

Оперативна ціль C.2.4. Безпечне місто 

Назва проєкту С.2.4.1. Впровадження автоматичної системи керування 
дорожнім рухом (світлофорними об’єктами) 

Стислий опис проєкту Організація дорожнього руху являє собою комплекс 
інженерних та організаційних заходів на існуючій 
вулично-дорожній мережі, що забезпечують безпеку та 
достатню швидкість транспортних і пішохідних потоків. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Впровадження автоматичної системи керування 
дорожнім рухом (далі – АСКДР) позитивно вплине на 
умови руху по вулично-шляховій мережі міста 
Запоріжжя, а саме: 
- кількість дорожньо-транспортних пригод в районі 
АСКДР має зменшитись на 45-50%; 
- затримки транспорту зменшаться не менше ніж на 40%;  
- швидкість руху набуде стабільності і буде не меншою за 
40 км/год; 
- час руху транспорту по магістралях зменшиться не 
менше, ніж на 30-40%; 
- час руху пасажирів в громадському транспорті 
зменшиться на 35-60%; 
- термін міжремонтної експлуатації покриттів вулиць та 
доріг має зрости на 30-50%. 
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Ключові заходи проєкту Впровадження АСКДР є оперативним заходом по 
зменшенню напруги та забруднення міста Запоріжжя 
автомобільним транспортом, бо значна частка 
забруднень в місті це забруднення від автомобільного 
транспорту.  
Впровадження апаратно-програмного комплексу АСКДР 
також забезпечить: 
- безперебійну роботу засобів дорожнього руху та 
дозволить покращити якість виконання робіт з 
технічного обслуговування та поточного ремонту засобів 
регулювання дорожнього руху (світлофорні об’єкти); 
- надасть можливість зміни тривалості фази регулювання 
відповідно з потоком транспорту; 
- рух транспортних засобів в режимі «зелена хвиля» 

Період здійснення 2021-2024 роки 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

25 000,0 20 000,0 20 000,0 29 000,0 94 000,0 

Джерела фінансування Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою 
Запорізької міської ради, комунальне підприємство 
електромереж зовнішнього освітлення 
«Запоріжміськсвітло» 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою 
Запорізької міської ради, комунальне підприємство 
електромереж зовнішнього освітлення 
«Запоріжміськсвітло», підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розроблення проєктно-
кошторисної документації 

Проєктні 
організації 

Департамент 
інфраструктури 
та благоустрою 

Запорізької 
міської ради, 
комунальне 

підприємство 
електромереж 
зовнішнього 
освітлення 

«Запоріжміськсві
тло» 

2021-2024  

Проходження державної 
експертизи 

Спеціалізован
і організації 

2021-2024  

Проведення процедури 
закупівлі, визначення 
виконавця 

Замовник 
робіт 

2021-2024  

 Виконання будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2024  

    

 С.2.4.2. Будівництво і реконструкція засобів регулювання дорожнього руху 
(світлофорних об’єктів) 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна 
ціль 

С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна 
ціль 

C.2.4. Безпечне місто 

Назва проєкту С.2.4.2. Будівництво і реконструкція засобів регулювання 
дорожнього руху (світлофорних об’єктів) 



93 

 

 

 

Стислий опис 
проєкту 

Основною причиною створення аварійних ситуацій є недостатній 
рівень забезпеченості вулично-шляхової мережі технічними 
засобами  регулювання дорожнього руху, в першу чергу, 
світлофорними об’єктами. За допомогою світлофорних об’єктів 
вирішується завдання по регулюванню руху на перехрестях з 
найбільш інтенсивним рухом транспорту та  забезпеченню 
безпечного руху пішоходів 

Результати 
проєкту 
(продукт 
проєкту) 

Будівництво та реконструкція світлофорних об’єктів дасть 
можливість зменшити рівень травматизму та аварійних ситуацій 
серед учасників дорожнього та пішохідного руху. 

Ключові заходи 
проєкту 

Встановлення нових пішохідних та транспортних  світлофорних 
об’єктів, дорожніх знаків, пристроїв звукового супроводження, 
виконання благоустрою території. 

Період 
здійснення 

2021-2024  

Орієнтовна 
вартість 
проєкту, тис. 
грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

20 056,365 16 186,50 17 044,384 17 947,737 71 234,986 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство електромереж зовнішнього освітлення 
«Запоріжміськсвітло» 

Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство електромереж зовнішнього освітлення 
«Запоріжміськсвітло», підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розроблення 
проєктно-
кошторисної 
документації 

Проєктні 
організації 

Департамент 
інфраструктури та 

благоустрою 
Запорізької міської 

ради, районі 
адміністрації 

Запорізької міської 
ради 

2021-2024 

 Проходження 
державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

2021-2024  

 Проведення 
процедури 
закупівлі, 
визначення 
виконавця 

Замовник робіт 2021-2024  

Виконання 
будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2024  

 

С.2.4.3. Будівництво і реконструкція мереж зливової каналізації 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль C.2.4. Безпечне місто 

Назва проєкту С.2.4.3. Будівництво і реконструкція мереж зливової каналізації 
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Стислий опис 
проєкту 

Для приймання та відведення поверхневих вод з прилеглих 
територій передбачається улаштування закритої системи дощової 
каналізації, виконаної враховуючи існуючу схему водовідводу, із 
підключенням новітньої мережі до існуючої дощової каналізації.  

Результати 
проєкту (продукт 
проєкту) 

Реконструкція мереж зливової каналізації забезпечить своєчасний 
відвід поверхневого стоку, дозволить зменшити забруднення 
території району та вирішити проблему скидання води під час злив 
та сніготанення, запобігатиме подальшому просіданню дороги, 
колодязів. Підняття поверхні проїзної частини дороги до 
проєктних відміток поліпшить експлуатаційні показники дороги, 
сприятиме безпеці руху транспорту та пішоходів.  

Ключові заходи 
проєкту 

Виправлення поздовжнього профілю колектору зливової 
каналізації шляхом його переукладки; переукладання колектору 
зливової каналізації; перевлаштування колодязів дощової 
каналізації; вертикальне планування автодороги з коригуванням 
поперечних і поздовжніх профілів проїзної частини в межах 
об’єкту з метою створення сприятливих умов з водовідведення та 
забезпечення допустимих ухилів для безпечного та зручного руху 
всіх видів міського транспорту; підняття люків інженерних 
комунікацій на проєктні відмітки; підняття поверхні тротуару та 
відновлення покриття в межах об’єкту. 

Період 
здійснення 

2021-2024  

Орієнтовна 
вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

44 335,718 37 055,24 35 000,00 30 980,729 147 371,687 

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 
надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство «Управління капітального будівництва» 

Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 
ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, комунальне 
підприємство «Управління капітального будівництва», підрядні 
організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

Розроблення 
проєктно-
кошторисної 
документації 

Проєктні 
організації Департамент 

інфраструктури та 
благоустрою 

Запорізької міської 
ради, районі 
адміністрації 

Запорізької міської 
ради, комунальне 

підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва» 

2021-2024  

Проходження 
державної 
експертизи 

Спеціалізовані 
організації 

2021-2024  

Проведення 
процедури 
закупівлі, 
визначення 
виконавця 

Замовник робіт 2021-2024  

Виконання 
будівельно-
монтажних робіт 

Підрядна 
організація 

2021-2024  
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С.2.4.4. Будівництво і реконструкція мереж зливової каналізації 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль C.2.4. Безпечне місто 

Назва проєкту С.2.4.4. Будівництво засобів примусового зниження швидкості 

(«лежачі поліцейські» та світлодіодні «маячки») 

Стислий опис 

проєкту 

«Лежачі поліцейські» встановлюються на вулично-шляховій 

мережі в місцях, де потрібно примусово знижувати швидкість 

руху автомобілів до швидкості 40 км/год і менше.  

Влаштування перед пішохідними переходами світлодіодних 

«маячків», «лежачих поліцейських» – більш звертає увагу водіїв 

на пішохідний перехід, що змушує знижувати швидкість 

автотранспорту на даній ділянці дороги, що унеможливлює наїзд 

транспортних засобів на пішоходів. 

Результати 

проєкту (продукт 

проєкту) 

Створення додаткових безпечних умов для всіх учасників 

дорожнього руху.  
Встановлення «лежачих поліцейських» дозволяє значно 

підвищити безпеку дорожнього руху на аварійно-небезпечних 

ділянках. Пристрій примусового зниження швидкості 

застосовується в районі розташування дитячих та навчальних 

закладів, зон масового відпочинку, перед нерегульованими 

пішохідними переходами, розташованими поза перехресть, перед 

нерегульованими перехрестями, в місцях інтенсивного руху 

транспортних засобів в житлових зонах та прилеглих до дороги 

територіях. 

«Світлові маячки» в нічний час заздалегідь попереджають водіїв, 

що попереду пішохідний перехід, що в свою чергу зменшує 

кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. 

Маячки монтуються в дорожнє полотно, спеціальний 

антивандальний корпус захищає світлодіоди від пошкоджень і 

робить конструкцію невразливою до наїздів навіть вантажних 

автомобілів і автобусів. Світлодіодні маячки стійкі до змін 

навколишнього середовища і до температурних перепадів. 

Ключові заходи 

проєкту 

При влаштуванні засобів примусового зниження швидкості 

виконуються наступні роботи: фрезування існуючого 

асфальтобетонного покриття дороги, влаштування вирівнюючого 

шару під влаштування засобів примусового зниження швидкості, 

влаштування засобів примусового зниження швидкості, 

нанесення розмітки, установки дорожніх знаків. 

«Світлові маячки» - світловий елемент в металевому корпусі 

монтується безпосередньо в дорожнє полотно, тому не створює 

перешкод руху автомобілів. Світловими сигналами маячки чітко 

визначають розташування пішохідного переходу, що особливо 

актуально на небезпечних ділянках дороги. 

Період 

здійснення 

2021-2024  

Орієнтовна 

вартість проєкту, 

тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

7 000,000 7 000,000 5 000,000 5 000,000 24 000,000 
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Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 

надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 

ради, районі адміністрації Запорізької міської ради  

Ключові 

потенційні 

учасники 

проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської 

ради, районі адміністрації Запорізької міської ради, підрядні 

організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 

виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

 Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації 

Проектні 

організації 

Департамент 

інфраструктури 

та благоустрою 

Запорізької 

міської ради, 

районі 

адміністрації 

Запорізької 

міської ради 

2021-2024  

Проходження 

державної 

експертизи 

Спеціалізовані 

організації 
2021-2024  

Проведення 

процедури 

закупівлі, 

визначення 

виконавця 

Замовник робіт 2021-2024  

Виконання 

будівельно-

монтажних робіт 

Підрядна 

організація 
2021-2024  

     

   С.2.4.5. Будівництво мереж зовнішнього освітлення  

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль C.2.4. Безпечне місто 

Назва проєкту С.2.4.5. Будівництво мереж зовнішнього освітлення 

Стислий опис 

проєкту 

У 2021 році заплановано виконати проєктні та будівельно-

монтажні роботи по 25 об’єктах будівництва мереж 

зовнішнього освітлення, під час будівництва буде встановлено 

522 енергозберігаючих світильників та прокладено 17 км 

проводу СІП. Всього за 2021-2024 роки  орієнтовно 

заплановано виконати проєктні та будівельно-монтажні роботи 

на 100 об’єктах будівництва мереж  зовнішнього освітлення. 

Результати 

проєкту (продукт 

проєкту) 

Реалізація проєкту забезпечить безперебійне функціонування 

мереж зовнішнього освітлення з впровадженням 

енергозберігаючих технологій. 

Ключові заходи 

проєкту 

При будівництві мереж зовнішнього освітлення заплановано 

виконати монтаж енергозберігаючих світильників та 

самоутримного ізольованого проводу для осучаснення мереж 

зовнішнього освітлення міста. 

Період здійснення 2021-2024 роки 
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Орієнтовна 

вартість проєкту, 

тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

15 898,16 16 883,846 17 778,69 18 720,96 69 281,656 

Джерела 

фінансування 

Кошти місцевого та державного бюджету, інші кошти та 

надходження незаборонені чинним законодавством 

Відповідальний Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької 

міської ради, районні адміністрації Запорізької міської ради, 

комунальне підприємство електромереж зовнішнього 

освітлення «Запоріжміськсвітло» 

Ключові 

потенційні 

учасники проєкту 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької 

міської ради, районні адміністрації Запорізької міської ради, 

комунальне підприємство електромереж зовнішнього 

освітлення «Запоріжміськсвітло», підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 

виконавець 

Співвиконавці Термін виконання 

 Розроблення 

проєктно-

кошторисної 

документації 

Проєктні 

організації 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою 

Запорізької міської 

ради, районні 

адміністрації 

Запорізької міської 

ради 

2021-2024 роки 

Проходження 

державної 

експертизи 

Спеціалізовані 

організації 
2021-2024 роки 

 Проведення 

процедури закупівлі, 

визначення 

виконавця 

Замовник робіт 2021-2024 роки 

4. Виконання 

будівельно-

монтажних робіт 

Підрядна 

організація 
2021-2024 роки 

 

 С.2.4.6. Безпечне місто Запоріжжя        

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

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

Оперативна ціль C.2.4. Безпечне місто 

Назва проєкту C.2.4.1. Безпечне місто Запоріжжя 

Стислий опис 
проєкту 

Створення в місті Запоріжжя інформаційних інструментів для 
аналізу структури правопорушень, попередження причин скоєння 
злочинів та інформування громадськості про криміногенну 
ситуацію в місті, проведення профілактичної роботи по 
попередженню злочинності, підвищення державної та громадської 
безпеки громадян, захисту їх законних інтересів, забезпечення 
комплексного підходу до розв’язання проблем матеріально-
технічного забезпечення. Улаштування вузлів відеоспостереження 
на вулицях, перехрестях, майданах, в‘їзді-виїзді в місто, в місцях 
масового скупчення людей, а також в шкільних навчальних 
закладах міста, зі встановленням необхідної кількості відеокамер 
для забезпечення повного охоплення зони відеоспостереження та 
відповідного мережевого устаткування 
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Результати 
(продукт проєкту) 

Реалізація в місті Запоріжжя державної політики з питань 
зміцнення законності і правопорядку, оздоровлення 
криміногенної обстановки, підвищення ефективності та якості 
здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у 
містах проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, 
спортивних, видовищних та інших загальноміських масових 
заходів, проведення повсякденної роботи щодо профілактики 
правопорушень на вулицях міста. 
Цілодобове відеоспостереження об‘єктів державного, міського та 
громадського значення 

Ключові заходи 
проєкту 

Улаштування вузлів відеоспостереження 

Період здійснення 2018-2025  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис.грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом    

50758,702 20229,261 47639,14 1710,488 120337,591    

Джерела 
фінансування 

Кошти місцевого бюджету 

Відповідальний Комунальне підприємство «Центр управління інформаційними 
технологіями» 

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Переможці визначаються за результатами проведення відкритих 
процедур закупівель 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці Термін виконання 
Розробка робочого 
проєкту та 
проходження 
експертизи робочого 
проєкту 

Переможці 
визначаються за 

результатами 
проведення відкритих 
процедур закупівель 

- Виконано 

Затвердження 
робочого проєкту 

КП «ЦУІТ» - Виконано 

Виконання 
будівельно-
монтажних робіт 

Переможці 
визначаються за 

результатами 
проведення відкритих 
процедур закупівель 

- 2021 

Розробка робочого 
проєкту та 
проходження 
експертизи робочого 
проєкту 

Переможці 
визначаються за 

результатами 
проведення відкритих 
процедур закупівель 

- 2022-2025  

Затвердження 
робочого проєкту 

КП «ЦУІТ» - 2022-2025  

6.Виконання 
будівельно-
монтажних робіт 

Переможці 
визначаються за 

результатами 
проведення відкритих 
процедур закупівель 

- 2022-2025  

 
 
     С. 2.5.1. Капітальний ремонт спортивної арени «Титан» 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 

Оперативна ціль С.2.5. Місто здорових традицій 

Назва проєкту С. 2.5.1. Капітальний ремонт спортивної арени «Титан»  
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Стислий опис 
проєкту 

Стадіон «Титан» розташований у Заводському районі м. 
Запоріжжя по вул. Перспективній, 2г. Являє собою спортивну 
споруду з футбольним полем з натуральним газонним 
покриттям високої якості та двоповерхову будівлю. Введений в 
експлуатацію у 1970 році. На першому поверсі будівлі 
розташовані роздягальні для команд, санвузли та 
адміністративні приміщення. Другий поверх будівлі 
знаходиться у аварійному стані, відсутні вікна, дверні блоки, 
стан покрівлі даху незадовільний, покрівля підлоги зруйнована. 
Комунікації відсутні. Впродовж ігрового футбольного поля, 
зруйновані трибуни для глядачів, з західної сторони повністю 
відсутні місця для сидіння. 
Реконструкція стадіону «Титан» передбачає 

- капітальний ремонт другого поверху приміщення 
будівлі стадіону з облаштуванням зали для занять 
спортом з роздягальнями та санвузлами; 

- капітальний ремонт західної трибуни стадіону з навісом 
на 600 місць з встановленням пластикових сидінь для 
глядачів. 

- будівництво на території стадіону футбольного поля з 
штучним покриттям. 

-площа другого поверху приміщення будівлі стадіону 255 м.кв.; 
-будівництво футбольного поля із штучним покриттям 40м х 
80м загальною площею 3200м.кв. з огорожею та освітленням з 
метою поліпшення інфраструктурних умов для занять 
футболом та зменшення навантаження на футбольне поле з 
натуральним газоном; 
-будівництво трибуни з навісом для глядачів на 600 місць.  

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

 Реконструкція стадіону дасть можливість проводити змагання 
з футболу різного рівня, сприятиме залученню більшої 
кількості жителів міста до занять фізичною культурою та 
спортом.  

Ключові заходи 
проєкту 

1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 
2. Будівництво 
- капітальний ремонт другого поверху приміщення стадіону; 
-будівництво футбольного поля зі штучним покриттям; 
-капітальний ремонт трибуни стадіону. 

Період здійснення 2021 – 2024  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

100,0 2900,0 6700,0 6400,0 16100,0 

Джерела 
фінансування 

Бюджетні та інші залучені кошти 
 

Відповідальний 
Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради 

Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Запорізька міська рада, департамент спорту, сім’ї та молоді 
Запорізької міської ради, КУ "Заводський районний 
фізкультурно-спортивний комплекс",   інші підрядні організації 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці Термін 
виконання 

 Розробка проєкту 
будівництва  
футбольного поля зі 
штучним покриттям 

 Проєктна організація  2021 
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Будівельні роботи 
футбольного поля зі 
штучним покриттям.  
Розробка проєкту 
капітального 
ремонту другого 
поверху приміщення 
стадіону «Титан» 

Підрядна організація 
(після тендеру) 
проєктна організація 

субпідрядник 2022 

Капітальний ремонт 
другого поверху 
приміщення стадіону 
«Титан». 
Розробка проєкту 
капітального 
ремонту трибун 
стадіону «Титан»  

Підрядна організація 
(після тендеру) 
проєктна організація 

субпідрядник 2023 

Капітальний ремонт 
трибун стадіону 
«Титан» 

Підрядна організація 
(після тендеру) 

субпідрядник 2024 

 
 4.3.3. Стратегічна ціль С.3. Проактивний маркетинг міста 
  С3.2.1.Промоція м.Запоріжжя 

Напрям  С. Місто підприємництва та креативної економіки 
Стратегічна ціль С.3. Проактивний маркетинг міста 
Оперативна ціль С.3.2.1 Формування міського бренду та маркетинг міста   
Назва проєкту  С. 3.2.1. Промоція м.Запоріжжя 

Цілі проєкту 
Промоція м.Запоріжжя; 
підвищення туристичної привабливості міста; 
збільшення туристичного потоку до м.Запоріжжя. 

Територія впливу 
проєкту 

Україна 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів 
вигоди 

Близько 700 тис. осіб населення міста 

Стислий опис 
проєкту 

Розробка і впровадження просвітницьких та промоційних 
програм про Запоріжжя дозволить підвищити туристичну 
привабливість міста. Розроблені матеріали будуть використані 
для потужної рекламної компанії.   

Очікувані 
результати 

Популяризація туристичних об’єктів міста; 
підвищення туристичної привабливості м. Запоріжжя; збільшення 
туристичного потоку. 

Ключові заходи 
проєкту 

1. Створення промоційних матеріалів 
2. Виготовлення брендової продукції 
3. Впровадження реклами і відео-роликів в мережі Інтернет та 
містами України 
4. Встановлення туристичних покажчиків 

Період здійснення 2021-2024  
Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

248,00 4670,00 4670,00 7150,00 18 970,0 

Джерела 
фінансування 

Кошти міського бюджету. Грантові кошти 

Відповідальний  Департамент культури і туризму міської ради 
Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Туристичний інформаційний центр, туристичні оператори, 
підприємства та організації з надання туристичних послуг, 
волонтерські організації. 

Інше  
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Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Проведення 
дослідження 
відвідуваності міста 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 

Січень-лютий 
щороку 2021-2024  

Розробка 
маркетингової 
стратегії  

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 

Квітень 
щороку 2021-2024 

Розробка технічного 
завдання для 
виготовлення 
туристичних 
покажчиків 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 

Травень 
щороку 2021-2024 

 Розробка 
Програмного 
забезпечення. 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 

Червень 
щороку 2021-2024 

Визначення місць 
туристичних 
покажчиків 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 

Липень 
щороку 2021-2024 

Створення 
іміджевих відео-
роликів 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 

Липень 
щороку 2021-2024 

Зйомки циклу 
сучасних 
просвітницьких 
програм про 
Запоріжжя 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 

Серпень 
щороку 2021-2024 

Запуск рекламної 
компанії в мережі 
Інтернет та містами 
України 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 

Вересень 
2021, 

далі - постійно 

Заходи з презентації 
Запоріжжя на 
всеукраїнських та 
закордонних 
виставках 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 
Постійно 

Розміщення у 
друкованих ЗМІ 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 
Постійно 

Ведення сторінок у 
соціальних мережах 

Департамен
т культури і 

туризму 
міської ради 

Туристичний 
інформаційний 

центр 
Постійно 

 
4.4. Показники оцінки реалізації Стратегічного плану за напрямом С 
№ Оперативна 

ціль/проєкт 
Індикатор Відповідальний 

НАПРЯМ С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 
Стратегічна ціль С.1. Зручна, гендерно чутлива система транспортного сполучення 
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С.1.1 
Розвиток 
інфраструктури КП 
«Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» 

Підвищення пропускної 
спроможності аеропорту 
Запоріжжя 

Виконавчі органи 
міської ради 
КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» 

С.1.2 Місто комфортної 
транспортної мережі 

Кількість пасажирів, 
перевезених 
електротранспортом, за рік  
Кількість пасажирів, 
перевезених автотранспортом, 
за рік  
Протяжність відремонтованих 
доріг, утримання доріг (кв. м) 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської ради 
Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради 
Департамент 
архітектури та 
містобудування 
Запорізької міської ради 
Районні адміністрації 
Комунальні 
підприємства 

С.1.3 Розвиток доступного 
муніципального 
транспорту 

-Закупівля нового 
муніципального транспорту 
(автобусів великої та середньої 
місткості, електробуси) 
-Пристрої дистанційного 
моніторингу GPS, 
встановлених на трамваях, 
тролейбусах, автобусах та 
автотранспорті  
-Інтерактивні екрани, 
встановлені на зупинках 
міського транспорту 

Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв'язку 
Запорізької міської ради 

С.1.4 Розбудова мережі 
міських мостів і 
шляхопроводів 

Обсяг залучених та освоєних 
коштів на рік, тис.грн. 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської ради 
Районні адміністрації 
Комунальні 
підприємства 

С.1.5 Місто дружнє для 
пішоходів та 
велосипедистів 

Протяжність побудованих та 
реконструйованих тротуарів та 
велодоріжок. 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської ради 
Районні адміністрації 

Стратегічна ціль С.2. Безпечне, облаштоване та доступне міське середовище 
С.2.1 

Упорядкування 
паркових зон у районах 
міста, доступних для 
всіх груп населення 

Площа зелених зон 
м.Запоріжжя 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою міської 
ради 
Районні адміністрації 
Запорізької міської ради 
Комунальні 
підприємства 

С.2.2 Місто креативної 
архітектури та естетики 
міського простору 

Впровадження проєкту з 
формування нового 
архітектурного образу міста та 
естетики міського простору 
 

Департамент 
архітектури та 
містобудування 
Запорізької міської ради 
Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської ради 
Департамент 
комунальної власності 
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та приватизації 
Запорізької міської рад 

С.2.3 
Охайне місто 

Зменшення кількості 
несанкціонованих звалищ 
Кількість відремонтованих 
фонтанів 
Прибирання урн 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської ради 
Районні адміністрації 

С.2.4 
Безпечне місто 

Кількість правопорушень. 
Кількість встановлених зон 
спостереження 

Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв'язку 
Запорізької міської ради 
Комунальне 
підприємство «Центр 
управління 
інформаційними 
технологіями» 
Запорізької міської ради 
Управління з питань 
попередження 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення Запорізької 
міської ради 

С.2.5 Місто здорових 
традицій 

Кількість відвідувачів 
спортивних закладів і учасників 
змагань 
Кількість завойованих медалей 
на змаганнях, міжнародного, 
всеукраїнського та обласного 
рівнів 

Департамент спорту, 
сім'ї та молоді 
Запорізької міської ради 

С.2.6 
Вільне для спілкування 
та використання 
інтернет-зв’язку міське 
середовище 

Кількість нових зон 
інформаційної доступності 
 
Наявність інтернет - зв’язку в 
закладах освіти 

Департамент 
інфраструктури та 
благоустрою 
Запорізької міської ради 
Департамент надання 
адміністративних 
послуг та розвитку 
підприємництва 
Запорізької міської ради 
Департамент освіти і 
науки Запорізької 
міської ради 
Управління з питань 
транспортного 
забезпечення та зв’язку 
Запорізької міської ради 
КП «Центр управління 
інформаційними 
технологіями» 

Стратегічна ціль C.3. Проактивний маркетинг міста 
С.3.1 

Розвиток острова 
Хортиця як центру 
духовності та 
історичної пам’яті 

Кількість туристів на рік 
Кількість реалізованих проєктів 
розвитку острова Хортиця як 
туристичного центру 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
Комунальне 
підприємство «Центр 
управління 
інформаційними 
технологіями» 

С.3.2 Формування міського 
бренду та маркетинг 
міста 

Рейтинг міста серед інших міст 
світу й України 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 
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З метою реалізації проєктів будуть використані кошти місцевого 

бюджету, державного фонду регіонального розвитку, інші джерела. 

Загальний обсяг фінансування  по роках складатиме 

Стратегічна ціль 
 Кількість 
проєктів  

Орієнтовна вартість, 
тис.грн.  

на 2021-2024 роки 

С.1. Зручна, гендерно чутлива 
система транспортного сполучення 

7 2388655,53 

C.2. Безпечне, облаштоване та 
доступне міське середовище 

11 1915412,40 

С.3. Проактивний маркетинг міста 1 18970,00 

Всього, на 2021-2024рік, тис. грн  
4323037,93 

 

Загальна сума фінансування за напрямом С  протягом 2021– 2024 років 

-  4323037,93тис.грн.  

 

 

5. Стратегічний напрям D. Місто високої якості життя  

Сучасна громада, як соціум орієнтований на спільне благо, має 

забезпечити максимальні умови для збереження та розвитку населення. Темпи 

скорочення населення у Запоріжжі є вищими, ніж у міст зі схожою 

економікою, переважно, за рахунок вищого рівня міграції. Тому є нагальна 

потреба пошуку шляхів збереження населення, за допомогою залучення 

молоді, створення найкращих умов для самореалізації.   

В основу концепції даного напряму покладено ідею загального розвитку 

соціокультурного середовища, як підстави для приєднання України до 

платформи «Креативна Європа» - рамкової програми на підтримку 

європейського культурного простору. 

Напрям передбачає трансформацію відомчого підходу до управління 

сферами життєдіяльності міста у гнучку, відкриту, ефективну систему 

управління взаємопов’язаними соціальними процесами. В основі 

трансформації - орієнтація на особистість, створення умов для її реалізації, в 

тому числі системна екологічна й гендерна освіта мешканців міста та 

підтримка проєктів громадських організацій екологічного та гендерного 

спрямування. 

Передбачається створення максимально сприятливих умов для 

самореалізації особистості через реалізацію стратегічних цілей, спрямованих 

на розвиток громадянського суспільства, освітньо-культурного середовища, 

охорони здоров’я. Буде створено, також, належні умови для розвитку громади, 

розбудови сучасного соціуму. 

Основні показники розвитку за даним напрямом  

- тривалість життя; 

- якість освіти у місті; 

- рівень захворюваності населення міста. 
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 Сфери реалізації проєктів спрямовані на  подолання наступних проблем: 

- відсутність реальної взаємодії громадськості та влади; 

- відсутність інформаційних ресурсів для висвітлення життя міста 

(єдиний інформаційний простір), недостатня поінформованість 

суспільства, розпорошеність еліти міста у відстоюванні його інтересів, 

недотримання законів і правил бізнесом і громадянами; 

- недостатня кількість дошкільних навчальних закладів; 

- недоступність якісних медичних послуг; 

- низька чисельність жінок в управлінні на рівні прийняття рішень; 

відсутність гендерної складової при плануванні; 

- низька активність бізнесу у вирішенні соціальних проблем. 

 

5.1. Схема стратегічного напряму D  

 кар

 

 

 

 

 

 

 

Напрям розвитку D. Місто високої якості життя 

D.1. Освітній простір, 
що відповідає викликам 

сучасності 

D.2. Оптимізована 
система охорони 

здоров’я та соціальних 
послуг 

D.3. Активна, 
відповідальна громада 

та ефективне 
управління містом 

D.1.1. Створення 

системи 

конкурентоспроможної 

освіти у відповідності 

до потреб ринку праці 

та розвитку особистості 

D.2.1. Місто доступних і 

якісних медичних 

послуг 

D.3.1. Системна 

комунікація «влада – 

громадськість» 

Стратегічні цілі 

D.1.2. Формування 

єдиного освітнього 

простору міста 

D.3.3. Відкрите місто 

електронні ресурси для 

містян та система 

підтримки їх 

використання 

D.1.4. Розбудова системи 

безперервної освіти 

D.2.2. Створення 

системи профілактики 

захворюваності 

D.3.2. Поширення 

соціально значущої 

інформації 

D.1.3. Впровадження 

освіти зі сталого 

розвитку, зокрема 

програм екологічної, 

гендерної освіти 

D.2.3. Розвиток системи 

соціальних послуг і 

впровадження сучасних 

механізмів їх надання 

 

Оперативні цілі 
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Планується реалізація  14  проєктів за трьома стратегічними цілями. 

5.2. Структура проєктів за  стратегічним напрямом D 
Проєкти за стратегічними 

цілями 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
Разом, 
тис.грн 

D.1. Освітній простір, що 
відповідає викликам 
сучасності 

     

D. 1.2.1. Реконструкція 
будівлі дошкільного 
навчального закладу  
№ 220  

18816,988 - - - 18816,988 

D.1.2.2. Капітальний ремонт 
Центру допризовної 
підготовки юнаків 
Дніпровського району 

8000,0 5369,814 - - 13369,814 

D.1.2.3. Реконструкція 
будівлі Міського Палацу 
дитячої та юнацької 
творчості 

19000,0 22000,0 18348,0 16000,186 75348,186 

D.1.2.4. Капітальний ремонт 
приміщень будівлі 
Запорізької загальноосвітньої 
школи № 53 І-ІІ ступенів 

28283,091 - - - 28283,091 

D.1.2.5. Реконструкція 
колегіуму «Мала гуманітарна 
академія»  

9306,249 - - - 9306,249 

 
D.1.2.6. Публічна бібліотека -
потужний мультисервісний 
заклад для усієї громади 
 

8000,0 10 000,0 10 000,0 10 000, 0 38 000,0 

Всього, за стратегічною 
ціллю 

     

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

     

D.2.1.1. Створення центру 
ранньої реабілітації пацієнтів 
з ураженням опорно-
рухового апарату та нервової 
системи на базі КНП  «Міська 
лікарня екстреної та швидкої 
медичної допомоги» ЗМР 

456,0 - - - 456,0 

D.2.1.2. Забезпечення 
розвитку функціональних 
можливостей  
багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування 
другого рівня для дитячого 
населення КНП «Міська 
дитяча лікарня №5» ЗМР 
шляхом придбання сучасного 
діагностичного обладнання 
(придбання 64-зрізового 
комп’ютерного томографа) 

9630,318 26389,7 800,0 800,0 37620,018 

D.2.1.3.Розвиток мобільної 
паліативної допомоги 
дорослому та дитячому 
населенню міста 

4392,76 1846,39 1743,67 1450,44 9433,50 
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D.2.2.1. Створення міського 
дитячого клініко-
діагностичного центру на базі 
КНП «Міська дитяча лікарня 
№5» ЗМР 

2393,72 577,05 1900,0 1500,0 6 370,77   

D.2.3.1.Реконструкція будівлі 
під Центр реінтеграції 
бездомних осіб по вул. 
Перспективна, 2 а, м. 
Запоріжжя 

- - 5000,0 9064,0964 14064,964 

Всього, за стратегічною 
ціллю 

     

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

     

D.3.1.1.Громадський бюджет 
м.Запоріжжя 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 40000,0 

D.3.1.2. Заходи щодо 
пропаганди охорони 
навколишнього природного 
середовища   

1 267,0 1 267,0 1 267,0 1 267,0 5 068,0 

D.3.2.1.Створення 
Просвітницько-
інформаційного центру 
«Музей Соцміста» 

6 573,35 3351,7 900,00 - 10825,05 

Всього, за стратегічною 
ціллю 

     

Всього за Напрямом D. 126 119,48   80 801,65   49 958,67   50081,7224 306 962,63   

5.3 Проєкти за напрямом D  

5.3.1.Стратегічна ціль D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності 

D. 1.2.1. Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 220  
Напрям  D. Місто високої якості життя 
Стратегічна ціль 
 

D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності  

Оперативна ціль / D. 1.2. Формування єдиного освітнього простору  

Назва проєкту 
D. 1.2.1. Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 
220  

Стислий опис проєкту 
Проведення реконструкції та капітального ремонту дошкільного 
навчального закладу (ясел-садка)  №220 «Калейдоскоп».по вул. 
Давидова,11 Ленінського району в м. Запоріжжя . 

Результати проєкту 
Забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей дошкільного 
віку Зменшення черги на отримання місць в закладах дошкільної 
освіти Дніпровського району. 

Ключові заходи 
проєкту 

Відновлення функціонування будівлі дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка)  №220 «Калейдоскоп» Запорізької міської ради 
Запорізької області.  

Період здійснення  2021  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

18816,988 - - - 18816,988 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету 
Відповідальний  Департамент освіти і науки міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», 
територіальний відділ освіти Дніпровського району департаменту 
освіти і науки міської ради 

Інше - 
Детальний план реалізації проєкту 
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Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 
виконання 

1. Реконструкція будівлі 
ДНЗ №220 

комунальне підприємство 
«Управління капітального 
будівництва» 

Департамент 
освіти і науки 
міської ради 

2021 

 

D.1.2.2. Капітальний ремонт Центру допризовної підготовки юнаків Дніпровського 
району 

Напрям  D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль 

 

D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності  

Оперативна ціль  D.1. 2. Формування єдиного освітнього простору  

Назва проєкту D.1.2.2 Капітальний ремонт Центру допризовної підготовки 
юнаків Дніпровського району 

Стислий опис проєкту 
Проведення капітального ремонту Центру ДПЮ Дніпровського 
району, розташованого  за адресою м. Запоріжжя, вул.Ладозька, 2 
(ЗНЗ№69) Коригування 3 

Результати проєкту Створення безпечних умов для перебування учнів у закладі, 
виховання у дітей патріотизму 

Ключові заходи 
проєкту 

Капітальний ремонт приміщення Центру ДПЮ Дніпровського 
району 

Період здійснення 2021 – 2022 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

8000,000 5369,814 - - 13369,814 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету 

Відповідальний  Департамент освіти і науки міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент освіти і науки міської ради, територіальний відділ 
освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки міської 
ради 

Інше - 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 

Капітальний ремонт 
Центру ДПЮ 
Дніпровського району 

Департамент освіти і 
науки міської ради 

- 2022 

 
D.1.2.3. Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості 

Напрям D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль 

 

D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності  

Оперативна ціль  D.1.2.Формування єдиного освітнього простору  
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Назва проєкту D.1.2.3. Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та 
юнацької творчості 

Стислий опис проєкту 
Проведення реконструкції будівлі позашкільного навчального 
закладу Міського Палацу дитячої та юнацької творчості за адресою 
пл..Леніна,1 в м. Запоріжжя (коригування) з урахуванням сучасних 
вимог .  

Результати проєкту 
Створення безпечних умов для перебування дітей у закладі, 
відновлення функціонування інженерних мереж закладу, ремонт 
покрівлі, будівлі в цілому, благоустрій прилеглої території 

Ключові заходи 
проєкту 

Реконструкція будівлі 

Період здійснення  2021-2024  

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. Грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

19000,0 22000,0 18348,0 16000,186 75348,186 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, державного бюджету 

Відповідальний  Департамент освіти і науки міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту Департамент освіти і науки міської ради 

Інше - 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 

Реконструкція будівлі 
Міського Палацу дитячої 
та юнацької творчості 

Департамент освіти і 
науки міської ради 

- 2024 

 

D.1.2.4. Капітальний ремонт приміщень будівлі Запорізької загальноосвітньої школи 
№ 53 І-ІІ ступенів 

Напрям D. Місто високої якості життя 

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

Оперативна ціль  D.1. 2. Формування єдиного освітнього простору  

Назва проєкту D.1.2.4. Капітальний ремонт приміщень будівлі Запорізької 
загальноосвітньої школи № 53 І-ІІ ступенів 

Стислий опис проєкту 
Проведення капітального ремонту будівлі загальноосвітньої 
школи №53 І-ІІ ступенів  
м. Запоріжжя, вул.Шевченка,123. Коригування. 

Результати проєкту Створення умов для здобуття дітьми повної загальної середньої 
освіти 

Ключові заходи 
проєкту 

Відновлення будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53 
Запорізької міської ради Запорізької області.  

Період здійснення 2021  

2021 2022 2023 2024 Разом 
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Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. Грн. 

28283,091 - - - 28283,091 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, державного бюджету 

Відповідальний  Департамент освіти і науки міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, 
територіальний відділ освіти Шевченківського району 
департаменту освіти і науки міської ради 

Інше - 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 

1. Капітальний ремонт 
будівлі загальноосвітньої 
школи             І-ІІІ ступенів 
№53  

Департамент освіти і науки 
міської ради 

- 2021 

D.1. 2. 5. Реконструкція колегіуму «Мала гуманітарна академія» 

Напрям D. Місто високої якості життя 
Стратегічна ціль D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності  
Оперативна ціль  D.1. 2. Формування єдиного освітнього простору 

Назва проєкту D.1. 2. 5. Реконструкція колегіуму «Мала гуманітарна академія»  

Стислий опис проєкту 

Реконструкція колегіуму «Мала гуманітарна академія» 
(благоустрій території, заміна конструкцій даху) по вул. Героїв 
93-ї бригади,13 в м. Запоріжжя. Коригування. 
Створення безпечних умов для перебування учнів у закладі, 
здобуття дітьми повної загальної середньої освіти 

Результати проєкту 
Відновлення функціонування інженерних мереж закладу, ремонт 
покрівлі, будівлі колегіуму «Мала гуманітарна академія» 
Запорізької міської ради Запорізької області.  

Ключові заходи  
проєкту 

Проведення реконструкції будівлі колегіуму «Мала гуманітарна 
академія» 

Період здійснення  2021 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. Грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

9306,249 - - - 9306,249 

Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, державного бюджету 
Відповідальний  Департамент освіти і науки міської ради 
Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, 
територіальний відділ освіти Хортицького району департаменту 
освіти і науки міської ради 

Інше - 
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 
виконання 

Реконструкція будівлі 
колегіуму «Мала 
гуманітарна академія». 

Департамент освіти і науки 
міської ради 

- 2021 

 

D.1.2.6. Публічна бібліотека — потужний мультисервісний заклад для усієї громади 
Напрям D. Місто високої якості життя. 

Стратегічна ціль D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності 
Оперативна ціль D.1.2. Формування єдиного освітнього простору міста  
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Назва проєкту 
 

 D.1.2.6. Публічна бібліотека — потужний мультисервісний заклад 
для усієї громади  

Стислий опис 
проєкту 
 

Проєкт передбачає структурну перебудову бібліотек з метою 
реалізації їх соціальної місії, інформаційно-комунікативних та 
культурних функцій,  реорганізацію двох існуючих бібліотечних 
систем міста Запоріжжя (для дітей та дорослих) в одну комунальну 
установу «Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя» 
Запорізької міської ради. 
На базі бібліотек планується відкриття соціально-культурних 
просторів, що мають модернізований інтер’єр, сучасну комп'ютерну 
та мультимедійну техніку. Такі оновлені бібліотеки  надаватимуть не 
тільки різні види бібліотечних послуг, а й стануть осередками 
неформальної освіти, простором для спілкування та об’єднання 
широких верств населення. 

Очікувані 
результати 
 

1. Проведено капітальні та поточні ремонти приміщень 
2021 рік 

- бібліотеки по вул. Василя Сергієнка, 11 (заг. площа 316,5 м2); 
- бібліотеки по вул. Істоміна, 14-а (заг. площа 170,0 м2); 
- бібліотеки по вул. Ладозька, 26 (заг. площа 406,0 м2); 
- бібліотеки по вул. Запорізького козацтва, 17-а (заг. площа 187,0 м2); 
- бібліотеки по вул. Сергія Синенка, 39 (заг. площа 211,05 м2);  
- бібліотеки по вул. Новокузнецька, 4 (заг. площа 409,2 м2). 
- бібліотеки по вул. Незалежної України, 68-а (заг. площа 103,27 м2). 

2022 рік 
- бібліотеки по вул. Жаботинського,  65 (заг. площа 41,73 м2); 
- бібліотеки по вул. Дудикіна, 19-а (заг. площа 91,23 м2); 
- бібліотеки по вул. Добролюбова, 11 (заг. площа 168,1 м2); 
- бібліотеки по вул. Комарова, 9 (заг. площа 152,2 м2); 
- бібліотеки по вул. Космічна, 26 (заг. площа 57,0 м2); 
- бібліотеки по вул. Патріотична, 58-б (заг. площа 178,01 м2); 
- бібліотеки по вул. Воронезька, 30 (заг. площа 80,0 м2); 
- бібліотеки по вул. Фортечна, 1-а (заг. площа 59,1 м2); 

2023 рік 
- бібліотеки по вул. Олександрова, 11 (заг. площа 115,5 м2); 
- бібліотеки по вул. Полякова, 5 (заг. площа 240,3 м2); 
- бібліотеки по вул. Звенигородська, 7 (заг. площа 117,3 м2); 
- бібліотеки по вул. Чарівна, 143 (заг. площа 125,4 м2); 
- бібліотеки по вул. Вороніна, 5 (заг. площа 254,1 м2); 

2024 рік 
- бібліотеки по вул. Дослідна станція, 84 (заг.площа 109,4 м2); 
- бібліотеки по вул. Шевченка, 138 (заг. площа 84,5 м2); 
- бібліотеки по вул. Автобусна, 9 (заг. площа 443,5 м2). 
2. Оновлено книжковий фонд щонайменше на 10 тисяч примірників 
3.Закуплено літературу для незрячих, та людей зі слабким зором, а 
також налагоджено співпрацю з низкою видавництв, які 
спеціалізуються на виданні таких книг.  
4. Удосконалено автоматизовану бібліотечну систему E-КНИГА 
новими модулями та додатками.  

Ключові заходи 
проєкту 
 

Впровадження в мережу міських бібліотечних закладів єдиної 
автоматизованої бібліотечної інформаційної системи. 
Проведення капітальних та поточних ремонтів, зонування приміщень 
бібліотек для презентацій, коворкінгу, релаксу, інтелектуальних ігор 
тощо; придбання сучасних меблів, технічних засобів (комп’ютерів, 
ноутбуків, відеокамер, проєкторів, багатофункціональних пристроїв, 
електронної книги, клавіатури для людей з вадами зору тощо) та 
матеріалів для творчості, поповнення бібліотечного фонду.  
Створення профільних бібліотек, медіатек, бібліохабів, центрів 
безперервної освіти. 

Період здійснення 
 

2021-2024 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис.грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

8000,0 10 000,0 10 000,0 10 000, 0 38 000,0 
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Джерела 
фінансування 

Кошти бюджету міста, позабюджетні кошти 

Відповідальний  Департамент культури і туризму Запорізької міської ради   
Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 
 

Управління культури департаменту культури і туризму  Запорізької 
міської ради, Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 
1. Удосконалення 
автоматизованої 
бібліотечної 
системи E-КНИГА 
новими модулями 
та додатками 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Міська 
публічна бібліотечна 
система міста Запоріжжя 

 2021-2022 

2 Придбання 
технічних засобів 
(комп’ютерів, 
ноутбуків, 
відеокамер, 
сканерів, 
принтерів, 
проєкторів, 
електронних книг, 
клавіатури для 
людей з вадами 
зору тощо) 

2023-2024 

3. Впровадження 
особистого 
кабінету 
користувача 

2021 

4.Створення 
інклюзивного 
простору на базі 
бібліотеки по вул. 
Незалежної 
України, 68а    

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Міська 
публічна бібліотечна 
система міста Запоріжжя 

Виконавця робіт буде 
визначено за 
підсумками проведення 
тендеру на проведення 
ремонтів 
 

2021 

5. Капітальні та 
поточні ремонти 
приміщень у 7-ми 
бібліотеках Міської 
публічної 
бібліотечної системи 
міста Запоріжжя 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Міська 
публічна бібліотечна 
система міста Запоріжжя 

Виконавця робіт буде 
визначено за 
підсумками проведення 
тендеру на проведення 
ремонтів 
 

2021  

5.1. Капітальні та 
поточні ремонти 
приміщень у 8-ми 
бібліотеках Міської 
публічної 
бібліотечної 
системи міста 
Запоріжжя 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Міська 
публічна бібліотечна 
система міста Запоріжжя 

Виконавця робіт буде 
визначено за 
підсумками проведення 
тендеру на проведення 
ремонтів 
 

2022 

5.2. Капітальні та 
поточні ремонти 
приміщень у 5-ти 
бібліотеках Міської 
публічної 
бібліотечної 
системи міста 
Запоріжжя 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Міська 
публічна бібліотечна 
система міста Запоріжжя 

Виконавця робіт буде 
визначено за 
підсумками проведення 
тендеру на проведення 
ремонтів 
 

2023 
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5.3. Капітальні та 
поточні ремонти 
приміщень у 3-ох 
бібліотеках Міської 
публічної 
бібліотечної 
системи міста 
Запоріжжя 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Міська 
публічна бібліотечна 
система міста Запоріжжя 

Виконавця робіт буде 
визначено за 
підсумками проведення 
тендеру на проведення 
ремонтів 
 

2024 

6. Придбання 
широкого спектру 
книжкової 
продукції. 
Поповнення фондів 
документами на 
електронних носіях 
інформації 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради 

Виконавця робіт буде 
визначено за 
підсумками проведення 
тендеру на придбання 
книжкової продукції  

2021-2024 

7. Підвищення 
рівня 
інформованості 
мешканців міста 
Запоріжжя про 
інформаційні 
можливості 
бібліотек через 
власні сайти, веб-
сторінки, SMM-
просування, засоби 
масової інформації 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Міська 
публічна бібліотечна 
система міста Запоріжжя 

- 2021-2024, 
далі постійно 

8. Створення на 
базі міських 
бібліотек сервісних 
соціально-
культурних центрів  

- профільних 
бібліотек 

- медіатек 
- центрів 

безперервної 
освіти 

- бібліохабів 
 

Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, Міська 
публічна бібліотечна 
система міста Запоріжжя 

Організації-партнери 
ГО «Наукова унія», ГО 
«Запоріжжя. Платформа 
спільних дій», ГО 
«Спільно HUB», ГО 
«Наукова просвіта», 
Запорізький 
національний 
університет, 
Національний 
медичний університет 
імені О.О.Богомольця, 
Центр безперервного 
розвитку EveRRest, ГО 
ТОВ «Червоний Хрест 
України». 

2021-2024 

 

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

 D.2.1.1. Створення центру ранньої реабілітації пацієнтів з ураженням опорно-
рухового апарату та нервової системи на базі КНП   «Міська лікарня екстреної та 
швидкої медичної допомоги» ЗМР 

Напрям D. Місто високої якості життя 

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

Оперативна ціль D.2.1. Місто доступних і якісних медичних послуг 
Назва проєкту 
 

D.2.1.1. Створення центру ранньої реабілітації пацієнтів з ураженням 
опорно-рухового апарату та нервової системи на базі КНП «Міська 
лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР 

Цілі проєкту 
 

Створення центру ранньої реабілітації пацієнтів з ураженням опорно-
рухового апарату та нервової системи відповідає вимогам з реалізації 
програми медичних гарантій за пріоритетними напрямами медичних 
послуг пацієнтам з гострими мозковими інсультами та гострими 
інфарктами міокарда, які фінансуються за договорами з НСЗУ.  
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Основними цілями проєкту зі створення центру ранньої реабілітації 
пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи 
є забезпечення відділення ранньої реабілітації сучасним 
реабілітаційним обладнанням, створення умов пацієнтам з 
ураженням нервової та кістково-м'язової системи та медичного 
персоналу для отримання та проведення ранньої реабілітації, що 
надасть можливість зменшити відсоток інвалідізації пацієнтів та 
зменшення термінів перебування на лікарняному листі.  

Територія впливу 
проєкту 

м. Запоріжжя 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів 
вигоди 

Щорічно 1200 хворих нейрохірургічного відділення та до 2000 
травматологічного потребують ранньої реабілітації та відновного 
лікування.  

Стислий опис 
проєкту 
 

У КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» 
ЗМР, яка є багатопрофільною лікарнею, в 2019 році було створено 
відділення ранньої реабілітації для хворих з ураженням нервової та 
кістково-м'язової системи. Пацієнти з нейрохірургічного, 
травматологічного, реанімаційного відділень потребують з ранніх 
термінів захворювань проведення ранньої реабілітації. Для надання 
реабілітаційних заходів відповідно до стандартів надання медичної 
допомоги необхідно дооснащення відділення ранньої реабілітації 
сучасним реабілітаційним оснащенням для повноцінного 
відновлення порушених функцій пацієнтів та відновлення їх 
соціально-побутових навичок з урахуванням наявних фізичних 
обмежень. Для цього потрібні - бігова доріжка, реабілітаційні бруси, 
мати (підлога). 

Очікувані 
результати 
 

- поліпшення якості надання реабілітаційної допомоги; 
- зменшення термінів перебування на стаціонарному лікуванні  
- зменшення відсотку виходу на інвалідність та поліпшення якості 
життя; 
- впровадження принципів доказової медицини. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

Залучення інвестиційних коштів для оснащення необхідним 
медичним обладнанням КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої 
медичної допомоги» ЗМР відповідно до вимог до багатопрофільних 
лікарень другого рівня. 
Проведення процедур тендерних закупівель. 
Встановлення обладнання. 

Період здійснення 2021-2024 
Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 
456,000 - - - 456,000 

Джерела 
фінансування 

Державний фонд регіонального розвитку, місцевій бюджет, кредитні 
кошти та інші 

Відповідальний Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради 
Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» 
ЗМР 

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці 
Термін виконання 

Придбання 
необхідного 
реабілітаційного 
обладнання. 

КНП « Міська 
лікарня 
екстреної та 
швидкої 
медичної 
допомоги» ЗМР 

 2021  



115 

 

 

 

 
D.2.1.2. Забезпечення розвитку функціональних можливостей  багатопрофільної 
лікарні інтенсивного лікування другого рівня для   дитячого населення КНП 
«Міська дитяча лікарня №5» ЗМР шляхом придбання сучасного діагностичного 
обладнання (придбання 64- зрізового комп’ютерного томографа) 

Напрям D. Місто високої якості життя 

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

Оперативна ціль  D.2.1. Місто доступних і якісних медичних послуг 
Назва проєкту 
 

D.2.1.2. Забезпечення розвитку функціональних можливостей 
багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня для 
дитячого населення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР шляхом 
придбання сучасного діагностичного обладнання (придбання 64-
зрізового комп’ютерного томографа) 

Цілі проєкту 
 

Ціль проєкту є оснащення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР 
сучасним медичним обладнанням - комп’ютерним томографом (64-
зрізовим) для забезпечення надання дитячому населенню міста 
доступної, невідкладної та планової спеціалізованої медичної 
допомоги, що надасть можливість в найкоротші терміни провести 
сучасне високотехнологічне обстеження з метою ефективного та 
вчасного встановлення діагнозу та проведення в повному обсязі 
лікування, що позитивно відобразиться на якості та доступності 
медичного обслуговування дитячого населення міста та області. Крім 
того, дозволить проводити виявлення захворювань на ранніх стадіях, 
тим самим вчасно проведене лікування зменшить терміни перебування 
пацієнтів у лікарні та знизить ризики інвалідізації.   

Територія 
впливу проєкту 

місто Запоріжжя, Запорізька область 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів 
вигоди 

м. Запоріжжя дитяче населення -119,233 тис. осіб 
Запорізька область – 293 007 дітей (віком від 0 до 18 років) 

Стислий опис 
проєкту 
 

Здоров’я дитячого населення є важливою цінністю суспільства.  
Запорука успішного лікування - своєчасна та якісна діагностика, яке 
включає в себе наявність лікарів-спеціалістів та сучасного медичного 
обладнання на всіх етапах лікувально-діагностичного процесу. 
Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня №5" 
Запорізької міської ради понад 30 років цілодобово надає екстрену та 
планову спеціалізовану медичну допомогу дитячому населенню міста 
та області різного віку – з народження і до 18 років за напрямами дитяча 
алергологія, кардіоревматологія, гастроентерологія, педіатрія, 
неонатологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, 
фізіотерапія, рентгенологія, ендоскопія, анестезіологія, неврологія, 
нефрологія, хірургія, урологія, отоларингологія, ортопедія і 
травматологія, дитячі інфекційні хвороби, клінічна лабораторна 
діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, епідеміологія, 
гінекологія, генетика медична, ендокринологія, офтальмологія, 
лікувальна фізкультура, рефлексотерапія, імунологія, 
дерматовенерологія, сурдологія. 
Також в складі лікарні функціонує поліклінічний підрозділ вторинного 
рівня надання спеціалізованої консультативної медичної допомоги 
дітям 4 районів міста (Вознесенівського, Хортицького, Дніпровського 
та Заводського районів); відділення медичної допомоги підліткам та 
молоді «Клініка, дружня до молоді» та діагностичні відділення, у т.ч. 
рентгенологічне, функціональної діагностики, клініко-діагностична та 
централізована бактеріологічна лабораторії.  
Щороку за медичною допомогою до КНП «Міська дитяча лікарня № 5» 
ЗМР звертаються близько 90-135 тис. дітей м. Запоріжжя та Запорізької 
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області, у т.ч. за стаціонарною медичною допомогою понад 30 тис. 
дітей та проводиться близько 3000 оперативних втручань.  
Останніми роками спостерігається тенденція до погіршення стану 
здоров’я дітей в Запорізькому регіоні, яка прийняла стійких характер. З 
кожним роком дітей із захворюваннями нервової системи, вродженими 
вадами, та іншими захворюваннями, що потребують діагностики для 
постановки точного діагнозу стає все більше. 
Застосування у діагностичних обстеженнях томографу забезпечує 
найвищу швидкість сканування та реконструкції зображень органів і 
тканин, максимальний результат при мінімальному опроміненні для 
всіх типів досліджень та є абсолютно безпечним для діагностики дітей 
різного віку, а також для медперсоналу в момент КТ-сканування. 
На сьогодні у м. Запоріжжя проводиться більше 1000 досліджень 
методом комп'ютерної томографії на рік для дитячого населення з 
використанням анестезії та більше 2000 досліджень - на рік загалом.  
Проте, таке сучасне діагностичне обладнання відсутнє у закладах 
охорони здоров’я для дитячого населення м. Запоріжжя та Запорізької 
області, що значно ускладнює діагностування патології на ранніх 
стадіях у дітей різного віку, а отже, не дає змогу проведення 
повноцінного обстеження дітей та є непомірним фінансовим 
навантаженням на пацієнтів. 
Враховуючи викладене, у медичних закладах дитячого спрямування на 
теперішній час склалася нагальна потреба у придбанні діагностичного 
комплексу - комп’ютерний томограф (64-зрізовий) та проведені 
капітального ремонту приміщення для встановлення вказаного 
обладнання.  
Оснащення КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР діагностичним 
комплексом, а саме комп’ютерним томографом (64-зрізовий) дасть 
змогу 
- підвищити якість та доступність надання медичної допомоги 
дитячому населенню міста Запоріжжя та Запорізької області,  на 
сучасному рівні; 
- знизити рівень захворюваності та інвалідизації дитячого населення, за 
рахунок сучасного та якісного діагностування патологій на ранніх 
стадіях захворювання. 

Очікувані 
результати 
 

- створення належних умов та забезпечення реалізації права дітей на 
безкоштовну висококваліфіковану екстрену та планову медичну 
допомогу, покращення лікувально-діагностичного процесу.  
Завдяки реалізації проєкту більше пацієнтів зможуть пройти сучасне 
обстеження і отримати вчасну спеціалізовану медичну допомогу, що 
позитивно відобразиться на якості та доступності медичного 
обслуговування дитячого населення міста та області; 
- оснащення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР сучасним 
медичним обладнанням – діагностичним комплексом комп’ютерний 
томограф (64-зрізовий) допоможе виявленню захворювань на ранніх 
стадіях, підвищить якість, рівень та доступність надання невідкладної 
та планової медичної допомоги дитячому населенню міста та області; 
- зменшення термінів перебування пацієнтів на лікарняному ліжку; 
- зменшення відсотку виходу на інвалідність та поліпшення якості 
життя; 
- впровадження принципів доказової медицини.  

Ключові заходи 
проєкту 
 

Залучення інвестиційних коштів для оснащення сучасним медичним 
обладнанням КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР як 
багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня для 
дитячого населення відповідно до вимог до багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування другого рівня. 
Проведення процедур тендерних закупівель. 
Встановлення обладнання. 
Проведення навчання медичних фахівців. 
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Забезпечення безперебійного цілодобового функціонування 
комп’ютерного томографа (забезпечення виробами медичного 
призначення). 

Період 
здійснення 

2021-2024  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 
9 630,318 26 389,700 800,000 800,000 37 620,018 

Джерела 
фінансування 

Державний фонд регіонального розвитку, місцевій бюджет, кредитні 
кошти та інші 

Відповідальний Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради 
Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня № 5» 
Запорізької міської ради 

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці 
Термін виконання 

Капітальний 
ремонт 
приміщення 
кабінету для 
встановлення 
комп’ютерного 
томографу 

Департамент 
охорони 
здоров’я 
Запорізької 
міської ради 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
дитяча лікарня №5» 
Запорізької міської ради 2021 

Проведення 
процедур 
тендерних 
закупівель 
медичного 
обладнання для 
КНП «Міська 
дитяча лікарня 
№5» ЗМР 

Департамент 
охорони 
здоров’я 
Запорізької 
міської ради 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
дитяча лікарня №5» 
Запорізької міської ради 

2022 

Встановлення 
обладнання та 
навчання 
медичних 
фахівців 

Департамент 
охорони 
здоров’я 
Запорізької 
міської ради 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
дитяча лікарня №5» 
Запорізької міської ради 

2023-2024 

 
D.2.1.3. Розвиток мобільної паліативної допомоги дорослому та дитячому населенню 
міста  

Напрям D. Місто високої якості життя  

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

Оперативна ціль D.2.1. Місто доступних і якісних медичних послуг 
Назва проєкту 
 

D.2.1.3. Розвиток мобільної паліативної допомоги дорослому та 
дитячому населенню міста 

Цілі проєкту 
 

Розвиток системи мобільної паліативної допомоги задля 
забезпечення максимально можливої якості життя людей з 
невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя, які не 
можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та 
засобами, шляхом своєчасної діагностики та контролю больового 
синдрому та інших проявів хвороби, усунення розладів 
фізіологічних функцій організму, соціальної, духовної, 
психологічної підтримки хворого та його рідних. 
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Територія впливу 
проєкту 

місто Запоріжжя, Запорізька область 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів 
вигоди 

м. Запоріжжя, орієнтовна кількість пацієнтів, які потребують 
паліативної допомоги вдома – 1200 пацієнтів на рік 

Стислий опис 
проєкту 
 

Паліативна допомога є важливою складовою системи охорони 
здоров’я та соціального захисту громадян України та є комплексом 
медичних, соціальних, психологічних та духовних заходів, 
спрямованих на покращення якості життя пацієнтів, які мають 
невиліковну хворобу та обмежений прогноз життя, а також членів 
їхніх сімей. Головними завданнями паліативної допомоги є 
позбавлення від болю, усунення або зменшення розладів 
життєдіяльності та інших важких проявів хвороби, догляд, 
психологічна, соціальна та духовна допомога пацієнту та його 
рідним, як в умовах лікарняного закладу – відділення паліативного 
лікування (хоспісу), так і вдома. 
Останніми роками спостерігається тенденція до збільшення 
кількості хворих, які потребують паліативної (хоспісної) медичної 
допомоги в амбулаторних умовах. Кількість пацієнтів, що 
потребують паліативної допомоги вдома у 2020 році склала 1200. 
Зростання щорічної потреби у кваліфікованому паліативному 
лікуванні та догляді тяжкохворих осіб з обмеженим прогнозом для 
життя свідчить про необхідність організації, розвитку, 
регулювання та адекватного фінансування програми паліативної 
допомоги, в т.ч. мобільної паліативної допомоги, з метою 
досягнення доступності до неї на різних рівнях медико-соціальної 
допомоги, пацієнтам різних вікових категорій та з різними типами 
захворювань у разі потреби. У зв’язку з цим виникає потреба у 
створені та оснащенні мобільної паліативної бригади сучасним 
лікувально-діагностичним обладнанням для надання високоякісної 
допомоги вдома та забезпечення рівного доступу до медичних 
послуг. 
Удосконалення системи паліативної допомоги із формуванням 
мережі мобільних міждисциплінарних бригад для забезпечення 
паліативної допомоги та догляду вдома дозволить забезпечити 
вчасну медичну допомогу пацієнтам, які потребують паліативної 
допомоги.  

Очікувані 
результати 
 

- створення належних умов та забезпечення реалізації права 
мешканців м. Запоріжжя на отримання безкоштовної 
кваліфікованої спеціалізованої паліативної медичної допомоги, 
підвищення якості лікувально-діагностичного процесу;  
- оснащення мобільних паліативних бригад КНП «Міська дитяча 
лікарня №5» ЗМР, КНП «Міська лікарня №8» ЗМР, КНП «Міська 
лікарня №10» ЗМР необхідним обладнанням відповідно до табелю 
оснащення та покладених функцій. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

- формування мобільних мультідисциплінарних бригад для 
забезпечення паліативної допомоги та догляду за хворими вдома; 
- навчання медичного персоналу; 
- оснащення мобільної паліативної бригади необхідним 
обладнанням відповідно до табелю оснащення; 
- підвищення якості надання паліативної допомоги та якості життя 
пацієнтів. 

Період здійснення 2021-2024  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

 
4392,760 

 
1846,390 

 
1743,670 

 
1450,440 

 
9 433,500 
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Джерела 
фінансування 

Державний фонд регіонального розвитку, місцевій бюджет, власні 
кошти, інші   

Відповідальний Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 
 

Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради, 
Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня 
№5» Запорізької міської ради, Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська лікарня №8» Запорізької міської ради, 
Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» 
Запорізької міської ради 

Інше  

Детальний план реалізації проєкту 
Перелік заходів Основний 

виконавець 
Співвиконавці 

Термін виконання 

Закупівля медичного 
обладнання  

Департамент 
охорони 
здоров’я 
Запорізької 
міської ради 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
дитяча лікарня № 5» 
Запорізької міської ради 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
лікарня №8» Запорізької 
міської ради, Комунальне 
некомерційне 
підприємство «Міська 
лікарня №10» Запорізької 
міської ради 

2021 -2024 

Навчання медичного 
персоналу та 
формування 
мобільних мульті-
дисциплінарних 
бригад 

Департамент 
охорони 
здоров’я 
Запорізької 
міської ради 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
дитяча лікарня № 5» 
Запорізької міської ради 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Міська 
лікарня №8» Запорізької 
міської ради, Комунальне 
некомерційне 
підприємство «Міська 
лікарня №10» Запорізької 
міської ради 

2021 - 2022 

 
D.2.2.1. Створення міського дитячого клініко-діагностичного центру на базі КНП 
«Міська дитяча лікарня №5» ЗМР 
Напрям D. Місто високої якості життя  
Стратегічна ціль 
 

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

Оперативна ціль  D.2.1. Місто доступних і якісних медичних послуг 
Назва проєкту 
 

D.2.1.2. Створення міського дитячого клініко-діагностичного центру 
на базі КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР 

Цілі проєкту 
 

- покращення надання якісних, своєчасних лікувально-діагностичних 
медичних послуг дитячому населенню                   м. Запоріжжя;  
- проведення комплексу діагностичних досліджень (лабораторних, 
інструментальних, консультацій вузьких спеціалістів) та 
амбулаторного лікування дитячого населення м. Запоріжжя; 
- покращення показників здоров’я дитячого населення; 
- зниження рівня інвалідізації. 

Територія 
впливу проєкту 

місто Запоріжжя, Запорізька область 
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Орієнтовна 
кількість 
отримувачів 
вигоди 

м. Запоріжжя дитяче населення -119,233 тис. осіб 
Запорізька область – 293 007 дітей (віком від 0 до 18 років) 

Стислий опис 
проєкту 
 

Здоров’я дитячого населення є важливою цінністю суспільства в 
цілому.  
Запорука успішного лікування - своєчасна та якісна діагностика, яке 
включає в себе наявність лікарів-спеціалістів та сучасного медичного 
обладнання на всіх етапах лікувально-діагностичного процесу. 
Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня №5» 
Запорізької міської ради понад 30 років цілодобово надає 
спеціалізовану стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу 
дитячому населенню міста та області різного віку – з народження і до 
18 років. 
В складі лікарні функціонує поліклінічний підрозділ вторинного рівня 
надання спеціалізованої консультативної медичної допомоги дітям 4 
районів міста (Вознесенівського, Хортицького, Дніпровського та 
Заводського районів); відділення медичної допомоги підліткам та 
молоді «Клініка, дружня до молоді» та діагностичні відділення, у т.ч. 
рентгенологічне, функціональної діагностики, клініко-діагностична 
та централізована бактеріологічна лабораторії.  
Щороку за медичною допомогою до КНП «Міська дитяча лікарня 
№5» ЗМР звертаються близько 90-135 тис. дітей м. Запоріжжя та 
Запорізької області, у т.ч. за стаціонарною медичною допомогою 
понад 30 тис. дітей та проводиться близько 3000 оперативних 
втручань. Щороку клініко-діагностична лабораторія у цілодобовому 
режимі здійснює понад 950 тис. лабораторних досліджень для 
амбулаторних та стаціонарних пацієнтів. Діагностика є однією з 
найважливіших складових системи охорони здоров'я, яка забезпечує 
надання діагностичної допомоги пацієнтам при оцінці стану здоров'я, 
діагностиці захворювань, моніторингу за результатами лікування, 
подальшому прогнозу перебігу хвороби та якості життя.  
Своєчасна діагностика - запорука успішного лікування. 
На теперішній час відсутність у м. Запоріжжя клініко-діагностичного 
центру для дитячого населення залишає без надання якісної, 
доступної діагностичної допомоги пацієнтів як первинної, так і 
вторинної ланки, в напрямках лабораторних, рентгенологічних, 
ендоскопічних досліджень, УЗД-діагностики, скринінгових 
обстежень тощо. 
Концепція створення міського дитячого клініко-діагностичного 
центру на базі КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР (вул. 
Л.Жаботинського, 32) з доступною логістичною розв’язкою з усіма 
районами міста в рамках реформування галузі охорони здоров'я має 
мету забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги 
кожній дитині міста Запоріжжя, запровадження ефективних новітніх 
технологій в профілактиці, діагностиці, лікуванні хворих дітей, 
створення умов для формування здорового способу життя. 
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Очікувані 
результати 
 

створення належних умов та забезпечення реалізації права дітей на 
безкоштовну, висококваліфіковану амбулаторну медичну допомогу, 
покращення лікувально-діагностичного процесу.  
Завдяки реалізації проєкту більше пацієнтів зможуть пройти сучасне 
обстеження і отримати вчасну спеціалізовану медичну допомогу, що 
позитивно відобразиться на якості та доступності медичного 
обслуговування дитячого населення міста та області; 
- оснащення сучасним медичним обладнанням –допоможе виявленню 
захворювань на ранніх стадіях, підвищить якість, рівень та 
доступність надання медичної допомоги дитячому населенню міста та 
області; 
- проведення комплексного клініко-інструментального та 
лабораторного обстеження дитячого населення м. Запоріжжя, у т.ч. 

 рентгенологічні дослідження; 
 ендоскопічні дослідження (гастроскопія (ФГДС) та ін.); 
 ультразвукові дослідження; 
 функціональна діагностика (ЕКГ, РЕГ, ЕХО-ЕГ, ЕЕГ, Холтер 

тощо); 
 повний спектр лабораторних обстежень, з оснащенням клініко-

діагностичної  лабораторії сучасним лабораторним 
обладнанням - розширення спектру лабораторних досліджень 
(гематологічних, загальноклінічних, біохімічних, дослідження 
системи гемостазу, імуногематологічних тощо); 

- вдосконалення амбулаторно-консультативної спеціалізованої 
медичної допомоги вторинного рівня; 
- створення денного стаціонару неврологічного профілю з ліжками 
соматичного неінфекційного профілю; 
- зменшення термінів перебування пацієнтів на лікарняному ліжку; 
- покращення показників здоров'я дитячого населення міста та 
області; 
- зменшення відсотку виходу на інвалідність та поліпшення якості 
життя; 
- впровадження принципів доказової медицини. 
- задоволеність мешканців міста Запоріжжя якістю та доступністю 
діагностичної медичної допомоги дитячому населенню. 

Ключові заходи 
проєкту 
 

Залучення інвестиційних коштів для оснащення сучасним медичним 
обладнанням клініко-діагностичного центру КНП «Міська дитяча 
лікарня №5» ЗМР. 
Проведення процедур тендерних закупівель. 
Встановлення обладнання. 
Проведення навчання медичних фахівців. 
Розроблення проєктної документації на проведення капітального 
ремонту приміщень поліклінічного відділення №2 (вул. 
Л.Жаботинського, 32). 

Період 
здійснення 

2021-2024 роки 

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 
2 393, 720 577,050 1 900,000 1 500,000 6 793,070 

Джерела 
фінансування 

Державний фонд регіонального розвитку, місцевій бюджет, кредитні 
кошти та інші 

Відповідальний Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради 
Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 

Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради, Комунальне 
некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня №5» Запорізької 
міської ради 

Інше  
 Детальний план реалізації проєту 
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Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвиконавці 
Термін виконання 

Закупівля 
медичного 
обладнання для 
КНП «Міська 
дитяча лікарня 
№5» ЗМР 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
міської ради 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство «Міська 
дитяча лікарня №5» 
Запорізької міської 
ради 

2023 

Проведення 
навчання 
медичних фахівців 

Департамент охорони 
здоров’я Запорізької 
міської ради 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство «Міська 
дитяча лікарня №5» 
Запорізької міської 
ради 

2021-2024 

 
D.2.3.1. Реконструкція будівлі під Центр реінтеграції бездомних осіб  
по вул. Перспективна, 2 а, м. Запоріжжя 

Напрям D. Місто високої якості життя 

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

Оперативна ціль D.2.3. Розвиток системи соціальних послуг та впровадження 
сучасних механізмів їх надання 

Назва проєкту D 2.3.1. Реконструкція будівлі під Центр реінтеграції бездомних 
осіб по вул. Перспективна, 2 а, м. Запоріжжя 

Стислий опис 
проєкту 

В місті існує потреба в створенні мережі закладів для надання 
соціальних послуг бездомним особам (з урахуванням вимог ЗУ 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей»). Найбільш актуальною проблемою в умовах поширення 
COVID – 19 є створення Центру реінтеграції бездомних осіб.  
Після здійснення реконструкції будівлі згідно проєктно-
кошторисної документації будуть облаштовані відділення для 
короткочасного перебування (нічлігу) для чоловіків на 30 ліжко-
місць та відділення реінтеграції на 20 осіб (12-  чоловіки, 8 – 
жінки), місце для приготування їжі, здійснення санітарно-
гігієнічних заходів, роботи фахівців. У 2017 році профінансовано 
розробку проєктно-кошторисної документації 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Функціонування в м. Запоріжжя центру реінтеграції бездомних 
осіб сприятиме зниженню негативних соціальних явищ в м. 
Запоріжжя, викликаних бездомністю; забезпеченню права 
бездомних осіб на соціальний захист згідно чинного  
законодавства; вирішенню  проблеми реєстрації місця 
проживання/перебування; забезпеченню  притулком 50 бездомних 
осіб щоденно. 
 У відділенні реінтеграції 20 бездомних осіб (12 чоловіків та 8 
жінок) протягом дня матимуть змогу отримати послуги з корекції 
та розвитку соціальних навичок, психологічної, правової 
допомоги, тощо 

Ключові заходи 
проєкту 

Проведення реконструкції будівлі   
 Закупівля обладнання, меблів, інвентарю для облаштування 
Центру реінтеграції бездомних осіб. 
Внесення змін до Положення про Центр реінтеграції бездомних 
осіб. 
Підбір персоналу, розробка планів та документації. 
Надання соціальних послуг – соціальної інтеграції та 
реінтеграції, притулку. 

Період здійснення 2023-2024 

Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 

- - 5000,00 9064,964 14 064,964 
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Джерела 
фінансування 

Бюджет міста, спонсорські кошти, інші джерела, не заборонені 
законодавством 

Відповідальний Управління соціального захисту населення Запорізької міської 
ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Запорізький міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), неурядові та 
громадські організації, спонсори 

Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів Основний 
виконавець 

Співвикона
вці 

Термін виконання 

 Коригування 
проєктно-кошторисної 
документації, 
проведення 
реконструкції будівлі 

КП «УКБ» 
УСЗН ЗМР, 
ЗМТЦСО 

2023-2024 

Закупівля обладнання, 
меблів, інвентарю ЗМТЦСО УСЗН ЗМР 2024 

Внесення змін до 
Положення про Центр 
реінтеграції 
бездомних осіб 

ЗМТЦСО УСЗН ЗМР 2024 

Підбір   персоналу, 
розробка планів та 
документації 

ЗМТЦСО УСЗН ЗМР 2024 

Надання соціальних 
послуг – соціальної 
інтеграції та 
реінтеграції, притулку 

ЗМТЦСО - 2024 

5.3.3. Стратегічна ціль D.3. Активна, відповідальна громада та ефективне управління 
містом 

D.3.1.1.Громадський бюджет м.Запоріжжя 

Напрям D. Місто високої якості життя 

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

Оперативна ціль  D.3.1. Системна комунікація «влада - громадськість» 
Назва проєкту D.3.1.1Громадський бюджет м.Запоріжжя 

Цілі проєкту 
 

Залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста. 
Можливість прямого волевиявлення жителів міста, яке спрямовано 
на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів 
використання бюджетних коштів 

Територія впливу 
проєкту 

місто Запоріжжя 

Орієнтовна 
кількість 
отримувачів 
вигоди тис.чол 

731,9 

Стислий опис 
проєкту 
 

Подання проєктів членами територіальної громади. Відбір проєктів 
відбувається шляхом голосування членів територіальної громади 
міста з правом голосу за кращі з пропозицій, що пройшли перевірку. 

Очікувані 
результати 
 

Реалізація проєктів – переможців, покращення після їх реалізації 
зовнішнього обліку міста, умов проживання в ньому та задоволення 
інших потреб громадян міста 
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Ключові заходи 
проєкту 
 

Подання громадянами проєктів, шляхом заповнення бланку за 
встановленою формою, надання обґрунтування, розрахунків, 
креслень, що розкривають сутність проєкту. 
Перевірка поданих проєктів Координаційною радою 
Перевірка проєктів та документів до них відповідними 
виконавчими органами міської ради 
Оцінка проєктів Координаційною радою 
Голосування членів територіальної громади 
Реалізація проєктів-переможців за рахунок коштів бюджету міста 

Період здійснення 
 

2021-2024  

Орієнтовна 
вартість проєкту, 
тис. грн. 

2021 2022 2023 2024 Разом 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 40000,0 

Джерела 
фінансування 

Бюджет м.Запоріжжя 

Відповідальний  Головні розпорядники бюджетних коштів  
Ключові 
потенційні 
учасники проєкту 

Громадяни міста 

Інше  
Детальний план реалізації проєкту 

Перелік заходів 
Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін виконання 

Подання проєктів Члени 
територіальної 
громади з правом 
голосу 

 
з 1 по 31 травня року, 

що передує року 
реалізації проєктів 

Надання копій 
заповнений 
бланків проєктів, 
що пройшли 
перевірку повноти 
і правильності 
заповнення, до 
відповідних 
виконавчих 
органів міської 
ради для 
опрацювання 

Координаційна рада  
До 20 червня року, що 

передує року 
реалізації проєктів 

Надання до 
Координаційної 
ради заповнених 
бланків аналізу з 
висновками щодо 
проєктів 

Виконавчі органи 
міської ради 

 
До 10 серпня року, що 

передує року 
реалізації проєктів 

Голосування за 
кращі проєкти 

Мешканці міста  

З 1 вересня року, що 
передує року 

реалізації проєктів та 
триває протягом 30 
календарних днів 

Оприлюднення 
переліку проєктів-
переможців на 
офіційному 
порталі міської 
ради в розділі 

Управління 
внутрішньої 
політики, преси та 
інформації міської 
ради  

 
В 15-ти денний термін 

після закінчення 
голосування 
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«Громадський 
бюджет» 
Включення 
видатків на 
реалізацію 
проєктів – 
переможців до 
проєкту бюджету 
міста та проєктів 
міських цільових 
програм 

Головні 
розпорядники 
бюджетних коштів, 
департамент 
фінансової та 
бюджетної політики 
міської ради 

 
В терміни визначені 
чинним бюджетним 

законодавством 

Реалізація проєктів Головні 
розпорядники 
бюджетних коштів 

 
Протягом року, 

наступним за роком 
відбору проєктів 

 
D.3.1.2. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища 

Напрям Місто високої якості життя 

Стратегічна 
ціль 

 

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

Оперативна 
ціль  

D.3.1. Системна комунікація «влада – громадськість»/ Заходи щодо 
пропаганди охорони навколишнього природного середовища 

Назва проєкту 
 

D.3.1.2. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного 
середовища 

Стислий опис 
проєкту 
 

Щороку міською радою проводиться робота по висвітленню актуальних 
питань стану довкілля та екологічної освіти населення шляхом 
проведення науково - технічних конференцій і семінарів, організація 
виставок, конкурсів, видання поліграфічної продукції з екологічної 
тематики з метою конструктивної взаємодії органів місцевого 
самоврядування, державної влади, представників науки, бізнесу та 
громадськості в галузі охорони навколишнього природного середовища 
та раціонального використання природних ресурсів,  впровадження в 
регіоні екологічних ініціатив, сприяння залучення інвестицій та іновацій, 
які сприятимуть покращенню стану довкілля, збереженню природних 
ресурсів, впровадженню засад збалансованого розвитку територіальних 
громад, налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва у 
галузі охорони довкілля. 

Результати 
проєкту 
(продукт 
проєкту) 
 

Підвищення рівня екологічної освіти та екологічного виховання 
громадян, формування активної громадської позиції молоді у питаннях 
охорони довкілля, розширення екологічних знань. 

Ключові 
заходи 
проєкту 
 

Організація та проведення спеціалізованого міжнародного Запорізького 
екологічного форуму «Еко форум» та щорічної фотовиставки, видання  
безкоштовного спецвипуску «Запоріжжя екологічне», методичних збірок 
з екологічного виховання, випуск циклу телепередач екологічного 
спрямування. 
Розміщення інформації щодо стану навколишнього середовища на 
офіційному порталі Запорізької міської ради. 

Період 
здійснення 
 

2021-2024 

Орієнтовна 
вартість 
проєкту, тис. 
грн. 
 

2021 2022 2023 2024 Разом 

1 267,000 1 267,000 1 267,000 1 267,000 5 068,000 
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Джерела 
фінансування 
 

За рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України 

Відповідальни
й 

 

Ключові 
потенційні 
учасники 
проєкту 
 

Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради, 
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, переможці 
процедури закупівель 

Детальний план реалізації проєкту 
Перелік 
заходів 

Основний виконавець Співвиконавці 
Термін 

виконання 

1. Проведення 
5-ого 
спеціалізованог
о міжнародного 
Запорізького 
екологічного 
форуму «Еко 
Форум-2021» 

Управління екологічної 
безпеки міської ради 

Запорізької міської ради  

Комунальні підприємства 
міста 

2021-2024 

2. Проведення 
щорічної 
фотовиставки - 
конкурс «Іншої 
землі у нас не 
буде, нам треба 
нашу зберегти» 

Управління екологічної 
безпеки міської ради 

Запорізької міської ради  
- 

2021-2024 

3.Видання 
безкоштовного 
спецвипуску до 
газети 
«Запоріжжя 
екологічне» 

Управління екологічної 
безпеки міської ради 

Запорізької міської ради  
- 

2021-2024 

4.Випуск циклу 
телепередач 
екологічного 
спрямування 

Управління екологічної 
безпеки міської ради 

Запорізької міської ради 
- 

2021-2024 

5.Проведення 
міжнародної 
наукової 
конференції 

Департамент освіти і 
науки Запорізької 

міської ради, 
Позашкільний 

навчальний заклад 
«Дитячий парк 

«Запорізький міський 
ботанічний сад» 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

- 

2021-2024 

6.Видання 
поліграфічної 
продукції з 
екологічної 
тематики  

Управління екологічної 
безпеки міської ради 

Запорізької міської ради, 
Департамент освіти і 

науки Запорізької 
міської ради, 

Позашкільний 
навчальний заклад 

«Дитячий парк 
«Запорізький міський 

ботанічний сад» 

- 2021-2024 
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Запорізької міської ради 
Запорізької області 

D.3.2.1. Створення Просвітницько-інформаційного центру «Музей Соцміста». 
 

Напрям D. Місто високої якості життя 
Стратегічна ціль D.3. Активна відповідальна громада та ефективне управління 

містом 
Оперативна ціль D.3.2. Поширення соціально значущої інформації 
Назва проєкту D.3.2.1. Створення Просвітницько-інформаційного центру 

«Музей Соцміста» 
Стислий опис проєкту Створення Просвітницько-інформаційного центру «Музей 

Соцміста» (далі – Центр) пропонується на базі бібліотеки-філії 
Міської публічної бібліотечної системи м. Запоріжжя. 
Приміщення даної бібліотеки є добре збереженим зразком 
запорізького міжвоєнного модернізму, а її розташування у 
самому центрі Соцміста сприятиме діяльності Центру як 
опорного просвітницько-інформаційного центру. Проведення 
реконструкції будівлі бібліотеки поверне їй оригінальний 
вигляд початку 1930-х рр. Після реконструкції та визначення 
потужності експозиційних площ за підтримки ЗНТ ім. Якова 
Новицького відбуватиметься комплектація основного фонду 
Центру, його оснащення технічними засобами для проведення 
масової просвітницько-інформаційної роботи. Співробітники 
Центру проводитимуть відповідні заходи як за місцем 
дислокації, так і в ході екскурсій Соцмістом, виступаючи у ролі 
гідів. 

Результати проєкту 
(продукт проєкту) 

Набуття містом знакового об’єкту, що асоціюватиметься зі 
здобутками світового художнього авангарду. Формування 
практики активного долучення містян до пропагування 
позитивного образу міста. 
Залучення у місто туристичної аудиторії, яка цікавиться 
визначними пам’ятками архітектури. 

Ключові заходи 
проєкту 

1. Реконструкція будівлі бібліотеки за адресою  
м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 11; 

2. Комплектація фондів Центру; 
3. Технічне оснащення Центру. 

 
Період здійснення 2021-2023 
Орієнтовна вартість  
проєкту, тис. грн 

2021 2022 2023 2024 Разом 
6 573,35 3351,7 900,00 - 10825,05 

Джерела фінансування Бюджетні та грантові 
Відповідальний Департамент культури і туризму Запорізької міської ради 

Ключові потенційні 
учасники проєкту 

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради, 
Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, 
Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина, 
КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької 
обласної ради 

Детальний план реалізації проєкту 
Перелік заходів Основний 

виконавець 
Співвиконавці Термін 

виконання 
Загальнобудівельні 
роботи 

Департамент 
культури і 
туризму 
Запорізької 
міської ради 

- 2021 

Демонтажні роботи, 
благоустрій, обладнання 
музейних модулів 

Департамент 
культури і 
туризму 

ЗНТ ім. Я. Новицького, 
Генеральне 
консульство ФРН 

2022 
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Запорізької 
міської ради 

Розвиток музейної 
експозиції 

 ЗНТ ім. Я. Новицького, 
КЗ 
«Запорізький обласний 
краєзнавчий музей» 
Запорізької обласної 
ради 

2023 

 

5.4. Показники оцінки реалізації Стратегічного плану за напрямом D.  

№ Оперативна 
ціль/проєкт 

Індикатор Відповідальний 

НАПРЯМ D. Місто високої якості життя 

Стратегічна ціль D.1. Освітній простір, що відповідає викликам сучасності 
D.1.1 

Створення системи 
конкурентоспромо
жної освіти у 
відповідності до 
потреб ринку праці 
та розвитку 
особистості 

- Розвиток системи профорієнтації учнів з 
урахуванням потреб туристичної сфери, 
системи енергоменеджменту  тощо  
- Планування та забезпечення розвитку 
мережі закладів профільної середньої 
освіти академічного спрямування 

Департамент 
освіти і науки 
Запорізької 
міської ради 

D.1.2 
Формування 
єдиного освітнього 
простору міста 

- Забезпечення доступності дошкільної, 
початкової базової середньої та позашкільної 
освіти, якості її відповідно до стандартів 
освіти 
- Створення умов для навчання учнів за 
програмами 12-річної повної загальної 
середньої освіти 
- Приведення у відповідність до вимог Закону 
України «Про освіту» типів закладів освіти, 
що забезпечують здобуття загальної 
середньої освіти 
- Модернізація технічної бази навчальних 
закладів міста. Безпека перебування дітей в 
закладах освіти 

Департамент 
освіти і науки 
Запорізької 
міської ради 

D.1.3 
Впровадження 
освіти зі сталого 
розвитку, зокрема 
програм 
екологічної, 
гендерної освіти 

- Підготовка та затвердження Програми 
розвитку освітньої системи м.Запоріжжя на 
2018-2023 роки 
-Впровадження інклюзивної освіти у 
навчальних закладах міста та розвиток 
інклюзивного освітнього середовища 
- Створення інклюзивно-ресурсних центрів в 
кожному районі міста 

Департамент 
освіти і науки 
Запорізької 
міської ради 

D.1.4 Розбудова системи 
безперервної освіти 

-Задоволення потреб громадян старшого віку 
та учасників АТО в освітніх програмах 
-Кількість громадян похилого віку та осіб з 
інвалідністю, яким надаються соціально-
педагогічні послуги в «Університеті третього 
віку»  

Департамент 
культури і 
туризму 
Запорізької 
міської ради  
Управління 
соціального 
захисту 
Запорізької 
міської ради 
Департамент 
освіти і науки 
Запорізької 
міської ради 

Стратегічна ціль D.2. Оптимізована система охорони здоров’я та соціального захисту 
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D.2.1 Місто доступних і 
якісних медичних 
послуг 

- Середня тривалість життя мешканців 
міста 
- Зниження загальної захворюваності 
населення міста 

Департамент 
охорони здоров’я 
Запорізької 
міської ради 

D.2.2 Створення системи 
профілактики 
захворюваності 

Не менше 50% мешканців міста охоплено 
профілактичними заходами 

Департамент 
охорони здоров’я 
Запорізької 
міської ради 

D.2.3 
Розвиток системи 
соціальних послуг і 
впровадження 
сучасних 
механізмів їх 
надання 

Задоволення потреб населення у соціальних 
послугах не нижче 95% від потребуючих у 
наданні соціальних послуг. 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 
Запорізької 
міської ради 

Стратегічна ціль D.3. Активна, відповідальна громада та ефективне управління містом 
D.3.1 Системна 

комунікація «влада 
– громадськість» 

- Відсоток участі громади в реалізації 
проєктів бюджету участі 
- Кількість реалізованих проєктів, 
ініційованих громадою міста 
- Рівень поінформованості громади 

Управління 
внутрішньої 
політики, преси 
та інформації  
Запорізької 
міської ради 
Департамент 
фінансової та 
бюджетної 
політики 
Запорізької 
міської ради 
Управління з 
питань 
екологічної 
безпеки 
Запорізької 
міської ради 

D.3.2 
Поширення 
соціально значущої 
інформації 

- Кількість інформаційних та творчих 
осередків та об’єднань для людей різних 
вікових категорій 
- Кількість учасників креативних кластерів 
- Кількість заходів щодо розповсюдження 
соціально значущої інформації 
- Кількість користувачів медіатеками 
- Кількість аудіо- та відео ресурсів, виданих 
користувачам медіатеками 
 
 
 
Кількість послуг, наданих громадянам 

Департамент 
культури і 
туризму 
Запорізької 
міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
Управління 
внутрішньої 
політики, преси 
та інформації 
Запорізької 
міської ради 

D.3.3 
Відкрите місто 
електронні ресурси 
для містян та 
система підтримки 
їх використання 

-Рівень задоволеності громадян якістю 
послуг 
-Час, витрачений на отримання послуги 
-Перелік послуг, які надають ЦНАП 

Департамент 
надання 
адміністративних 
послуг та 
розвитку 
підприємництва  
Запорізької 
міської ради 
Департамент 
реєстраційних 
послуг 
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Запорізької 
міської ради 
Управління 
внутрішньої 
політики, преси 
та інформації 
Запорізької 
міської ради 
КП «Центр 
управління 
інформаційними 
технологіями» 
Департамент 
фінансової та 
бюджетної 
політики 
Запорізької 
міської ради 
Департамент 
комунальної 
власності та 
приватизації 
Запорізької 
міської ради 

 
З метою реалізації проєктів  будуть використані кошти місцевого 

бюджету, державного фонду регіонального розвитку, інші джерела. 
 
Загальний обсяг фінансування по роках складатиме  

Стратегічна ціль Кількість  
проєктів  

Орієнтовна вартість, 
тис.грн. на 2021-2024 

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

6 
145 124,33   

D.2. Оптимізована система охорони 
здоров’я та соціальних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5 

67 945,25   
D.3. Активна, відповідальна громада та 
ефективне управління містом 3 

  
93 893,05   

Всього, на 2021-2024  роки, тис. грн 14 306 962,63   

 
Загальна сума фінансування за напрямом D - 306 962,63 тис.грн. 

протягом  2021 – 2024 роки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

6. Моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів з її реалізації  

Реалізація Стратегії ґрунтується  на постійному процесі моніторингу 

виконання заходів Стратегії та оцінки ефективності досягнутих результатів. 

Питання моніторингу впровадження проєктів і заходів Стратегії 

належать до компетенції Комітету з управління впровадженням Стратегії, 

який є відповідальним за визначення актуальності та реалістичності 

стратегічних і операційних цілей та їх досягнення.  

 Здійснення моніторингу виконання   Стратегії розвитку міста Запоріжжя  

до 2028 року та Плану заходів з  її реалізації на  період 2021-2024 роки  

покладено на відповідних виконавців, які надаються  результати моніторингу 

для узагальнення до департаменту економічного розвитку міської ради.  

Щороку департамент еконочного розвитку міської ради готує та подає  проєкт 

рішення  на погодження виконавчому комітету міської ради. Після закінчення  

впровадження другого етапу  Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку  на 

період 2021-2024 роки про стан його впровадження звітується перед міською 

радою. 

 

7. Стратегічна  екологічна оцінка Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку на 2021-2024 роки  

Відповідно до вимог Закону України «Про Стратегічну екологічну 

оцінку»  було проведено стратегічну екологічну оцінку  проєкту Плану заходів 

з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 

роки.   

 Звіт про Стратегічну екологічну оцінку Плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки  

підготовлено  за підтримки  проєкту  міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст» (проєкт-ПРОМІС), який впроваджує 

Федерація канадських муніципалітетів за фінансовою підтримки Уряду 

Канади (Додаток 1). 

 

       



 


