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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Назва: «Програма економічного і  соціального розвитку м.Запоріжжя               

на 2021 рік» (далі - Програма). 

 

2. Підстави для прийняття рішення про розроблення Програми: 

Програма економічного і  соціального розвитку м. Запоріжжя на 2021 рік 

розроблена на виконання ст.143 Конституції України, ст.27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховує основні  напрямки 

Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її 

реалізації  на 2021-2024 роки. 

Методичною основою розроблення Програми є Закон України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003  

№ 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проєкту державного бюджету».  

 

3. Замовник Програми: 

Запорізька міська рада. 

 

4. Розробники Програми: 

Департамент економічного розвитку міської ради за участю виконавчих 

органів Запорізької міської ради. 

 

5. Виконавці Програми: 

Департаменти, управління, відділи та районні адміністрації Запорізької 

міської ради, Запорізький міський центр зайнятості, комунальні підприємства 

міста. 
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ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2021 рік 

розроблена департаментом економічного розвитку міської ради відповідно до 

чинного законодавства України з урахуванням напрямків розвитку країни та 

пропозицій виконавчих органів  Запорізької міської ради.  

При розробці Програми враховані:   

 ключові положення Указу Президента України від 30 вересня 2019 року 

№ 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»; 

 прогнозні показники економічного і соціального розвитку, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки»; 

 ключові положення Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; 

 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

 Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року»; 

  стратегічні цілі та напрями розвитку, передбачені Стратегією розвитку 

міста Запоріжжя до 2028 року, яка затверджена рішенням міської ради від 

20.12.2017 № 57.   

Програма розроблена на основі комплексного аналізу економічного і 

соціального розвитку в умовах введення надзвичайної ситуації  у зв’язку з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2 (далі-COVID-19), існуючих тенденцій, які 

очікуються на кінець 2020 року та прогнозних оцінок щодо розвитку міста з в 

умовах тривалості і повторюваності пандемії COVID-19. 

З урахуванням  результатами розвитку міста, наявних проблем, 

нагальних потреб і можливостей міського бюджету, Програмою визначено  

пріоритети, проблеми, цілі, основні завдання та очікувані результати від їх 

реалізації. 

Заходи Програми фінансуватимуться як за рахунок бюджетних коштів, 

так і за кошти підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, 

а також інших джерел фінансування в межах чинного законодавства. Планові 

показники на виконання власних повноважень передбачаються у відповідних 

міських цільових програмах по кожній галузі. 

Цілі і завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом 

тісної співпраці органів місцевої влади, депутатського корпуса та громадських 

організацій. 

Програма є документом державного планування місцевого рівня та, 

відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає 

проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО). 

Під час проведення СЕО використано:  аналіз  стану довкілля; 

статистичну інформацію; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки.  

Крім цього, здійснено: збір та аналіз інформації про поточний стан складових 

довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; проведено 
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аналіз слабких та сильних сторін проєкту Програми з точки зору екологічної 

ситуації. Разом з тим, використано такі методи участі громадськості, як 

інформування, консультування, коментування. 

Розроблення Програми проведено з урахуванням ймовірних впливів на 

довкілля та з прагненням їх мінімізації. Реалізація Програми за умови 

дотримання екологічних вимог має сприяти зменшенню антропогенного 

навантаження на довкілля.  

У разі потреби, в процесі виконання Програми, за пропозиціями 

виконавчих органів ради та при уточненні бюджету м.Запоріжжя на 2021 рік, 

вноситимуться зміни та доповнення.  

Упродовж року забезпечуватиметься реалізація завдань і заходів 

Програми та надаватиметься інформація про хід її виконання територіальній 

громаді міста та міській раді. 
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 Мета, завдання, заходи економічного  і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2021 рік   

Основна мета Програми економічного і соціального розвитку                            

м. Запоріжжя на 2021 рік - реалізація комплексної системи заходів, 

спрямованих на безпечні умови для економічного та інвестиційного розвитку 

міста, збереження робочих місць та добробут населення в умовах поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

На 2021 рік визначено наступні пріоритетні напрямки розвитку:  

  створення умов для запобігання виникненню і поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у 

місті; 

  створення умов для високої якості життя; 

  створення умов для підприємництва та креативної економіки; 

  створення умов для зручної, безпечної та креативної урбаністики; 

  створення умов для покращання довкілля та ресурсозбереження. 

 

1. Створення умов для підприємництва та креативної економіки  

1.1. Промисловість та інвестиційний розвиток 

Промисловий комплекс - це двигун розвитку міста. Промисловість міста 

має місцеве та регіональне значення, орієнтована на забезпечення місцевих 

потреб. Завдяки роботі промислового комплексу наповнюються бюджети 

міста та країни, що в свою чергу дає можливість фінансувати важливі 

напрямки життєдіяльності міста зокрема та країни в цілому.  

Незважаючи на світову кризу, промисловість міста продовжує 

функціонувати, впроваджувати антикризові програми та докладати зусиль на 

збереження трудового колективу. 

Основу промислового комплексу міста складають 290 підприємств. 

Пріоритетними галузями промисловості є металургія, машинобудування, 

харчова промисловість та енергетика. 

 

Пріоритети  

 підтримка наявних та нарощування виробничих потужностей; 

 захист вітчизняного виробника; 

 збереження наявних та створення нових робочих місць; 

 залучення інвестицій у всі сфери економічної діяльності міста. 

 

Проблемні питання 

 висока вартість енергетичних ресурсів та незадовільна платіжна 

дисципліна споживачів електричної енергії; 

 дефіцит залізничного рухомого складу; 

 дефіцит сировинної бази для промислових підприємств міста; 
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 неефективна структура експорту. Експортується сировина або 

напівфабрикати (вироби чорної металургії, кокс), а не готова продукції з 

високою доданою вартістю; 

 дефіцит кваліфікованої робочої сили для потреб промисловості; 

 фінансово-економічна криза, спричинена COVID-19 та обмеження 

вільної торгівлі. 

 

Цілі та завдання  

 модернізація та забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного 

потенціалу промислового сектора; 

 модернізація виробництв з метою зменшення шкідливих викидів в 

атмосферу; 

 стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових 

підприємств; 

 науково-технічне співробітництво із зарубіжними країнами, в тому 

числі у формі консалтингу, лізингу тощо; 

 захист внутрішнього виробника шляхом просування продукції 

промислового комплексу міста на внутрішньому та зовнішньому ринках;  

 стимулювання внутрішнього попиту за допомогою муніципального 

замовлення, безпосередньої фінансової участі в реалізації проєктів, які 

матимуть суттєвий економічний і соціальний ефект для міста; 

 розширення зовнішньоекономічних зв’язків міста, нарощування обсягів 

експорту до ЄС. 

 

Очікувані результати 

 обсяг реалізованої промислової продукції по місту в 2021 році 

прогнозується на рівні 145,9 млрд.грн. (на 12,2% більше в порівнянні з 

очікуваним виконанням у 2020 році); 

 зростання експорту товарів на 6,4% до очікуваного виконання в        

2020 році;  

 збільшення обсягів імпорту товарів на 30,1% до очікуваного виконання 

в 2020 році. 

 

1.2. Підприємництво та регуляторна діяльність 

Пріоритети 

 покращення місцевого бізнес-клімату, підтримка підприємницької 

ініціативи, підтримка інноваційної та експортної галузі підприємництва. 

 

Проблемні питання 

 негативні наслідки карантинних обмежень для певних галузей 

економіки; 
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 надмірний контроль відносно малого та середнього підприємництва 

(далі- МСП) з боку контролюючих органів; 

 обмежений доступ до фінансування для МСП. 

 

Цілі та завдання 

 проведення передбачуваної та обґрунтованої регуляторної політики 

щодо МСП; 

 налагодження системного діалогу з бізнес-об’єднаннями МСП; 

 полегшення доступу МСП до фінансових ресурсів; 

 підвищення професійного рівня обізнаності суб’єктів МСП шляхом 

проведення тренінгів, навчань тощо; 

 забезпечення ефективного регуляторного середовища та проведення 

відстежень результативності регуляторних актів; 

 проведення навчань з питань здійснення державної регуляторної 

політики органами місцевого самоврядування; 

 залучення місцевих соціальних підприємств до участі у виставкових та 

масових заходах. 

 

Очікувані результати 

 збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва; 

 збільшення кількості найманих працівників на малих та середніх 

підприємствах; 

 зростання середньомісячної заробітної плати працівників малих 

підприємств; 

 покращення місцевого-бізнес клімату та ефективна реалізація 

державної регуляторної політики; 

 покращення кваліфікаційної спроможності фахівців виконавчих органів 

міської ради з питань застосування законодавства про державну регуляторну 

політику; 

 підтримка та популяризація соціального  підприємництва у                             

м. Запоріжжі. 

 

1.3. Система надання адміністративних послуг 

Пріоритети 

 забезпечення прозорості та спрощення процедури отримання 

адміністративних послуг. 

 

Проблемні питання 

 зволікання деяких територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади передачі повноважень з надання адміністративних послуг до 

органів місцевого самоврядування;  
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 неналежна якість інформаційних карток у деяких суб’єктів надання 

адміністративних послуг. 

 

Цілі та завдання  

 запровадження адміністративних послуг, які користуються найбільшим 

попитом у громадян міста, в тому числі послуг Державної міграційної служби, 

послуг соціального характеру та інших; 

 збільшення переліку послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану; 

 впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

процедурі надання послуг; 

 втілення інноваційних та забезпечення єдиних стандартів надання 

адміністративних послуг; 

 проведення тренінгів для адміністраторів філій центрів надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) з питань толерантної поведінки з 

суб’єктами звернень, культури ділового спілкування, стресостійкості. 

 

Очікувані результати 

 запровадження адміністративних послуг, які користуються найбільшим 

попитом у громадян міста; 

 підвищення якості надання послуг суб’єктам звернень; 

 мінімізація кількості візитів суб’єктів звернень до ЦНАП; 

 зменшення часових витрат на отримання інформації про 

адміністративні послуги; 

 підвищення кваліфікаційного рівня та комунікабельності 

адміністраторів ЦНАП. 

 

1.4. Розвиток ринкової інфраструктури 

Пріоритети 

 забезпечення подальшого розвитку ринкових відносин на споживчому 

ринку. 

 

Проблемні питання 

 зниження купівельної спроможності населення; 

 наявність несанкціонованої торгівлі;  

 недостатня обізнаність кадрів щодо вимог чинного законодавства у 

даній сфері. 

 

Цілі та завдання  

  забезпечення реалізації державної політики у сфері обслуговування, 

спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та 

задоволення потреб мешканців міста у товарах та послугах відповідно до 

діючих стандартів; 
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 проведення ярмаркових заходів з продажу продовольчих товарів та 

сільськогосподарської продукції власного виробництва безпосередньо від 

товаровиробників за доступними цінами; 

 сприяння впровадженню сучасних форм і методів обслуговування 

населення. 

 

Очікувані результати  

 збільшення обсягів товарообороту підприємств роздрібної торгівлі; 

 розвиток сервісної інфраструктури для суб’єктів малого та середнього 

підприємництва; 

 скорочення частки неформальних ринків за рахунок переведення 

торгуючих на узаконені ринки. 

 

1.5. Розвиток туристичної галузі 

Пріоритети 

 сприяння розвитку туристичної інфраструктури міста; 

 продовження роботи над розвитком внутрішнього та міжнародного 

туризму; 

  активна промоційна кампанія у засобах масової інформації та 

соціальних мережах; 

 популяризація туристичних дестинацій міста; 

 продовження роботи над розширенням арсеналу туристичних 

продуктів; 

 продовження розвитку подієвого туризму, з метою формування 

позитивного іміджу про м. Запоріжжя. 

 

Проблемні питання 

 відсутність єдиної системи моніторингу та збору статистичних даних 

про туристичну сферу; 

 недосконала система ліцензійного реєстру суб’єктів туроператорської 

діяльності; 

 питання інклюзії; 

 низький рівень діджиталізації туристичної сфери. 

 

Цілі та завдання 

 впровадження інноваційних маркетингових рішень у розвиток 

туристичної сфери; 

 розвиток партнерських відносин серед учасників туристичної сфери; 

 покращення іміджу Запоріжжя; 

 збільшення кількості туристів з цільових ринків; 

 розвиток ділового туризму. 
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Очікувані результати  

 зростання туристичного потоку; 

 зростання туристичного збору; 

 покращення якості надання послуг у сфері індустрії гостинності; 

 збільшення кількості якісних туристичних продуктів. 

  

2. Створення умов для зручної, безпечної та креативної урбаністики  

2.1. Житлове господарство  

Пріоритети 

 підтримка задовільного технічного стану житлового фонду                          

м. Запоріжжя; 

 підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-

комунального господарства. 

 

Проблемні питання 

 зношеність житлового фонду та внутрішньобудинкових мереж;  

 постійне зростання вартості енергоносіїв та тарифів на житлово-

комунальні послуги внаслідок цього - погіршення платоспроможності 

споживачів; 

 обмеженість фінансових ресурсів на впровадження енергоефективних 

технологій та обладнання;  

 велика кількість багаторічних зелених насаджень на прибудинкових 

територіях житлових будинків міста, які досягли граничної вікової межі, 

потребують знесення або омолодження. 

 

Цілі та завдання 

  забезпечення ефективного управління житловим фондом, залучення до 

управління та обслуговування житлового фонду суб’єктів підприємницької 

діяльності, як фізичних, так і юридичних осіб;  

 забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;  

 технічне переоснащення комунальних підприємств;  

 продовження роботи зі створення та функціонування ОСББ, як 

ефективного власника житла; 

 забезпечення ефективної роботи підвідомчих комунальних 

підприємств; 

  проведення в межах виділених асигнувань комплексу робіт з 

утримання та ремонту житлового фонду, в т.ч. робіт  з енергозбереження; 

 реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення і 

водовідведення міста із застосуванням енергозберігаючих технологій;  

 подальше впорядкування та розвиток зелених насаджень міста; 
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 реалізація заходів з енергоефективності з використанням сучасних 

інноваційних технологій,  раціональне використання енергоресурсів у 

житлово-комунальному господарстві;  

 посилення системи контролю за використанням енергоресурсів. 

 

Очікувані результати  

 поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій; 

 технічне переоснащення комунальних підприємств; 

 запровадження передової техніки і технологій, спрямованих на 

підвищення якості робіт, економію матеріалів, енергоресурсів; 

 зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій у системах 

життєзабезпечення та на інженерних спорудах міста; 

 економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих 

заходів;  

 сприяння ефективному управлінню житловим фондом міста; 

 створення нових ОСББ та передача будинків в управління ОСББ.  

 

2.2. Благоустрій міста 

Пріоритети  

 забезпечення комплексного благоустрою території міста та розвитку 

інфраструктури у сфері дорожнього, мостового та зеленого господарства, 

безпека дорожнього руху та зовнішнє освітлення міста. 

 

Проблемні питання   

 понаднормативна зношеність дорожнього покриття, конструктивних 

елементів мостів та шляхопроводів, збільшення навантажень та інтенсивності 

дорожнього руху на вулично-шляховій мережі міста, відсутність об’їзних 

шляхів, перезволоження основи дорожнього одягу, зношеність елементів 

облаштування вулиць і доріг, у тому числі інженерних мереж зливової 

каналізації, засобів регулювання дорожнього руху та зелених насаджень; 

 недостатня освітленість вулиць та доріг, що сприяє зростанню кількості 

дорожньо-транспортних пригод, погіршенню криміногенної ситуації та 

санітарного стану вулиць і доріг міста; 

 значна кількість багаторічних зелених насаджень, які досягли граничної 

вікової межі та потребують знесення або омолодження; 

 відсутність достатньої кількості вільних земель під розміщення місць 

для поховання; 

 застаріла спеціальна техніка на комунальних підприємствах галузі, 

строк експлуатації якої закінчується та, відповідно, недостатня кількість нової 

техніки. 
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Цілі та завдання  

 поліпшення експлуатаційної придатності вулиць і доріг, заміна 

зношених інженерних мереж зливової каналізації, забезпечення безперебійної 

роботи дорожньо-транспортної інфраструктури міста, безпеки руху 

транспорту та пішоходів; 

  забезпечення безпеки дорожнього руху, відновлення та встановлення 

нових світлофорних об’єктів, відновлення дорожньої розмітки та дорожніх 

знаків;  

  відновлення роботи непрацюючих мереж зовнішнього освітлення, 

покрашення якості їх обслуговування та забезпечення безперебійної роботи; 

  розвиток озеленення на територіях загального користування та зонах 

відпочинку мешканців міста, утримання міських фонтанів, пляжів, 

громадських туалетів; 

  утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів; 

  технічне переоснащення та забезпечення ефективної роботи 

підвідомчих комунальних підприємств. 
 

Очікувані результати  

  здійснення реконструкції та капітального ремонту вулично-шляхової 

мережі міста для покращення технічного стану доріг міста та мостових споруд; 

  створення належних умов безпеки руху на дорогах та сучасних 

елементів дорожнього сервісу; 

  забезпечення освітлення стратегічно важливих об’єктів міста, таких як 

мости, магістралі міста, соціально-культурні та архітектурно-знакові споруди; 

  розвиток та збереження технічно справного стану, підвищення 

експлуатаційних якостей та продовження строків служби усіх елементів 

благоустрою; 

  покращення загального зовнішнього вигляду міста.  

 

2.3. Розвиток транспортної інфраструктури 

Пріоритети 

 забезпечення якісного транспортного обслуговування мешканців та 

подальший розвиток транспортної інфраструктури м.Запоріжжя. 

 

Проблемні питання  

  невідповідність встановлених тарифів собівартості перевезення 1 

пасажира (платного та пільгового); 

  недосконалість механізму збирання проїзної плати; 

  високий рівень  зносу рухомого складу електротранспорту, необхідність 

реконструкції тягових підстанцій та контактної мережі електротранспорту, 

капітального ремонту окремих ділянок трамвайного шляху; 
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  складна ситуація в  авіаційній галузі, яка викликана пандемією COVID-19, 

закриття кордонів та обмеження польотів; 

  підписання Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС для збільшення 

кількості польотів та пасажирських перевезень; 

  сезонність польотів; 

  відновлення колишнього авіатрафіку як всередині України так і за кордон. 

 

Цілі та завдання  

 оновлення рухомого складу муніципального транспорту (трамваїв, 

тролейбусів, автобусів); 

 впровадження безготівкової системи оплати проїзду в муніципальному 

транспорті; 

 модернізація тягових перетворювальних підстанцій, трамвайної колії та 

контактної мережі; 

 встановлення  інформаційних табло на зупинках транспорту та збільшення 

ефективності пасажирських перевезень; 

 будівництво та реконструкція основних об’єктів аеропорту; 

 забезпечення сертифікаційної придатності аеродрому, забезпечення 

безпеки польотів, збільшення кількості обслуговуючих авіаліній; 

 благоустрій автостоянок, встановлення  автоматичних систем КПП, 

організація платних паркувальних майданчиків. 

 

Очікувані результати 

 покращення транспортного обслуговування мешканців міста шляхом 

підвищення рівня безпеки пасажирського транспорту, доступності транспорту 

для осіб з обмеженими можливостями, удосконалення та розширення 

транспортної мережі; 

  мінімізація витрат на проведення ремонту техніки, загального зносу 

основних засобів до рівня, який забезпечує надійність та безпеку 

пасажирських перевезень;  

 збільшення обсягу перевезень пасажирів електротранспортом; 

 запровадження електронного  квитка  надасть можливості  дозволить 

створити сприятливі умови для безготівкової оплати проїзду пасажирами  в  

комунальному  транспорті; 

 придбання нових електробусів із супутньою інфраструктурою 

дозволить зменшити кількість викидів  та поліпшити екологічну ситуацію; 

 збільшення ефективності пасажирських перевезень; 

 легалізація роботи усіх автостоянок міста; 

 забезпечення безпеки польотів та сертифікаційної придатності 

аеродрому, збільшення кількості обслуговуючих авіаліній. 
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3. Створення умов для високої якості життя 

3.1. Охорона здоров’я 

Пріоритети 

  надання медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню; 

  забезпечення закладів другого рівня надання медичної допомоги 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

  забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет; 

  забезпечення розвитку ендопротезування великих суглобів; 

  створення умов для покращення надання якісної медичної допомоги 

ветеранам війни в медичних закладах (установах) охорони здоров’я; 

 впровадження доплат працівникам закладів охорони здоров'я, які 

безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії, здійсненні заходів з запобігання 

поширенню та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, cпричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 згідно з діючим 

законодавством;  

  покращення та оновлення матеріально-технічної бази медичних 

закладів; 

  впровадження реформ системи охорони здоров'я в діяльність закладів 

охорони здоров'я; 

 створення телемедичної системи міста з інтеграцією її в єдиний 

медичний простір регіону та країни тощо;  

 

Проблемні питання  

 укомплектування медичних закладів (установ) кваліфікованими 

медичними кадрами; 

 створення належних умов для надання медичної допомоги; 

 зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; 

 подальший розвиток системи E-health та електронного документообігу 

у всіх медичних закладах; 

 розвиток сучасної системи надання медичної допомоги матерям та 

дітям, направлений на зниження материнської та малюкової смертності; 

 вдосконалення надання спеціалізованої медичної допомоги шляхом 

подальшого зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 

вторинного рівня; 

 створення телемедичної системи міста з інтеграцією її в єдиний 

медичний простір регіону та країни. 

 

Цілі та завдання 

 оптимізація мережі сімейних амбулаторій, в т.ч. відокремлених, 

подальший розвиток інституту сімейної медицини в умовах нового механізму 

фінансування; 
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 укомплектування медичних закладів (установ) кваліфікованими 

медичними кадрами; 

 зміцнення матеріально-технічної бази центрів ПМСД шляхом 

модернізації існуючих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 

оснащення Центрів ПМСД у відповідності до табелю оснащення; 

 розвиток сучасної системи надання медичної допомоги матерям та 

дітям, направлений на зниження материнської та малюкової смертності; 

 проведення активних заходів з  раннього виявлення захворювань, 

насамперед соціальнонебезпечних: онкологічних, туберкульозу, СНІДу, 

серцево-судинних; 

 вдосконалення надання спеціалізованої медичної допомоги: 

- зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторно-поліклінічних 

підрозділів закладів охорони здоров’я вторинного рівня за рахунок придбання 

медичного обладнання: сучасних рентгенівських діагностичних комплексів, 

апаратів ультразвукової діагностики, апаратів штучної вентиляції легенів, 

ендоскопічних обладнань тощо; 

- широкий розвиток стаціонарозамісних технологій (стаціонари з 

ліжками денного перебування, денні стаціонари поліклінік та стаціонари 

вдома); 

-  здійснення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель закладів 

охорони здоров’я. 

 по підпорядкованих комунальних некомерційних підприємствах: 

- надання первинної медичної допомоги та здійснення управління 

медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території 

міста Запоріжжя, але не обмежуючись вказаним населеним пунктом, а також 

вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки 

громадського здоров'я; 

 впровадження реформ системи охорони здоров'я в діяльність закладів 

охорони здоров'я:  

- розвиток єдиного медичного простору, проведення спеціалізації та 

визначення профілів надання медичної допомоги для кожного закладу 

вторинної медичної допомоги; 

- використання інформаційно-комунікаційних технологій в медичних 

закладах міста; 

- подальший розвиток системи E-health, електронного документообігу в 

медичних закладах міста; 

- продовження фінансування медичних закладів в рамках реалізації 

програми медичних гарантій медичного обслуговування населення шляхом 

укладення договорів з  Національною службою здоров’я України (НСЗУ); 

- дотримання права пацієнта на вільний вибір закладу охорони здоров'я 

та лікаря для отримання медичних послуг. 

  створення телемедичної системи міста з інтеграцією її в єдиний 

медичний простір регіону та країни: 
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- формування телемедичної інфраструктури на базі закладів охорони 

здоров’я міста; 

- програмно-технічне оснащення телемедичних кабінетів закладів 

охорони здоров’я міста; 

- кадрове забезпечення функціонування телемедичної системи; 

- розроблення заходів з поступової інтеграції телемедичної системи в 

загальну телемедичну інфраструктуру України; 

 по підпорядкованих комунальних підприємствах: 

- забезпечення жителів міста якісними, сертифікованими лікарськими 

засобами; 

- збільшення товарообігу комунального підприємства «Примула» 

шляхом забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення бюджетних установ та закладів (в т.ч. і шляхом реімбурсації); 

- розвиток діяльності підприємств, пов’язаної з виготовленням 

лікарських засобів в умовах аптеки; поліпшення якості та економічної 

доступності медикаментозного забезпечення населення, 

- задоволення потреб пацієнтів в стоматологічних послугах, –  

впровадження сучасних методів стоматологічного лікування. 

 

Очікувані результати 

  підвищення доступності первинної медичної допомоги, ефективність і 

своєчасність діагностики найбільш поширених захворювань; 

  забезпечення медичних закладів міста медикаментозними засобами та 

виробами медичного призначення для надання медичної допомоги, в т.ч. 

інвалідів; 

  забезпечення продуктами лікувального харчування дітей, хворих на 

фенілкетонурію, імуносупресорами – хворих з пересадженими органами, 

ферментними препаратами – хворих на муковісцедоз, пероральними 

цукрознижуючими препаратами – хворих на цукровий діабет ІІ типу; 

  забезпечення медикаментами та обладнанням реанімаційних відділень 

дитячих лікарень та лікарень інтенсивного лікування; 

  стабілізація показника малюкової смертності на рівні до 6,0‰                         

(з урахуванням зниження загальної кількості пологів по місту); 

  підвищення показника виявлення при профілактичних оглядах 

онкологічної патології до 35,0%; 

  підвищення якості медичної допомоги. 

 

3.2. Освіта 

Пріоритети 

 розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти м. Запоріжжя відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної 

якісної освіти в умовах реформування освітньої галузі України, яка забезпечує 

повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське 
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суспільство та європейську спільноту, ефективне і раціональне використання 

бюджетних коштів; 

 розвиток простору нових можливостей Нової української школи; 

 реалізація права дітей на доступність і безоплатність дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти у межах державних вимог до їх 

змісту, рівня й обсягу, надання їм якісної освіти; 

 забезпечення функціонування та розвитку відповідного освітнього 

середовища для дітей з особливими потребами шляхом подальшого 

впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в закладах  дошкільної, 

загальної середньої освіти. 

 

 

Проблемні питання 

 створення умов з протипожежної безпеки у відповідності до вимог 

чинного законодавства; 

 перевищення показників наповнюваності груп  у закладах дошкільної 

освіти; 

 здійснення капітальних ремонтів та реконструкцій окремих будівель 

закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти міста. 

 

Цілі та завдання  

 продовження роботи з формування оптимальної мережі закладів 

загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти відповідно до потреб 

населення; 

 створення сучасного освітнього простору у закладах освіти міста. 

 

Очікувані результати 

 формування оптимальної мережі закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти міста; 

  задоволення потреб мешканців міста у отриманні дітьми якісної 

дошкільної освіти; 

 покращення якості провадження освітньої діяльності; 

 створення умов для безпечного перебування дітей в закладах освіти 

міста. 

 

3.3. Культура 

Пріоритети 

 реалізація державної політики у сфері культури і мистецтв, 

забезпечення позитивних тенденцій щодо розвитку галузі культури у сучасних 

економічних умовах, формування культурного простору для креативної 

економіки. 
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Проблемні питання 

 необхідність подальшого розвитку базової мережі закладі культури 

шляхом створення закладів нових форматів, а саме:  

- відкриття (будівництво) нових мистецьких шкіл (або філій) за 

індивідуальними проєктами, зокрема, у Хортицькому, Олександрівському, 

Дніпроському районах; 

- ревіталізація бібліотек  у Дніпровському, Хортицькому, 

Вознесеніському, Комунарському районах; 

- створення культурно-мистецького центру на території історико-

культурного комплексу «700-літній Запорізький дуб»  (бібліотечний 

пункт/філія + філія дитячої художньої школи + музей); 

● необхідність модернізації матеріально-технічної бази галузі культури 

через невідповідність сучасним вимогам (в сфері надання платних послуг, 

технічних можливостей), відсутність концертних стаціонарних майданчиків; 

● недостатнє впровадження інновацій у галузі культури; 

● відсутність приватних інвесторів, низька активність бізнесу у вирішенні 

проблем галузі культури. 

 

Цілі та завдання  

● збереження та модернізація мережі закладів культури, інфраструктури 

для формування сучасного культурного простору, здійснення реконструкцій та 

капітальних ремонтів; 

● поліпшення культурного обслуговування населення шляхом реалізації 

різноманітних артпроєктів; 

● проведення загальноміських заходів до державних та пам’ятних дат з 

метою виховання національної самосвідомості та почуття патріотизму; 

● підтримка фестивальних рухів шляхом організації культурно-

мистецьких проєктів всеукраїнського та міжнародного рівнів з метою 

формування позитивного іміджу м. Запоріжжя як культурного центру України. 

● зміцнення та оновлення кадрового складу працівників галузі, 

удосконалення системи наставництва; 

● активізація роботи щодо участі у національних та міжнародних 

інвестиційних проєктах та програмах (гранти). Розширення сфери надання 

платних послуг закладами культури;  

● активізація взаємодії з громадськістю для створення території креативу 

з метою поєднання знань та інноваційних технологій.  

 

Очікувані результати 

● збереження та популяризація української культури та кіно, сприяння 

інтеграції українського національного мистецтва у світовий культурний 

простір; 
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● згуртування місцевої громади шляхом організації змістовного дозвілля 

городян; 

●  надання широкого спектру якісних культурних послуг, що сприяють 

вихованню високих естетичних смаків мешканців міста; 

● задоволення культурних потреб та підтримка соціально незахищених 

верств населення; 

● розкриття творчих здібностей усіх вікових груп мешканців міста  у 

позашкільних, бібліотечних та клубних закладах; 

● підняття престижу професії працівника культури, стимулювання та 

нарощування творчого потенціалу галузі; 

● підвищення естетичної привабливості міського середовища у межах 

історичних ареалів.   

 

3.4. Фізична культура та спорт  

Пріоритети 

 реалізація державної політики та формування єдиних міських підходів 

для задоволення потреб і інтересів територіальної громади з питань фізичної 

культури та спорту; 

 участь у формуванні та реалізації державної молодіжної та сімейної 

політики, координація роботи з питань попередження насильства в сім’ї, 

сприяння інтелектуальному, фізичному, духовному розвитку дітей та молоді, 

підвищення ролі жінок у суспільстві; 

 координація роботи діяльності підприємств, закладів, установ та 

організацій з питань фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді, для надання 

якісних послуг населенню міста; заходів  з питань молодіжної, сімейної, 

гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, сприяння 

інтелектуальному, фізичному, духовному розвитку дітей та молоді, 

підвищенню ролі жінок у суспільстві. 

 

Проблемні питання 

  недостатня кількість сучасних багатофункціональних спортивних 

комплексів, плавальних басейнів, спортивних майданчиків з тренажерним 

обладнанням та штучним покриттям; 

  незадовільний матеріально-технічний стан  дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл. 

 

Цілі та завдання  

  створення сприятливих умов для підготовки та участі спортсменів міста,  

вихованців дитячо-юнацьких  спортивних шкіл   у    Чемпіонатах та  

Першостях України, Європи та Світу; 

  збереження та подальший розвиток спортивної бази міста;  

  реконструкція приміщення спортивного комплексу на території дитячо-

юнацької спортивної школи «Локомотив»; 
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  капітальний ремонт  спортивної зали   дитячо-юнацької спортивної 

школи «Металург Запоріжжя»; 

  капітальний ремонт  вентиляційної системи  плавального залу та  даху 

басейну дитячо-юнацької спортивної школи «Хвиля»;  

  капітальний ремонт спортивного залу «Титан» комунальної установи 

«Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс». 

 

Очікувані результати 

  збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби 

фізичної культури для проведення активного дозвілля та забезпечення 

здорового способу життя   до 11,9 %; 

  збільшення кількості  проведення спортивно-масових та фізкультурно-

оздоровчих заходів на 1 %; 

  створення належних умов для проведення навчально-тренувального 

процесу та покращення якості навчально-тренувального процесу, підвищення 

якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

  збільшення  кількості  вихованців запорізьких ДЮСШ, що потрапили до 

складу збірної команди України і стали переможцями та призерами Чемпіонатів 

міста, області, України з видів спорту на 2%. 

 

3.5. Соціальний захист 

Пріоритети 

 вдосконалення дистанційної форми обслуговування громадян; 

 розвиток системи он-лайн інформування населення; 

 посилення  адресності надання різних видів соціальної допомоги. 

 

Проблемні питання 

 недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази з питань 

соціального захисту; 

 відсутність Єдиного державного автоматизованого реєстру отримувачів 

усіх видів державної соціальної допомоги; 

 збільшення кількості громадян, які потребують соціальної підтримки. 

 

Цілі та завдання  

  запровадження новітніх технологій для дистанційного обслуговування 

громадян; 

  розвиток інтернет-середовища для інформування населення з різних 

питань соціального захисту;  

  адресне надання усіх видів державної соціальної допомоги; 

  забезпечення реалізації надання пільг та субсидій в грошовій готівковій 

та безготівковій формах;  
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  запровадження нової системи надання соціальних послуг відповідно до 

Закону України «Про соціальні послуги»; 

  розширення мережі установ, що надають соціальні послуги бездомним 

особам; 

  забезпечення соціальної підтримки окремих категорій населення міста 

Запоріжжя за рахунок коштів бюджету міста. 

 

Очікувані результати 

   зменшення кількості відвідувань громадянами управлінь соціального 

захисту; 

  зменшення витрат часу на обслуговування громадян; 

  розширення можливостей надання заяв для отримання різних видів 

соціальної допомоги дистанційно; 

  надання субсидій, пільг, різних видів державної соціальної допомоги 

сім’ям, соціальних послуг особам, які дійсно їх потребують; 

  удосконалення системи інформування населення;  

  підвищення обізнаності населення щодо їх прав на соціальну підтримку; 

  розширення комплексу надання соціальних послуг бездомним особам, 

зняття соціальної напруги серед зазначеної категорії громадян; 

  забезпечення якісного надання соціальних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, сім’ям з дітьми та іншим 

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та кризових 

ситуаціях і потребують сторонньої допомоги; 

  покращення добробуту та якості життя мешканців міста шляхом 

отримання різних видів допомоги у рамках реалізації заходів Міської 

комплексної програми соціального захисту населення, яка фінансується з 

бюджету міста. 

 

3.6. Підтримка сім’ї, молоді та дітей 

Пріоритети  

 формування активної життєвої позиції та соціальної моделі поведінки 

молоді міста; 

 створення умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих 

громадян міста житлом; 

 попередження насильству, торгівлі людьми, дискримінації  у 

молодіжному та сімейному середовищі; 

 підвищення рівня обізнаності молоді,  батьків і дітей щодо сімейних 

цінностей; 

 організація дозвілля дітей міста, насамперед, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки.                                                   
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Проблемні питання 

 погіршення соціального становища сімей; 

 відсутність належних житлових та інших необхідних умов для 

забезпечення майбутнього дітей, молоді та сімей; 

 вчинення психологічного, фізичного, економічного насильства у сім’ї 

та серед молоді; 

 відсутність механізму щодо працевлаштування молоді, який би 

відповідав потребам молоді; 

 відсутність інформаційної платформи, яка б сприяла обізнаності молоді 

у заходах, які спрямовані на реалізацію молодіжної політики. 

 

Цілі та завдання 

 сприяння соціальному, культурному, духовному та фізичному розвитку 

у сферах молоді та сім’ї; 

 збереження та зміцнення фізичного здоров'я дітей та молоді, 

формування у громадян принципів раціональної статевої поведінки та 

здорового способу життя; 

 надання пільгових довгострокових кредитів, молодим сім’ям та 

одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла; 

 надання матеріальної підтримки учнівській та студентській молоді. 

 

Очікувані результати 

 підвищення рівня громадської активності, патріотичної свідомості 

молоді та залучення більшої кількості молоді до активної участі в міських 

заходах та проєктах, спрямованих на підтримку інтелектуальної та 

обдарованої молоді; 

 збільшення залученої молоді до участі у заходах, спрямованих на 

пропагування здорового способу життя та профілактику негативних явищ в 

молодіжному середовищі; 

 поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих 

громадян, збільшення надання пільгових довгострокових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 

житла; 

 збільшення надання матеріальної підтримки обдарованій учнівській та 

студентській молоді міста. 

 

3.7. Зайнятість населення та заробітна плата 

Пріоритети 

  підвищення рівня зайнятості населення міста; 

  «детінізація» трудових відносин;  

  сприяння зростанню середньої заробітної плати в місті по відношенню 

до її мінімального рівня; 
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  зростання доходів населення шляхом: офіційного працевлаштування 

працівників; виведення оплати праці з тіньового сектору у законодавчо 

встановлені межі, тим самим зміцнюючи рівень соціальних гарантій 

працівників; підвищення рівня оплати праці найманих працівників на основі 

поступового відновлення економіки в умовах і після пандемії COVID-19; 

погашення заборгованості з виплати заробітної плати; 

  постійне вдосконалення посередницьких функцій на ринку праці, 

забезпечення адресного та індивідуального підходу під час надання послуг 

шукачам роботи та роботодавцям. 

 

Проблемні питання 

  складне фінансове становище значної кількості суб’єктів 

господарювання міста через карантинні заходи з подолання пандемії                

COVID-19; 

  збільшення кількості звільнених працівників у зв’язку з призупиненням 

діяльності суб’єктів господарювання;  

  збереження значної питомої ваги населення з низьким рівнем доходів та 

працівників з низьким рівнем заробітної плати; 

  негативна тенденція поляризації доходів населення, низький рівень 

оплати праці в ряді галузей, її значна міжгалузева диференціація; 

  втрата стимулюючої функції заробітної плати, її впливу на розвиток 

виробництва; 

   високий рівень тінізації праці людей та виплати заробітної плати; 

  високий рівень інфляції; 

  частковий відтік трудових ресурсів за кордон; 

  наявність заборгованості підприємств із виплати заробітної плати, 

заборгованості по внесках до Пенсійного фонду України та податкового боргу. 

 

Цілі та завдання  

  здійснення моніторингу заробітної плати на економіковизначальних 

підприємствах міста; 

  запобігання фактам неофіційних трудових відносин, посилення 

мотивацій до легальної зайнятості; 

  сприяння ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати на діючих 

підприємствах, своєчасній виплаті заробітної плати; 

  посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці та 

дотриманням графіків погашення заборгованості  із виплати  заробітної плати; 

  впровадження в роботу центру зайнятості Інституту «Консультант 

роботодавця»; 

  надання послуг для роботодавців з підбору персоналу по типу 

рекрутинга; 



25 

 

Програма економічного і соціального розвитку 
м.Запоріжжя на 2021 рік 

 
 

 

  забезпечення роботи із роботодавцями в частині укомплектування 

вільних робочих місць шляхом компенсації витрат у розмірі єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

та оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів 

зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб; 

  надання роботодавцям, які прагнуть  під час карантинних обмежень 

зберегти персонал та відновити у майбутньому діяльність, допомоги по 

частковому безробіттю; 

  сприяння інформаційной обізнаності роботодавців, в тому числі щодо 

діючого законодавства про зайнятість, за допомогою проведення тематичних 

семінарів та консультацій (в тому числі виїзних); 

  сприяння зайнятості населення, зокрема надання інформаційних, 

консультаційних та профорієнтаційних послуг, у тому числі з питань 

організації та провадження підприємницької діяльності, з метою підвищення 

кількісного та якісного потенційного робочого складу підприємств; 

  сприяння підвищенню підприємницьких ініціатив безробітних шляхом 

навчання на курсах служби зайнятості та надання одноразової виплати 

допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю; 

  підвищення конкурентоспроможності на ринку праці незайнятого 

населення шляхом його професійної підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації, видачі ваучерів на навчання особам старше 45 років та 

проведення профорієнтаційних заходів; 

  сприяння зайнятості неконкурентоспроможних верств населення, у тому 

числі інвалідів та демобілізованих учасників АТО, на робочі місця шляхом 

проведення тренінгів та ярмарків вакансій; 

  залучення незайнятого населення до участі у громадських роботах та 

інших роботах тимчасового характеру. 

 

Очікувані результати 

  дотримання роботодавцями, суб’єктами господарювання законодавства 

про працю; 

  мінімізація випадків несвоєчасної виплати заробітної плати на 

підприємствах міста; 

  уповільнення темпів зростання заборгованості із виплати заробітної 

плати на підприємствах міста; 

  збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати 

одного штатного працівника по місту. 

 

3.8. Охорона праці  

Пріоритети 

 реалізація державної політики в галузі охорони праці, створення 

підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління 

безпекою та гігієною праці, профілактика та запобігання нещасним випадкам і 
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професійним захворюванням на виробництві, зниження рівня аварійності та 

виробничого травматизму, поліпшення стану умов працюючих у шкідливих 

умовах праці. 

 

Проблемні питання 

 недостатня ефективність систем управління охороною праці на 

підприємствах щодо поліпшення стану охорони праці і промислової безпеки; 

  незадовільний стан захисту працівників від дії шкідливих  небезпечних 

факторів виробничого середовища; 

 недостатнє фінансування охорони праці. 

 

Цілі та завдання  

  поліпшення в організації системи управління охороною праці, шляхом 

надання практичної, консультативно - методичної допомоги суб’єктам 

господарювання з питань охорони праці; 

  підвищення рівня знань з безпечної організації виконання робіт 

керівників, спеціалістів підприємств, установ та організацій міста, 

забезпечення інформацією щодо ефективних засобів дотримання трудового 

законодавства, в частині охорони праці та запобігання можливим її 

порушенням; 

  покращення стану фінансування роботодавцями комплексних заходів з 

охорони праці; 

  сприяння суб'єктам господарювання у створенні належних, безпечних і 

здорових умов праці; 

  проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів; 

  поліпшення в організації системи управління охороною праці, шляхом 

надання практичної, консультативно - методичної допомоги суб’єктам 

господарювання з питань охорони праці. 

 

Очікувані результати 

  усунення порушень законодавчих та підзаконних нормативно-правових 

актів з питань охорони праці на підприємствах міста; 

  зменшення випадків невиробничого та виробничого травматизму, 

професійних захворювань та інших випадків загрози життю, здоров’ю і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності.  
  

4. Створення умов  для покращення довкілля та ресурсозбереження  

4.1. Охорона навколишнього природного середовища 

Пріоритети 

  здійснення комплексу взаємоузгоджених заходів, спрямованих на 

поліпшення екологічного стану міста, відновлення і розширення природного 

середовища; 
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  покращення стану атмосферного повітря; 

  зменшення впливу відходів на довкілля; 

  впорядкування існуючого водовідведення, покращення стану 

каналізаційних мереж та споруд на них; 

 підтримання сприятливого гідрологічного стану річок, попередження 

підтоплення території міста; 

 підвищення рівня суспільної екологічної свідомості; 

 охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття. 

 

Проблемні питання 

 наявність у місті потужного промислового потенціалу, особливість 

розташування території міста (в долині р.Дніпро) та розташування основного 

промвузла з навітряної сторони до житлових районів міста; 

  забруднення атмосферного повітря; 

 забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із 

зворотними водами промислових підприємств та підприємств житлово-

комунального господарства; 

 великі обсяги утворення і накопичення промислових і побутових 

відходів. 

 

Цілі та завдання 

 упорядкування існуючого водовідведення, покращення стану 

каналізаційних мереж та споруд на них; 

 підтримання сприятливого гідрологічного стану річок, попередження 

підтоплення території міста; 

 підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;  

 охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття. 

 

Очікувані результати 

 покращення гідрологічного режиму водних об’єктів, територій 

природно-заповідного фонду та стану існуючих зелених насаджень; 

 залучення широких кіл громадськості до важливих питань у сфері 

охорони навколишнього природного середовища; 

 надходження частини екологічного податку та надходження грошових 

стягнень за шкоду, заподіяну порушенням природоохоронного законодавства 

до міського бюджету в розмірі 22,6 млн.грн. 
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4.2. Розвиток ресурсоощадної та енергоефективної  системи 

життєзабезпечення міста 

Пріоритети 

 впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів на 

об’єктах бюджетної сфери, житлового фонду та комунальних підприємств 

міста в рамках реалізації Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя; 

  реалізація заходів, спрямованих на зменшення викидів шкідливих 

речовин та парникових газів. 

 

Цілі та завдання  

 енергомоніторинг та управління споживанням енергетичних ресурсів 

бюджетними установами міста на базі електронної платформи 

енергоефективності;  

 проведення Днів Сталої Енергії у м.Запоріжжі в рамках 

Європейського Тижня Енергоефективності відповідно до Європейської 

ініціативи «Угода мерів»; 

 відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-

фінансових установах кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію 

енергозберігаючих та енергоефективних проєктів у житлово-комунальному 

господарстві за рахунок коштів бюджету міста; 

 реалізація комплексного проєкту з термомодернізації  будівель 

бюджетної сфери із залученням кредитних коштів Європейського 

інвестиційного банку та проєкту термореновації 40 будівель бюджетної сфери 

із залученням кредитних коштів Німецького банку розвитку KfW; 

 здійснення реконструкції системи теплозабезпечення зі встановленням  

індивідуально теплових пунктів у будівлях житлової та бюджетної сфери 

(97 об’єктів) у рамках цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок 

коштів державного бюджету; 

 закупівля електробусів для заміни дизельних автобусів 

ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», зарядних пристроїв та пантографної 

зарядної станції за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 

продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів, та 

коштів бюджету міста на умовах співфінансування. 

 

Очікувані результати 

 підвищення до належного рівня енергоефективності бюджетних 

будівель м.Запоріжжя; 

 скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними 

установами за рахунок здійснення комплексу заходів, в тому числі 

організаційних, за результатами аналізу енергоспоживання на базі інтернет-

платформи енергомоніторингу; 

 зменшення споживання теплової енергії на опалення будівель закладів 

освіти та охорони здоров’я за рахунок проведення їх термомодернізації; 
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 зменшення обсягів витрат з бюджету міста на оплату енергоносіїв; 

 підвищення обізнаності мешканців міста, у тому числі молоді, про 

шляхи зменшення споживання теплової енергії на опалення, електроенергії, 

газу та води в побуті та комунальному господарстві; 

 поліпшення енергоефективності конструкцій та 

внутрішньобудинкових систем теплозабезпечення житлових будівель, 

підвищення комфортності проживання в них; 

 покращення екологічного стану міста внаслідок скорочення 

шкідливих викидів в атмосферу. 

 

4.3. Техногенна безпека  

Пріоритети 

 досягнення достатнього рівня захисту населення міста від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

 забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців міста; 

 створення умов щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій, в 

тому числі військового характеру, шляхом запобігання таким ситуаціям, 

ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим.  

 

Проблемні питання 

 невизначеність щодо прогнозів розвитку та поширення пандемії, 

викликаною гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2; 

 великий ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру (наявність 380 потенційно-небезпечних об’єктів, із яких – 19 хімічно-

небезпечних); 

 відсутність засобів індивідуального захисту мешканців міста на випадок 

виникнення аварії на хімічно-небезпечних об’єктах міста; 

 невідповідність системи оповіщення населення в місті сучасним вимогам; 

 незадовільний стан протипожежного захисту закладів охорони здоров’я, 

освіти, будинків підвищеної поверховості. 

 

Цілі та завдання 

 максимально можливе, економічно обґрунтоване зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

 реалізація державної політики в сфері цивільного захисту населення й 

забезпечення готовності органів управління цивільного захисту міської ради та 

підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації; 

 забезпечення гарантованого рівня безпеки особистості, суспільства та 

навколишнього середовища в межах показників прийнятного ризику, критеріїв, 

які встановлюються для відповідного періоду соціально-економічного розвитку; 

 забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт; 
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 розроблення і реалізація заходів у сфері цивільного захисту, зокрема 

спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;  

 забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в 

особливий період; 

 організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від 

надзвичайних ситуацій, а також під час можливого ведення воєнних дій; 

 забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб 

виконавчих органів міської ради та суб’єктів господарювання комунальної 

власності; 

 здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях; 

 створення і використання місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

 організація роботи з дообладнання підвальних приміщень для укриття 

населення.  

 

Очікувані результати 

 недопущення захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 та смертність серед мешканців міста, 

що перевищують середньоукраїнські показники;  

 проведення в необхідному обсязі та своєчасно заходів, спрямованих на 

захист населення, природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій з 

мінімальними затратами фінансових і матеріальних ресурсів; 

 зменшення ризиків (передумов) виникнення надзвичайних ситуацій; 

 розширення можливостей аварійно-рятувальних служб, служб цивільного 

захисту міста з проведення рятувальних робіт у разі необхідності. 

 

ІІІ.  Джерела фінансування та матеріальні ресурси міста  

1. Реалізація основних напрямків бюджетної політики 

Пріоритети 

  підвищення ефективності управління бюджетними коштами, рівня 

прозорості та раціональності бюджетного процесу, дотримання жорсткої 

фінансової дисципліни, посилення контролю та відповідальності усіх 

учасників процесу за дотриманням бюджетного законодавства; 

  подолання негативних явищ в усіх галузях і сферах діяльності, 

пов’язаних з економічною кризою та поширенням коронавірусу, закріплення 

позитивних тенденцій сталого економічного зростання шляхом створення 

сприятливих умов для реалізації завдань у бюджетній, соціальній, економічній 

сферах із врахуванням реальних фінансових можливостей бюджету міста. 
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Проблемні питання 

  продовження негативного впливу наслідків поширення коронавірусної 

хвороби на всі галузі економіки та сфери діяльності, що призведе до 

уповільнення надходжень доходів; 

  припинення в 2021 році (передбачено проєктом Закону України Про 

Державний бюджет України на 2021 рік) відрахування з державного бюджету 

частини (13,44%) акцизного податку з виробленого та ввезеного пального до 

місцевих бюджетів, що спричинить суттєве зменшення дохідної частини та 

розбалансування місцевих бюджетів (бюджет міста буде позбавлений 

фінансового ресурсу в 2021 році на суму щонайменш 160,0 млн.грн.); 

  відсутність додаткових коштів по платі за землю у зв’язку із 

призупиненням на декілька років норми щодо індексації нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок; 

  недостатність обсягів освітньої субвенції для забезпечення потреби у 

видатках на оплату праці педагогічних працівників. 

 

Цілі та завдання 

  планування реальних надходжень бюджету міста (на основі прогнозних 

макропоказників економічного і соціального розвитку з урахуванням змін 

податкового законодавства і фактичного рівня відповідних надходжень); 

  розроблення відповідних заходів для наповнення дохідної частини 

бюджету міста;  

  забезпечення в повному обсязі потреб в асигнуваннях на: оплату праці 

працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним 

законодавством умов праці, та розміру мінімальної заробітної плати й   

проведення розрахунків за спожиті енергоносії, не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості із зазначених видатків; 

  впровадження енергоефективних та енергозберігаючих проєктів в 

бюджетній сфері міста, в тому числі шляхом залучення коштів від 

міжнародних фінансових інституцій; 

  спрямування коштів бюджету розвитку на заходи невідкладного 

характеру, роботи, пов'язані із закінченням будівництва, капітального ремонту, 

реконструкції та реставрації, на реалізацію інвестиційних проєктів за 

результатами оцінки їх економічної ефективності; 

  забезпечення виконання боргових зобов’язань за місцевим боргом та за  

гарантійними зобов’язаннями за кредитами, одержаними під місцеві гарантії; 

  ефективне управління місцевим боргом з метою зменшення 

навантаження на бюджет міста; 

  сприяння залученню комунальними підприємствами кредитів 

міжнародних фінансових організацій і з цією метою надання місцевих гарантій 

для реалізації інвестиційних та інноваційних проєктів за договорами, 

укладеними з цими організаціями; 
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  подальший розвиток співпраці органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та 

мешканцями міста у житлово-комунальному господарстві з метою залучення 

фінансових ресурсів на модернізацію, утримання та розвиток житлово-

комунального господарства; 

  реалізації Громадського бюджетування в м. Запоріжжі. 

 

Очікувані результати 

  забезпечення виконання дохідної частини бюджету міста відповідно до 

затверджених показників;  

  максимально можливе використання наявних та вишукання інших 

резервів наповнення дохідної частини бюджету міста; 

  забезпечення в повному обсязі фінансування видатків, передбачених 

бюджетом міста; 

  забезпечення своєчасних та в повному обсязі розрахунків за борговими 

зобов’язаннями відповідно до укладених договорів;  

  підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних 

коштів. 

 

2. Фінансовий стан комунальних підприємств міста 

Пріоритети  

  забезпечення прибутковості підприємств комунальної власності міста;  

  підвищення енергоефективності підприємств;  

  поліпшення матеріально-технічної бази підприємств. 

 

Проблемні питання  

  нестача власних фінансових ресурсів комунальних підприємств для 

капіталовкладень та технічного переоснащення;  

  застаріла інженерна інфраструктура, низький рівень автоматизації 

виробничих процесів; 

  низький рівень енергоефективності;  

  зростання тарифів на енергоносії, житлово-комунальні послуги;  

  зростання дебіторської та кредиторської заборгованості на комунальних 

підприємствах; 

  фінансова нестабільність підприємств комунальної власності міста та 

залежність від дотацій з місцевого бюджету.  

 

Цілі та завдання  

  впровадження заходів із пошуку додаткових джерел доходів та резервів 

з оптимізації витрат;  

  розроблення та впровадження заходів з підвищення енергоефективності 

підприємства;  
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  здійснення оптимізації виробничої інфраструктури відповідно до 

господарської діяльності;  

  оновлення, модернізація та технічне переоснащення основних засобів;  

  організація процесів із залучення до програм фінансової та технічної 

допомоги; 

  залучення додаткових фінансових ресурсів та інвестицій на розвиток 

комунальних підприємств; 

  постійне вжиття заходів щодо погашення заборгованості за виконані 

роботи та надані послуги, активізація претензійної роботи. 

 

Очікувані результати  

  забезпечення ефективної роботи підприємств комунальної власності 

міста;  

 збільшення доходів, оптимізація витрат, зростання прибутковості та 

зміцнення фінансового стану комунальних підприємств;  

  зменшення навантаження на бюджет міста; 

 удосконалення матеріально-технічної бази підприємств комунальної 

власності міста;  

 збільшення надходжень до бюджету міста;  

 забезпечення підприємств висококваліфікованими кадрами;  

 підвищення інвестиційної привабливості підприємств комунальної 

власності міста. 

 

3. Управління  об’єктами комунальної власності міста  

Пріоритети  

 ефективне управління майном права комунальної власності та 

забезпечення контролю за його використанням; 

 забезпечення надходження коштів до бюджету міста від оренди та 

відчуження комунального майна; 

 зменшення витрат з бюджету міста на утримання об’єктів комунальної 

власності, які не використовуються у діяльності суб’єктів права комунальної 

власності, шляхом передачі в оренду та продажу цих об’єктів на електронних 

аукціонах; 

 створення конкурентного середовища та підвищення чутливості 

підприємств, установ та організацій до вимог ринку; 

 створення умов для залучення ефективних власників приватизованих 

об’єктів в інтересах міста;  

 опрацювання пропозицій щодо ефективного використання вільних 

нежитлових приміщень, які можливо передати в оренду, використовувати під 

власні потреби, розподілити для використання під житло або передати в 

управління ОСББ тощо. 
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Проблемні питання 

 зростання заборгованості з орендної плати у зв’язку з неспроможністю 

орендарів сплачувати їх вчасно та в повному обсязі, а також відсутність 

грошових коштів на рахунках боржників та майна, на які можливо звернути 

стягнення виконавчими службами за рішеннями судів; 

 ускладнення процедури прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Запоріжжя об’єктів електроенергетики державної та 

інших форм власності через невизначеність (неврегульованість) цього питання 

чинним законодавством України.  
 
Цілі та завдання 

 забезпечення  обліку об’єктів права комунальної власності (будівель та 

споруд)  для прийняття управлінських рішень; 

 передача в оренду об’єктів права комунальної власності міста через 

електронну торгову систему шляхом проведення аукціону; 

 здійснення приватизації 40 об’єктів права комунальної власності 

(шляхом викупу та/або шляхом проведення аукціону через електронну 

торгівельну систему). 

 

Очікувані результати 

 надходження  коштів від орендної плати за об’єкти права комунальної 

власності міста до загального фонду міського бюджету  у сумі 13,8 млн.грн.; 

 забезпечення надходження коштів до бюджету міста від відчуження 

комунального майна  у сумі  4,0 млн.грн.; 

 актуалізація  реєстру складу майна права комунальної власності. 

 

4. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин  

Пріоритети 

 реалізація програми раціонального використання території та 

комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя. 

 

Проблемні питання 

 невідповідність договорів оренди земельних ділянок новій нормативній 

грошовій оцінці земель м.Запоріжжя; 

 ускладнена процедура розмежування земель різних форм власності. 

 

Цілі та завдання  

 розроблення детальних планів окремих територій м.Запоріжжя; 

 розроблення науково-проєктної документації щодо визначення меж і 

режимів використання пам’яток архітектури та містобудування в межах 

історичного ареалу «Старий Олександрівськ»; 

 проведення земельних торгів; 
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 залучення коштів до бюджету розвитку міста для створення та розвитку 

об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; 

  проведення широкомасштабної роз’яснювальної роботи серед 

орендарів щодо необхідності приведення у відповідність до чинного 

законодавства та рішень Запорізької міської ради договорів оренди земельних 

ділянок; 

 проведення претензійно-позовної роботи з особами, договори оренди 

землі яких не відповідають вимогам чинного законодавства; 

 регулярне поповнення бази договорів оренди земельних ділянок; 

 відстеження укладення договорів оренди тими підприємствами та 

громадянами, яким земля надавалася в оренду; 

 проведення моніторингу договорів оренди земельних ділянок, які не 

відповідають вимогам чинного законодавства, забезпечення укладання 

додаткових угод до них. 

 

Очікувані результати 

 надходження коштів від земельних  торгів (у формі аукціону)  у розмірі 

1,45  млн.грн.  

  виконання запланованих показників надходжень до бюджету міста 

плати за землю у сумі 910,0 млн. грн.  

 

5. Закупівля товарів, робіт та послуг для потреб міста 

Пріоритети 

  дотримання вимог чинного законодавства при закупівлі товарів, робіт та 

послуг для потреб територіальної громади м. Запоріжжя; 

  відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;  

  запобігання проявам корупції і зловживанням у сфері публічних 

закупівель; 

  закупівля якісних товарів, робіт та послуг на основі справедливої 

конкуренції між учасниками торгів, об’єктивної та неупередженої оцінки 

тендерних пропозицій; 

  подальше застосування електронної системи закупівель ProZorro для 

проведення закупівель, на які не поширюється дія Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

  

Проблемні питання 

  часті зміни в законодавстві у сфері закупівель, неоднозначність 

тлумачення окремих позицій нормативно-правових актів; 

  несвоєчасне оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого 

органу; 
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  укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про 

закупівлю товарів, робіт та послуг за цінами і обсягами, які не відповідають 

вимогам документації торгів (кваліфікаційної документації). 

 

Цілі та  завдання 

  створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель;  

  забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг; 

  досягнення оптимального і раціонального використання коштів; 

  проведення моніторингу цін товарів, робіт та послуг, для яких існує 

постійно діючий ринок, перед здійсненням закупівлі. 

 

Очікувані результати 

 максимальна прозорість при проведенні процедур закупівель; 

  максимальна ефективність і економність витрачання коштів; 

 зниження рівня корупції і зловживань у сфері публічних закупівель. 

 

  Програма містить додатки, які є невід’ємною частиною до неї, а саме:  

 Додаток 1. Основні показники економічного і соціально розвитку 

м.Запоріжжя на 2021 рік. 

 Додаток 2. Перелік місцевих програм, які передбачається фінансувати у 

2021 році. 

 Додаток 3. Перелік інвестиційних проєктів, які планується   

реалізовувати  у 2021 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1 
до Програми економічного і 
соціального розвитку 
м.Запоріжжя на 2021 рік 

 
Основні показники   економічного розвитку м.Запоріжжя на 2021 рік 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2019рік 
 

2020 рік 
(очікуване) 

2021 рік у % до 
2020 р. 

Розвиток основних сфер економічної діяльності      
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих 
цінах - всього 

млн.грн. 136 421, 9 130 018, 3 145 938,0 112,2 

Показники рівня життя       
Середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника  

грн. 
10 924,48 11 470,70 12 733,00 111,0 

Фонд оплати праці штатних працівників млн.грн. 28 693,622 29 319,120 32 545,500 111,0 
Середньорічна чисельність наявного населення  тис.осіб 218,879 213,00 213,00 100,0 
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність      
Обсяг зовнішньоторговельного обігу товарів, всього млн.дол.США 3846,3 3055 3423,7 112,1 
обсяг експорту товарів  млн.дол.США 2572,1 2322,2 2470,3 106,4 
обсяг імпорту товарів млн.дол.США 1274,2 732,8 953,4 130,1 
Житлово-комунальне господарство      
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні 
послуги у житлово-комунальному господарстві  

млн.грн. 
1793,41 2269,95 2563,61 112,01 

Темп зростання (зниження) дебіторської заборгованості 
за житлово-комунальні послуги, у % до початку 
звітного року  

% 24,74 17,65 14,64 91,22 

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги 
(послуги з утримання будинків та прибудинкових 
території, послуги з тепло-, водопостачання та 
водовідведення) 

млн.грн 319,55 404,24 473,75 115,50 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних 
послуг(послуги з утримання будинків та 
прибудинкових території, послуги з тепло-, 
водопостачання та водовідведення)  

% 99,64 100,41 95,91 96,34 

Система управління об’єктами комунальної 
власності  

     

Приватизація, списання, відчуження рухомого майна 
об’єктів комунальної власності міста 

тис.грн. 
9 954,4 35 000,0 4 000,0 11,4% 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2019рік 
 

2020 рік 
(очікуване) 

2021 рік у % до 
2020 р. 

Оренда об’єктів комунальної власності міста тис.грн. 21870,2 18350,0 13800,0 75,2% 
Розвиток сфери послуг      
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, 
основним видом економічної діяльності яких є 
роздрібна торгівля 

млн.грн. 22047,9 22799,8 23597,8 103,5 

у т.ч. на одну особу грн. 29984,9 31316,9 32736,4 104,5 

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) – всього млн.грн. 12401,9 9441,6 9536,0 101,0 

Обсяг послуг, реалізованих населенню млн.грн. 3481,3 2723,0 2750,2 101,0 
Обсяг реалізованих послуг усім категоріям споживачів у 
розрахунку на одну особу 

грн. 16866,4 12968,6 13292,5 101,0 

Розвиток малого і середнього підприємництва      

Кількість малих підприємств од. 9198 9598 9982 104,0 

Кількість середніх підприємств од. 344 361 379 105,0 

Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб осіб 36499 37229 37974 102,0 
Витрати на оплату праці працівників малих 
підприємств 

млн.грн. 2501,4 2882,7 3315,1 115,0 

Витрати на оплату праці працівників середніх 
підприємств 

млн.грн. 7038,2 8118,8 9336,6 115,0 

Кількість найманих працівників малих підприємств тис.осіб 36,8 37,0 37,2 100,5 
Кількість найманих працівників середніх підприємств тис.осіб 72,0 72,3 72,6 100,5 
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників 
малих підприємств 

грн. 5659 6498 7436 114,4 

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників 
середніх підприємств 

грн. 8151 9360 10711 114,4 
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Додаток 2 
до Програми економічного і 
соціального розвитку  
м.Запоріжжя на 2021 рік 
 

Перелік місцевих програм, які передбачається фінансувати в 2021 році* 

 
Назва програми 

 
Розробник програми 

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 
2018-2022 роки 

 
 
 
 

Департамент з управління 
 житлово-комунальним 

господарством міської ради 

Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного 
обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя  

Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових 
установах короткостроковими кредитами, що надаються об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 
енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житлово-комунальному 
господарстві 

Програма будівництва (придбання) доступного житла в м. Запоріжжі на 2020-2025 роки 

Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 
2020-2022 роки 

Департамент інфраструктури 
та благоустрою міської ради 

Міська цільова Програма відновлення інфраструктури території приватного сектора 
міста Запоріжжя на 2018-2025 роки 

Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки 

Програма  поводження з тваринами м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки Інспекція з благоустрою 

Програма «Освіта на 2019-2021 роки»  
Департамент освіти і науки 

міської ради Програма «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» 

Програма «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-2021 роки» 

Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту для 
закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти м. Запоріжжя на 2018-
2022 роки. 



40 

 

 

Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки» Департамент охорони здоров’я 
міської ради 

Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-
2021 роки 

Управління соціального захисту 
населення міської ради 

Міська цільова програма «Безпечне місто Запоріжжя»  
Управління з питань 

транспортного забезпечення та 
зв’язку 

міської ради 
 

Міська цільова програма «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького 
комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 
2018-2021 роки» 

Міська цільова програма «Забезпечення належної та безперебійної роботи 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

Програма «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних 
надходжень на 2021-2023 роки» 

Управління з питань екологічної 
безпеки міської ради 

Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг 
структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради 

 
 
 
 
 
 

Виконавчий комітет міської ради 

Міська програма «Цифрова стратегія міста» 

Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях 
на 2021 році 

Міська цільова програма «Фінансова підтримка комунального підприємства 
«Муніципальна телевізійна мережа» на 2019-2021 роки 

Міська цільова Програма  співпраці з міжнародною  фінансовою  корпорацією IFC  

Міська цільова Програм розвитку архівної справи м.Запоріжжя на 2019-2021 роки  Архівне управління міської ради 

 
Міська цільова програма запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, організація рятування на водах на 2021-2023 роки 

Управління з питань 
попередження надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 
населення міської ради 

Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва у місті Запоріжжі на 2021 рік 

Департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 

міської ради Програма розвитку системи надання адміністративних послуг у м.Запоріжжі на 2020 -
2022 роки 

Програма охорони пам’яток історії та культури в м. Запоріжжі на 2018-2022 роки Департамент культури і туризму 
міської ради 
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Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки Департамент культури і туризму 
міської ради 

 Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки 

Програма фінансування заходів з питань сім’ї та молоді м.Запоріжжя на 2019-2021 роки  
 

Департамент спорту, сім’ї та 
молоді  міської ради 

 

Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2021-2023 роки 

Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки 

Програма «Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки» 

Програма зайнятості населення міста Запоріжжя  Управління з питань  
праці міської ради 

Програма «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки Служба (управління) у справах 
дітей міської ради 

Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської ради 

Програма  використання коштів цільового фонду міської ради на 2021 рік 

Міська цільова програма «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів 
соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 2020-2022 роки» 

Департамент економічного  
розвитку міської ради  

Програма підтримки заходів з енергозбереження в м. Запоріжжі  

Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного 
розвитку міста Запоріжжя 

Департамент архітектури та 
містобудування міської ради 

Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя Районні адміністрації міської 
ради 

Програма «Фінансування заходів з дератизації відкритих станцій та дезінсекції 
анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя» на 2019-2021 роки 

Районні адміністрації міської 
ради   

 
*Примітка. Цей Перелік місцевих програм, які планується реалізовувати в 2021 році з бюджетів усіх рівнів, не є вичерпним та не обмежує можливість  
доповнення  чи виключення місцевих програмам, у разі виникнення такої необхідності  

 
              
 

 

 



42 

 

 

 
Додаток 3 
до Програми економічного і 
соціального розвитку  
м.Запоріжжя на 2021 рік   

    

 

Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізовувати у 2021 році** 

 

№ 

з/п 

Назва об’єктів 

 відповідно до проектно-кошторисної документації  

 
Заклади освіти  

1 
Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 220 по вул. Давидова, 11 Ленінського району 

м.Запоріжжя  

2 
Реконструкція колегіуму "Мала гуманітарна академія" (благоустрій території, заміна конструкцій даху) по вул. 

Героїв 93-ї бригади, 13 в м. Запоріжжя  

3 
Капітальний ремонт приміщень будівлі Запорізької загальноосвітньої школи № 53 I─II ступенів, за адресою м. 

Запоріжжя,  вул. Шевченка,123. Коригування 

4 Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості за адресою:  пл. Леніна, 1  в м. Запоріжжя 

5 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької 

області, бул. Шевченка, 49 в м.Запоріжжя. Технічне переоснащення. Влаштування системи пожежної сигналізації, 

системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 

6 

Запорізька гімназія №28 Запорізької міської ради Запорізької області, вул.Лермонтова,16 в м.Запоріжжя. Технічне 

переоснащення. Влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління 

евакуацією людей 

7 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Запорізької міської ради Запорізької області, вул. 

Кронштадська, 17 в м.Запоріжжя. Технічне переоснащення. Влаштування системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 

8 
Запорізький навчально-виховний комплекс №13 Запорізької міської ради Запорізької області, вул.Селищна, 50 в 

м.Запоріжжя. Технічне переоснащення. Влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про 
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№ 

з/п 

Назва об’єктів 

 відповідно до проектно-кошторисної документації  

пожежу та управління евакуацією людей 

9 

Запорізький навчально-виховний комплекс "Барвінок" Запорізької міської ради Запорізької області, вул. Історична, 

67А та вул. Лізи Чайкіної, 63А в м. Запоріжжя. Технічне переоснащення. Влаштування системи пожежної 

сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 

10 

Реконструкція теплових мереж для теплозабезпечення Запорізької загальноосвітньої школи I─II ступенів №85 

Запорізької міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пров. Економічний, 5, з 

приєднанням до існуючих мереж котельні за адресою: м.Запоріжжя, по вул. Софієвська, 230  

11 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків загальноосвітньої школи для ЗНЗ №33, 

м.Запоріжжя, вул. Ніжинська, 40 

12 
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків Колегіуму № 98 по вул. Запорізькій, 1а, 

м.Запоріжжя (проектні та будівельні роботи, експертиза) 

13 
Термомодернізація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 101 по вул.Бочарова, 10-б,  м.Запоріжжя - 

реконструкція  

14 Реконструкція ЗНВК №64 по вул. Молочна, 36 

15 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 167 "Каштан" Запорізької міської ради 

Запорізької області, вул. Радіаторна, 31 в м. Запоріжжя. Технічне переоснащення. Влаштування системи пожежної 

сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 

16 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №273 "Пізнайко" Запорізької міської ради Запорізької області, 

вул.Республіканська, 49 в м.Запоріжжя. Технічне переоснащення. Влаштування системи пожежної сигналізації, 

системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. 

17 

Монтаж системи автоматичної  пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в Дошкільному навчальному 

закладі (ясла-садок) № 286 "Полунична галявина" Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. 

Професора Толока, 17-А м. Запоріжжя. Технічне переоснащення  

18 

Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення. Влаштування системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №228 

"Срібне копитце" Запорізької міської ради Запорізької області, Запорізька область, м.Запоріжжя, Хортицький район, 

вул.Героїв 93-ї бригади 17а 
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з/п 

Назва об’єктів 

 відповідно до проектно-кошторисної документації  

19 

Системи протипожежного захисту. Технічне переоснащення. Влаштування системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) 

комбінованого типу № 272 "Гномик" Запорізької міської ради Запорізької області, вул. Василя Сергієнка, 46А в м. 

Запоріжжя 

20 

Система протипожежного захисту. Технічне переоснащення. Влаштування системи пожежної сигналізації, системи 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у спеціальному дошкільному навчальному закладі (ясла-

садок) №232 "Сіренький зайчик" Запорізької міської ради Запорізької області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 

Запорізького козацтва, 9А 

21 

Будівництво газової котельні для теплозабезпечення Дошкільного навчального закладу (дитячий садок) 

комбінованого типу №32 «Барвінок» Запорізької міської ради Запорізької області, розташованого за адресою: м. 

Запоріжжя, вул. Ленська, 4б 

22 
Будівництво газової котельні для теплозабезпечення Запорізької загальноосвітньої школи I─III ступенів №83 

Запорізької міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 2  

23 
Будівництво газової котельні для теплозабезпечення будівлі  Запорізького академічного ліцею №23 Запорізької 

міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Снайперська,39 

24 
Будівництво газової котельні для теплозабезпечення Запорізького навчально-виховного комплексу №60 Запорізької 

міської ради Запорізької області, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 55 бригади, 27 

25 
Будівництво газової котельні для теплозабезпечення Запорізької загальноосвітньої школи I─III ступенів №17 

Запорізької міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Освітянська,20 

26 
Будівництво газової котельні для теплозабезпечення Запорізької загальноосвітньої школи  I─III ступенів №77 

Запорізької міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Памірська, 91 

27 
Будівництво газової котельні для теплозабезпечення Запорізького навчально-виховного комплексу №42 Запорізької 

міської ради Запорізької області, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Шевченка,277а 

28 

Будівництво газової котельні для теплозабезпечення Запорізької загальноосвітньої школи I─II ступенів №53 

Запорізької міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шевченка, 123 та 

Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №159 "Теремок" Запорізької міської ради Запорізької області, 

розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумацький шлях, 23 
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№ 

з/п 

Назва об’єктів 

 відповідно до проектно-кошторисної документації  

29 Термомодернізація будівлі ДНЗ № 253 "Малятко" по вул. Автобусна, 11 

30 Термомодернізація будівлі ДНЗ №25 "Горобинка" по вул. Залізнична, 7А  

31 Термомодернізація будівлі ДНЗ № 42 "Сонечко" по пр. Соборний, 131-А 

32 Термомодернізація будівлі ДНЗ № 295 "Червона калина" по вул. Автозаводська, 28-А 

33 Термомодернізація будівлі ДНЗ № 219 по вул. Комарова, 23-А  

34 Термомодернізація будівлі ДНЗ № 247 "Грибочок" по вул. Дев'ятого травня, 1  

35 Термомодернізація будівлі ДНЗ № 270 по вул. Чарівна, 157-Г 

36 Термомодернізація будівлі ДНЗ № 280 по вул. Спартака Маковського, 8-а 

37 
Термомодернізація будівлі Запорізького загальноосвітнього багатопрофільного навчально-виховного комплексу 

№106 по вул. Рубана, 9 

38 Термомодернізація будівлі Запорізької загальноосвітньої школи I─III ступенів №86 по вул. Дегтярьова, 5-Б 

 Заклади охорони здоров'я 

1 

Реконструкція приміщень першого поверху хірургічного та травматологічного корпусів КНП "Міська лікарня №9" 

Запорізької міської ради під приймальне відділення екстреної медичної допомоги за адресою: вул.Щаслива 

/Дудикіна 1/6, м.Запоріжжя 

2 

Реконструкція приміщень першого поверху хірургічного та травматологічного корпусів КНП "Міська лікарня 

екстреної та швидкої медичної допомоги" Запорізької міської ради під приймальне відділення екстреної медичної 

допомоги за адресою: вул.Перемоги,80, м.Запоріжжя 

3 
Ремонтні та реставраційні роботи по будівлі  закладу охорони здоров’я "Студентська поліклініка" по пр. Леніна, 59 

м.Запоріжжя 

4 
Термомодернізація будівлі комунального закладу "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5" 

по вул.Запорозького Козацтва, 25 в Хортицькому районі м.Запоріжжя - реконструкція  

5 
Реконструкція будівель та інженерних мереж комунальної установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги м.Запоріжжя" по вул.Перемоги, 80  м. Запоріжжя  

6 
Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Поштова (Горького), 55 під амбулаторію сімейного лікаря 

КЗ "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" в м.Запоріжжя 

7 Комунальна установа "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя" - 
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реконструкція резервного джерела енергопостачання  (вул. Перемоги,80) 

8 
Реконструкція приміщення другого поверху травматологічного корпусу КУ "Міська багатопрофільна клінічна 

лікарня №9" під відділення інтенсивної терапії по вул. Щасливій / вул. Дудикіна, 1/6 в м.Запоріжжі 

9 
Комунальна установа "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5" діагностичне інфекційно-боксоване 

відділення - реконструкція  

 Об’єкти соціальної сфери 

1 Реконструкція будівлі під центр реінтеграції бездомних осіб по вул. Перспективній, 2а м.Запоріжжя 

2 
Термомодернізація будівлі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)за адресою: вул. Парамонова, 11а м.Запоріжжя - реконструкція 

3 Реконструкція будівлі комунального закладу "Палац культури "Орбіта" по вул. Лермонтова, 9 в м. Запоріжжя 

4 Реконструкція будівлі БФ-№ 20 по вул.Добролюбова,11 в м.Запоріжжя 

5 Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Незалежної України, 58а м. Запоріжжя 

6 Реконструкція сезонного спортивного табору "Авангард" по вул. Центральній,9 в м. Запоріжжя 

7 
Реконструкція приміщення спортивного комплексу на території дитячої спортивної та юнацької школи 

"Локомотив"  

8 
Реконструкція приміщень будівлі по вул.Рекордна,31А/вул.Сталеварів,4 в м.Запоріжжя під приміщення архівного 

управління 

9 
Відновлення будівлі профілакторію трамвайного депо № 1 Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" (реконструкція будівлі профілакторію трамвайного депо № 1) 

10 
Реконструкція будівлі адміністративного корпусу ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" за адресою: вул.Шкільна,2, 

м.Запоріжжя 

11 
Реконструкція будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: бульвар 

Будівельників,19 в Хортицькому районі м.Запоріжжя 

 Житлове господарство 

1 
Житловий будинок по вул. Вузлова,21 - реконструкція мереж гарячого водопостачання та системи теплопостачання 

м.Запоріжжя 

2 Житловий будинок по вул.Дзержинського, 52 - реконструкція в м. Запоріжжі 



47 

 

 

№ 

з/п 

Назва об’єктів 

 відповідно до проектно-кошторисної документації  

3 Реставрація покрівлі житлового будинку по пр.Соборний,151/вул.Сталеварів,11 в м.Запоріжжя 

4 Реставрація квартир №3, №5 житлового будинку по пр.Соборному,171 в м.Запоріжжя 

5 Реставрація під’їздів №12,13,14 житлового будинку по пр.Соборному,177 в м.Запоріжжі 

6 Реставрація  житлового будинку по пр.Соборному,179 в м.Запоріжжі 

7 Реставрація житлового будинку по пр.Металургів,1  в м.Запоріжжі 

8 Реставрація житлового будинку по пр.Соборному, 234 в м.Запоріжжі 

9 Реконструкція першого поверху приміщення № 226 по вул. Василя Сергієнко, 30 в м.Запоріжжя 

10 Реконструкція житлового будинку № 170 по вул. Запорізька Січ в м. Запоріжжя  

11 Реконструкція котельні по вул. Задніпровська, 7, м. Запоріжжя (ліквідація аварійного стану)  

12 Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграду, м. Запоріжжя - реконструкція  

13 
Магістральна мережа теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву "Південний" м. Запоріжжя - 

реконструкція (другий пусковий комплекс) 

 Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення 

1 Реконструкція каналізаційного колектору до КНС-1 по вул. Українській м. Запоріжжя 

2 Реконструкція хлораторної ДВС-2,  м. Запоріжжя  

3 
Реконструкція водопроводу Д=600мм по  вул. Незалежної України  від вул. Зелінського до вул. Лермонтова у 

м. Запоріжжя (Ділянка № 2) 

4 
Реконструкції системи каналізування о. Хортиця м. Запоріжжя. (Ділянка №1. Перемикання двох ниток напірного 

колектора КНС-27 до напірного колектора ДОК «Чайка») 

5 
Реконструкції системи каналізування о. Хортиця м. Запоріжжя. (Ділянка №2. Перемикання двох ниток напірного 

колектора КНС-15 до напірного колектора КНС-27) 

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

7 
Реконструкція напірного каналізаційного колектору  КНС № 24 від вул. Істоміна-Калинова до камери гасіння по 

вул. Новгородська в м. Запоріжжя (ділянка від вул. Калнишевського до вул.Курузова) 

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

9 
Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя 

(коригування) ІІ черга 
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10 Реконструкція ділянки водопроводу Ду=800мм (1) б. Садилова та б. Богатирева інв. №32686 

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

12 Будівництво самопливного каналізаційного колектора D=155мм по вул.Військоматській у м.Запоріжжі 

 Реконструкція зливової каналізації 

1 Реконструкція зливової каналізації по вул. Перемоги в районі Вознесенівського ринку, м. Запоріжжя  

2 Реконструкція зливової каналізації по вул. Запорізького козацтва, 17-21 

3 Реконструкція зливової каналізації по вул. Героїв 93-ї бригади, 27 

4 Реконструкція зливової каналізації по пр. Ювілейний, 26 та пр. Ювілейний, 24/1 

5 Реконструкція дощеприймальників по вул. Воронезька вздовж житлового будинку № 34 

6 Реконструкція внутрішньоквартальної зливової каналізації по вул. Запорізькій, 2 в м. Запоріжжі 

7 Реконструкція внутрішньоквартальної зливової каналізації по вул. Запорізькій, 2а в м. Запоріжжі 

8 Реконструкція внутрішньоквартальної зливової каналізації по вул. Запорізькій, 2б в м. Запоріжжі 

9 Реконструкція внутрішньоквартальної зливової каналізації по вул. Запорізькій,  2в  в м. Запоріжжі 

10 Реконструкція внутрішньоквартальної зливової каналізації по вул. Запорізькій,  4а  в м. Запоріжжі 

11 Реконструкція внутрішньоквартальної зливової каналізації по вул. Запорізькій,  4б в м. Запоріжжі 

12 Реконструкція внутрішньоквартальної зливової каналізації по вул. Українській, 8 в м. Запоріжжі  

13 Реконструкція внутрішньоквартальної зливової каналізації по вул. Українській, 8а в м. Запоріжжі  

14 
Реконструкція внутрішньоквартальної зливової каналізації та дренажної системи по вул.Дніпровській,2,4,4а в 

м.Запоріжжі  

15 
Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Тургенєва від вул. Поштової до Прибережної магістралі в м. 

Запоріжжя 

16 Нове будівництво мереж зливової каналізації в районі житлових будинків 105-107 по вул. Чарівна в м.Запоріжжя 

17 
Реконструкція системи зливової каналізації з благоустроєм прилеглої території в районі житлового будинку № 23в 

по вул.Чумаченка в м.Запоріжжя 

18 Реконструкція дренажного колектору по вул. Європейська - Олімпійська 

 Реконструкція вулиць, доріг, тротуарів 

1 Нове будівництво електронної вагової станції по вул. Скворцова в м. Запоріжжя 
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2 
Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до 

вул.Калібрової в м. Запоріжжі  

3 Реконструкція вул. Калібрової від вул. Південне шосе до вул. Солідарності в м. Запоріжжі 

4 
Реконструкція транспортної розв'язки на виїзді з першого мосту Преображенського на о. Хортиця м. Запоріжжя 

(улаштування перехідно-швидкісної смуги) 

5 
Реконструкція дорожньої розв'язки площі Запорізької в м.Запоріжжя (улаштування дорожніх смуг руху та 

благоустрій території) 

6 Реконструкція перехрестя бул. Вінтера - вул. Гребельна з влаштуванням додаткової смуги для руху в м.Запоріжжі 

7 Реконструкція автошляхопроводу по вул. Карпенка-Карого в м. Запоріжжя 

8 Нове будівництво засобів примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські та дорожні знаки) у м. Запоріжжя 

9 Реконструкція пішохідного мосту через Вознесенівський спуск по вул. Перемоги - бул. Центральний в м. Запоріжжі  

10 
Реконструкція тротуару по Прибережній магістралі з облаштуванням велодоріжки (від  вул. Глісерна до  вул. 

Запорізька) 

11 
Реконструкція тротуару по Прибережній магістралі з облаштуванням велодоріжки (від вул.Запорізька до 

Вознесенівського парку) 

12 
Реконструкція тротуару з облаштуванням велодоріжок по Прибережній магістралі від річки Мокра Московка та по 

вул. Автозаводська до перехрестя з вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя 

13 Реконструкція бульвару Шевченка від вул. Перемоги до вул. Тбіліської в м. Запоріжжі 

14 
Реконструкція автодорожніх проїздів та благоустрій території в районі ринку "Хортицький" в Хортицькому районі 

м.Запоріжжя 

15 Реконструкція  шляхопроводу №39 по пр. Соборний  (район вул. 12 Квітня) в м. Запоріжжі   

16 Реконструкція автодорожнього шляхопроводу над залізничним шляхом по вул. Українській в м. Запоріжжі 

17 Реконструкція підземного переходу на трасі Харків-Сімферополь в Шевченківському районі м.Запоріжжя 

18 
Реконструкція внутрішньоквартальних проїздів і системи водовідведення за адресою: вул.Мідна 1-17, вул.Фабрична 

20-27, у Шевченківському районі 

19 Будівництво тротуару за адресою вул.Селищна (від ДВС -1 до вул. Норільської) у м. Запоріжжя 

20 Будівництво тротуару за адресою провулок Боковий (від вул. Електричної до вул. Основної) у м. Запоріжжя 
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21 Реконструкція вулиці Російської в м. Запоріжжя 

22 Реконструкція дороги по вул. Нагнибіди  в м. Запоріжжі 

 Будівництво мереж зовнішнього освітлення 

1 Нове будівництво  зовнішнього освітлення по вул. Історична, 42 у м.Запоріжжі 

2 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутшньоквартальній території по вул.Перемоги,35,37,37а,39 у 

м.Запоріжжі 

3 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Дежньова у м.Запоріжжі 

4 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по бул. Шевченка,4,6,8, 

вул. Л.Жаботинського,7, 7а,9,11,13,15, у м.Запоріжжі 

5 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул.Гагаріна,6,10,12, вул. 

Патріотична, 55, 57,59,61,63,65,65а, бул. Центральний, 1б,3,3а, пр. Соборний, 129,133 у м.Запоріжжі  

6 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по від вул.Гоголя,21-31а у м.Запоріжжі  

7 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Технікумівська, 15-19,25-29 у м.Запоріжжі  

8 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по пров.Збройний у м.Запоріжжі  

9 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Очаківська у м. Запоріжжі 

10 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул.Жуковського,68,68а, 

вул.Залізнична, 20, 22 у м.Запоріжжі 

11 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Ситова, 13, 13а, 15, 17, 

вул.Чумаченка, 12, 12б, 16, 16а, 20, 22, 26а, 28, 30, 30а, вул. Північнокільцева, 18, 20, 22, 22а,24  у м.Запоріжжі  

12 
Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Гоголя, 149, 

вул. Олександрівська, 114, 114а , вул. Приходська, 51, вул. Запорізька, 18 у м.Запоріжжі 

13 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Лассаля, 61 у м. Запоріжжі   

14 
Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул. Мокрянський кар'єр 2, від буд.№24 до буд. №37 та дитячого 

майданчика у м. Запоріжжі 

15 Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Автодорожня,1-15, 171-231 у м.Запоріжжі 

16 
Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Восьмого Березня (від вул.Іванова до вул.Тимурівська) у 

м.Запоріжжя 
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17 
Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Ігоря Сікорського  (від вул.Солідарності до вул.Фруктова) 

у м.Запоріжжя 

18 
Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул. Цитрусова, (від вул. Тимирязєва до вул. Верещагіна) у 

м.Запоріжжя 

19 
Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул.Мокрянська (від траси Харків-Сімферополь до вул.Бережки) у 

м.Запоріжжя 

20 Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул. Бережки у м. Запоріжжя 

21 
Нове будівництво зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по пр.Моторобудівників,64 у 

м.Запоріжжя 

22 
Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул.Мостова (від вул.Павла Сиромятникова до вул.Амурська) у 

м.Запоріжжя 

23 
Нове будівництво зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від вул.Автобусна до залізничної зупинки пл.21 км у 

м.Запоріжжі 

24 
Нове будівництво зовнішнього освітлення пішохідної доріжки між дитячим майданчиком та будинком № 33  по 

вул.Василя Сергієнка та до загальноосвітньої школи № 51 (вул. Воронезька, 4) у м.Запоріжжя 

25 
Нове будівництво зовнішнього освітлення пішохідної частини пр. Металургів (від вул. Незалежної України до 

шляхопроводу) у м.Запоріжжя 

 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення 

1 
Реконструкція зовнішнього освітлення Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 76 Запорізької міської 

ради Запорізької області по пр. Соборний, 154-Г 

2 Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Демократична у м.Запоріжжі 

3 Реконструкція зовнішнього освітлення по вул.Історична у м.Запоріжжі 

4 Реконструкція зовнішнього освітлення по вул.Лізи Чайкіної у м.Запоріжжі 

5 
Реконструкція зовнішнього освітлення траси Харків-Сімферополь від вул.Миколи Краснова до вул. Юності у 

м.Запоріжжі 

6 
Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Шевченка (від вул.Солідарності до вул. Восьмого Березня) у 

м.Запоріжжі 
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7 
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул.Сімейна (від вул.Броньова до вул.Олександра Вишнівського) у 

м.Запоріжжі 

8 Реконструкція зовнішнього освітлення скверу Індустрія в м. Запоріжжі  

 Будівництво  світлофорів 

1 Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Братська - проїзд з вул. Тиражна в м.Запоріжжя 

2 

Нове будівництво світлофорного об'єкту по Прибережній магістралі (по автобусному маршруту загального 

користування № 27 "Вокзал Запоріжжя-1 - Міська лікарня № 7" між перехрестям вул.Привокзальної з Прибережною 

магістраллю та будівлями заводу "ЗАЗ") у м.Запоріжжя 

3 
Нове будівництво світлофорного об'єкта з визивним пристроєм для пішоходів по вул.Чарівна 38 "б" в районі ДНЗ № 

133 в м.Запоріжжя  

4 Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Юності - вул. Мирна в м. Запоріжжя 

5 Будівництво світлофорного об’єкту з визивним пристроєм по вул. О.Поради 

6 
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті біля "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 8" - вул. 

Харчова, буд. 2 - вул. О.Поради 

7 
Нове будівництво світлофорного об'єкта з визивним пристроєм для пішоходів по пр.Моторобудівників в районі 

трамвайної зупинки вул. Ф Мовчановського в м.Запоріжжя  

 Реконструкція світлофорів 

1 
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Вінтера - вул.Кияшка з організацією автоматизованої системи керування 

дорожнім рухом в м. Запоріжжя 

2 
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Гребельна - вул.Каховська з організацією автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом в м. Запоріжжя 

3 
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Гребельна - вул.Вінтера з організацією автоматизованої системи 

керування дорожнім рухом в м. Запоріжжя 

4 Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Таганська - вул. Михайлова в м. Запоріжжя 

5 
Реконструкція світлофорного об'єкту траса Харьків - Сімферополь - вул. Чарівна - дорога на Вільнянськ в 

м.Запоріжжя  

6 Реконструкція світлофорного об'єкта по вул.Діагональна (зупинка ЗФЗ) в м.Запоріжжя  
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7 
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр. Металургів - вул. Верхня з будівництвом острівця безпеки 

для пішоходів в м. Запоріжжя 

8 Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. 8 Березня - вул. Героїв 55-ї бригади  м.Запоріжжя  

 Благоустрій 

1 Реконструкція площі Запорізької в м. Запоріжжя 

2 Реконструкція Ландшафтного парку "Вознесенівський" у м. Запоріжжя 

3 Реконструкція площі Енергетиків у м. Запоріжжя 

4 Реконструкція парку відпочинку по вул. Сергія Синенка, 15А у м. Запоріжжя 

5 Реконструкція Центрального парку культури і відпочинку "Дубовий гай" у м. Запоріжжя  

6 Реконструкція скверу по бульвару Вінтера у м. Запоріжжя  

7 Реконструкція парку Енергетиків у м. Запоріжжя 

8 Реконструкція парку Металургів імені В.А.Сацького у м. Запоріжжя 

9 Реконструкція парку Трудової Слави у м. Запоріжжя 

10 Реконструкція об'єкту благоустрою: "Правобережний міський пляж" в м. Запоріжжі   

11 
Озеленення скверу по пр.Ювілейному з реконструкцією елементів благоустрою та естради в Хортицькому районі 

м. Запоріжжя 

12 
Реконструкція елементів благоустрою вул.Якова Новицького (від вул.Патріотичної до вул.Перемоги) у 

Вознесенівському районі в м.Запоріжжі 

13 Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжі - нове будівництво 

14 
Реконструкція системи газопостачання меморіального комплексу "Вічний вогонь" розташованого у сквері на 

майдані Волі у м.Запоріжжя 

15 Реконструкція елементів благоустрою скверу Індустрія в м. Запоріжжя 

16 Реконструкція прибудинкової території по вул. Немировича-Данченка, 60 у м. Запоріжжі 

17 Реконструкція частини парку Студентського з розташуванням скейт-майданчику в м. Запоріжжі  

18 Реконструкція скверу Прикордонників в м. Запоріжжі 

19 
Реконструкція елементів благоустрою скверу по вул. Бочарова-вул. Чарівній в Шевченківському районі м. 

Запоріжжя 
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20 Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в Шевченківському районі м. Запоріжжя 

21 Благоустрій прибудинкової території між буд. № 3 та 5 по вул. Центральна м. Запоріжжя 

22 
Реконструкція скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Л. Чайкіної в м. 

Запоріжжя 

23 Реконструкція зони відпочинку по вул.Л.Шмідта під пляж в м. Запоріжжі 

24 Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м.Запоріжжя 

25 
Озеленення скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Л. Чайкіної з 

реконструкцією елементів благоустрою в м. Запоріжжя 

26 Реконструкція парку ім. Гагаріна в Комунарському районі м.Запоріжжя 

27 Реконструкція елементів благоустрою по вул. Чумаченка, 32 в м. Запоріжжя 

28 

Реконструкція об'єктів з благоустрою уздовж проїзної частини для зупинок громадського транспорту ("заїзні 

кишені") по вул.Павлокічкаська, Оптимістична, Історична з улаштуванням розворотнього кола по вул. 

Павлокічкаській у м.Запоріжжя 

 Заходи з санітарного стану річок 

1 
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка 

русла б.Суха в районі Дослідної станції м.Запоріжжя  

2 
Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла 

р.Кабиця в Комунарському районі м.Запоріжжя  

 Будівництво крематорію 

1 

Реконструкція РУ-10кВ ПС 35/10кВ "Кушугум", РУ-10кВ ПС 35/10кВ "Лежине", ПЛ-10кВ Ф58 ПС "Кушугум" та 

ПЛ-10кВ Ф72 ПС "Лежине" ЗРЕМ для електропостачання електроустановок об’єкта "Нове будівництво крематорію 

міста Запоріжжя на Кушугумському кладовищі, розташованого на землях Балабинської селищної ради Запорізького 

району Запорізькій області, за межами населеного пункту" 

2 

Нове будівництво крематорію міста Запоріжжя на Кушугумському кладовищі, розташованого на землях 

Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької області за межами населеного пункту. Зовнішні 

мережі газопостачання 

 Будівництво та реконструкція об’єктів аеропорту  
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1 
Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу 

КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" м.Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. Реконструкція 

2 
Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу 

КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", м. Запоріжжя вул. Блакитна, 4 4 (ILS,DVOR/DME) 

3 
Реконструкція, нове будівництво аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. 

Блакитна, 4 у Шевченківському районі, м. Запоріжжя 

4 
Будівництво "Зовнішні мережі електропостачання. Трансформаторна підстанція "Аеропорт" 35/6кВ по 

вул.Блакитна,4. м.Запоріжжя"   

5 
Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" на 

вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя 

6 
Будівництво аварійно-рятувальної станції КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" по вул. Блакитна, 4,  м. 

Запоріжжя 

7 
Будівництво складу паливо-мастильних матеріалів на території  КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" вул. 

Блакитна,4,  м.Запоріжжя 

 Будівництво зон відеоспостереження 

1 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V04 сенсорної частини системи, розташоване в Парку Перемоги 

по вулиці Яценка, м.Запоріжжя 

2 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V06 сенсорної частини системи, розташоване в районі мосту на 

перетині пр. Соборного та вулиць Перемоги та Яценка, м.Запоріжжя 

3 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V07 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Перемоги, Патріотичної та Яценка, м.Запоріжжя 

4 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V22 сенсорної частини системи, розташоване на каскаді фонтану 

Радуга, м. Запоріжжя 

5 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V24 сенсорної частини системи, розташоване в районі 

Прибрежної автомагістралі та Вознесенівського парку, м.Запоріжжя 

6 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V44 сенсорної частини системи, розташоване біля пам’ятника 

Воїнам-авіаторам, на перетині бул. Т.Шевченка та вул. Перемоги, м.Запоріжжя 
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7 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V58 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Перемоги та Тюленіна, м.Запоріжжя 

8 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V64 сенсорної частини системи, розташоване в районі площі 

Поляка, на перетині пр. Соборного та вулиць 12 квітня, Тюленіна та Незалежності України, м.Запоріжжя 

9 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V67 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. 

Соборного та вулиці Південноукраїнської, м.Запоріжжя 

10 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V85 сенсорної частини системи, розташоване в районі площі 

Маяковського, на перетині проспектів Соборного та Маяковського, м.Запоріжжя 

11 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V103 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. 

Соборного та вулиці Гагаріна, м.Запоріжжя 

12 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V131 сенсорної частини системи, розташоване в районі 

транспортного кільця на перетині пр. Металургів та Південного шосе, м.Запоріжжя 

13 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D04 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Перемоги та Тюленіна, в напрямку мостів Преображенського, пр. Соборного та пр. Металургів, м.Запоріжжя 

14 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D15 сенсорної частини системи, розташоване на перетині 

проспектів Металургів та Соборного, м.Запоріжжя 

15 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D31 сенсорної частини системи, розташоване біля площі 

Запорізької на перетині пр. Соборного та вулиці Портової, м.Запоріжжя 

16 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла A09 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на 

перетині Прибрежної автомагістралі та вулиць Глісерної та Дніпровської, м.Запоріжжя 

17 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла A33 сенсорної частини системи, розташоване в районі Майдану 

Волі та Парку Прикордонників на перетині пр. Соборного та вулиць Дніпровської і Поштової, м.Запоріжжя 

18 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла A75 сенсорної частини системи, розташоване в районі Обласної 

бібліотеки на перетині пр. Соборного та вулиці Запорізької, м.Запоріжжя 

19 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла A84 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. 

Соборного та вулиць Української та Поштової, м.Запоріжжя 

20 Нове будівництво зони відеоспостереження вузла А91 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на 
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перетині Прибрежної автомагістралі та вулиці Української, м.Запоріжжя 

21 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S60 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Моторобудівників та Іванова, м.Запоріжжя 

22 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S64 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Іванова, Стефанова та Кругова, м.Запоріжжя 

23 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла К22 сенсорної частини системи, розташоване на перетині  вулиць 

Новокузнецька та Автозаводська, м.Запоріжжя 

24 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла H74 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на 

перетині пр. Ювілейного та пр. Інженера Преображенського, м.Запоріжжя 

25 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла Z16 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на 

перетині вулиць Діагональної, Заводської та Південного шосе, м.Запоріжжя 

26 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V16 сенсорної частини системи, розташоване в районі ДС 

Юність, ШВСМ, Козак-Палацу на перетині вулиць Перемоги та Якова Новицького,  м.Запоріжжя 

27 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V17 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Перемоги та Лермонтова, м.Запоріжжя 

28 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V27 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Перемоги та Сталеварів, м.Запоріжжя 

29 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V31 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Перемоги, Нижньодніпровської та Паркової, м.Запоріжжя 

30 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V36 сенсорної частини системи, розташоване на перетині 

Прибрежної автомагістралі та вулиці Немировича-Данченка, м.Запоріжжя 

31 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V78 сенсорної частини системи, розташоване на перетині пр. 

Соборного та вулиці Сталеварів, м.Запоріжжя 

32 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V88 сенсорної частини системи, розташоване в районі ДК Орбіта, 

на перетині вулиць Лермонтова, Л.Жаботинського та Патріотичної, м.Запоріжжя 

33 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V108 сенсорної частини системи, розташоване в районі площі 

Профсоюзов, на перетині вулиць Незалежності України, Сєдова та Камяногірської, м.Запоріжжя 
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34 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V137 сенсорної частини системи, розташоване в районі 

транспортного кільця на перетині вулиць Сєдова та Адмірала Нахімова, м.Запоріжжя 

35 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D19 сенсорної частини системи, розташоване на перетині 

проспекта Металургів та вулиці Б.Хмельницького, м.Запоріжжя 

36 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D134 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на 

перетині вулиць Стасова, Зачиняєва, Істоміна та Дніпровського шосе, м.Запоріжжя 

37 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла К42 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Космічна та Святоволодимирська, м.Запоріжжя 

38 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла К52 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Космічна та Говорухи, м.Запоріжжя 

39 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S24 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Іванова та Магістральна, м.Запоріжжя 

40 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S44 сенсорної частини системи, розташоване на перетині 

проспекту Моторобудівників та вулиці Червоної, м.Запоріжжя 

41 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S68 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Української Стефанова, м.Запоріжжя 

42 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S82 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиці 

Чарівної та проспекту Моторобудівників, м.Запоріжжя 

43 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S84 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Верещагіна, Шевченка, Руставелі та проспекта Моторобудівників, м.Запоріжжя 

44 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла H24 сенсорної частини системи, розташоване біля супермаркета 

Сільпо на перетині вулиці В.Сергієнка та Ювілейного проспекту, м.Запоріжжя 

45 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла H49 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на 

перетині вулиць Запорізького Козацтва, Світла та пр. Ювілейного, м.Запоріжжя 

46 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла H72 сенсорної частини системи, розташоване біля ТЦ Амстор та 

ринку Ювілейного, на перетині вулиці Героїв 93-ї Бригади та пр. Ювілейного, м.Запоріжжя 

47 Нове будівництво зони відеоспостереження вузла Z14 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на 
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перетині вулиць Діагональної, Заводської та Північного шосе, м.Запоріжжя 

48 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла Z21 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на 

перетині вулиці Калібрової та Південного шосе, на мосту по вул. Калібровій, м.Запоріжжя 

49 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла Z37 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Північне шосе та Оптимістична, м.Запоріжжя 

50 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла Z52 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Перспективна, Орджонікідзе та Молодіжна, м.Запоріжжя 

51 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V18 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Перемоги та Маяковського, м.Запоріжжя 

52 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V23 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиці 

Лермонтова та Прибережної магістралі, м.Запоріжжя 

53 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V40 сенсорної частини системи, розташоване біля готелю 

Khortitsa, на перетині бул. Т.Шевченка та вулиці Тбіліської, м.Запоріжжя 

54 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V117 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Незалежності України та Сталеварів, м.Запоріжжя 

55 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V130 сенсорної частини системи, розташоване на перетині 

Південного шосе та вул. Верхня, м.Запоріжжя 

56 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D57 сенсорної частини системи, розташоване біля супермаркета 

Сільпо на перетині вулиць Бородинської та Ладожської, м.Запоріжжя 

57 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла А98 сенсорної частини системи, розташоване на площі Пушкіна 

по пр. Соборному, м.Запоріжжя 

58 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S06 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиці 

Молочної та траси Е105, м.Запоріжжя 

59 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S13 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиці 

О.Поради та траси Е105, м.Запоріжжя 

60 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S15 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиці 

Карпенко- Карого та траси Е105, м.Запоріжжя 
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61 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S65 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Іванова та Стефанова, м.Запоріжжя 

62 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S71 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Солідарності та Шевченка, м.Запоріжжя 

63 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S80 сенсорної частини системи, розташоване на перетині 

проспекту Моторобудівників та вулиці Героїв 55 бригади, м.Запоріжжя 

64 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла S98 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Чарівна та Героїв 55 бригади, м.Запоріжжя 

65 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла К44 сенсорної частини системи, розташоване на перетині  вулиць 

Космічна та Тополіна, м.Запоріжжя 

66 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла К83 сенсорної частини системи, розташоване на перетині  вулиць 

Європейська та Чумаченка, м.Запоріжжя 

67 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла К91 сенсорної частини системи, розташоване на перетині  вулиць 

Північнокільцева та Ситова, м.Запоріжжя 

68 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла H13 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Маршала Судца, Випробувачів та Хортицького шосе, м.Запоріжжя 

69 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла Z09 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Демократична, Лижна, Морфлотська, м.Запоріжжя 

70 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла Z20 сенсорної частини системи, розташоване на кільці на 

перетині вулиці Сєдова та Південного шосе, м.Запоріжжя 

71 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла Z55 сенсорної частини системи, розташоване біля гімназії №46, 

на перетині вулиць Орджонікідзе та Євпаторійської, м.Запоріжжя 

72 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла Z58 сенсорної частини системи, розташоване на перетині вулиць 

Орджонікідзе та Глазунова, м.Запоріжжя 

73 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла D44 сенсорної частини системи, розташоване на Правобережному 

пляжі м.Запоріжжя 

74 Нове будівництво зони відеоспостереження вузла V46 сенсорної частини системи, розташоване на Центральному 
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пляжі м.Запоріжжя 

75 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій гімназії 

№31, вул.Добролюбова,4, м.Запоріжжя 

76 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №51, вул.Воронезька,4 м.Запоріжжя 

77 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому ліцеї 

№105, вул.Запорізька,13а, м.Запоріжжя 

78 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому 

навчально-виховному комплексі №68, вул.Харчова,35, м.Запоріжжя 

79 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому 

навчально-виховному комплексі №67 вул.Радіаторна,26, м.Запоріжжя 

80 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому 

навчально-виховному комплексі "Запорізька Січ" військово-спортивного профілю, вул.Січі,3, м.Запоріжжя 

81 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому 

навчально-виховному комплексі №90 вул.Чумаченка,13б, м.Запоріжжя 

82 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №41, вул.Миру,6, м.Запоріжжя 

83 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №49, вул.Світла,16а, м.Запоріжжя 

84 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5, вул.Тургенєва,37, м.Запоріжжя 

85 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №83, вул.Барикадна,2, м.Запоріжжя 

86 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г.Шевченка, вул.Шкільна,11, м.Запоріжжя 

87 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій гімназії 

№28, вул.Лермонтова,16, м.Запоріжжя 
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88 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №70, вул.Снайперська,1, м.Запоріжжя 

89 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №87, вул.Хакаська,3-б, м.Запоріжжя 

90 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №75, вул.Історична,92, м.Запоріжжя 

91 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №24, вул.Василя Сергієнка,12а, м.Запоріжжя 

92 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №17, вул.Освітянська,20, м.Запоріжжя 

93 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №101, вул.Бочарова,10б, м.Запоріжжя 

94 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій гімназії 

№2 імені Лесі Українки, вул.Шкільна,36, м.Запоріжжя 

95 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій гімназії 

№47, вул.Павлокічкаська,9, м.Запоріжжя 

96 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №100, вул.Ладозька,2-а, м.Запоріжжя 

97 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому 

навчально-виховному комплексі №111, вул.Центральна,8а, м.Запоріжжя 

98 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому 

навчально-виховному комплексі №19, вул.Військбуд,13, м.Запоріжжя 

99 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому 

колегіумі «Елінт», вул.Професора Толока,29, м.Запоріжжя 

100 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому 

навчально-виховному оздоровчому комплексі №110, вул.Стешенка,19, м.Запоріжжя 

101 Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 
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 відповідно до проектно-кошторисної документації  

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29, вул.Академіка Александрова,7, м.Запоріжжя 

102 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій гімназії 

№11, вул.Поштова,4, м.Запоріжжя 

103 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій гімназії 

№25, гуманітарного профілю, вул.Патріотична,76, м.Запоріжжя 

104 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №32, вул.14 Жовтня,13, м.Запоріжжя 

105 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькому 

навчально-виховному комплексі №108, вул.Дорошенка,1, м.Запоріжжя 

106 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №36, вул.Билкіна,12, м.Запоріжжя 

107 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №58, вул.Поточна,7, м.Запоріжжя 

108 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №85, вул.Економічній,5, м.Запоріжжя 

109 
Нове будівництво зони відеоспостереження вузла сенсорної частини системи, розташованої в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №95, вул.Богдана Завади,16, м.Запоріжжя 
 

**Примітка. Цей Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізовувати в 2021 році, не є вичерпним та не обмежує можливість  

доповнення  чи виключення інвестиційних проєктів (об’єктів), у разі виникнення такої необхідності  

 

              

 

 


