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ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку Запорізької міської 

територіальної громади на 2023 рік (далі - Програма) розроблена департаментом 

економічного розвитку міської ради на виконання ст.143 Конституції України, 

ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

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 проєктів Бюджетної декларації та  

державного бюджету».  

Програма враховує основні принципи Плану відновлення України, 

поточну ситуацію, пов’язану з військовою агресією російської федерації, 

введення в країні правового режиму військового стану, надзвичайну ситуацію у 

зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2 (далі - COVID-19) та пропозиції виконавчих органів 

Запорізької міської ради.   

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.  

Цілі і завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної 

співпраці органів місцевої влади, депутатського корпусу 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). 
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2. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку Запорізької 

міської територіальної громади в 2023 році  

Основна мета Програми економічного і соціального розвитку Запорізької 

міської територіальної громади на 2023 рік – прискорене відновлення, 

стабілізація економічного розвитку та поступове його нарощення, створення 

сприятливих умов для діяльності усіх суб’єктів господарювання, оновлення і 

розвиток об’єктів критичної та соціальної інфраструктури міста, досягнення 

соціально-економічних показників довоєнного рівня.  

На 2023 рік визначено наступні пріоритетні напрямки розвитку:  

 створення умов для повернення людей;  

 відновлення пошкоджених житлових будинків, об’єктів критичної та 

соціальної інфраструктури;  

 забезпечення оборони та безпеки;  

 впровадження енергоефективних та ресурсоощадних заходів; 

 створення умов для запобігання виникненню і поширенню гострої 

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

 збереження екологічного балансу та захист довкілля. 
 

Завдання та заходи Програми 

Економічний та інвестиційний розвиток: 

 трансформація пріоритетних секторів економіки; 

 нарощення доданої вартості з фокусом на ключові галузі (оборонна 

промисловість, металургія, машинобудування, енергетика, будівництво, ІТ); 

 підтримка оборонної промисловості спрямованої та модернізацію  

українських збройних сил;   

 сприяння вирішенню питання забезпечення металургійних підприємств 

сировиною та розв’язання логістичних проблем;   

 визначення «проєктів-каталізаторів» для залучення приватних 

інвестицій у пріоритетні сектори економіки; 

 стимулювання залучення інвестицій в оборонно-промисловий 

комплекс; 

 розвиток міжнародних зв’язків; 

 підтримка євроінтеграційного курсу. 

Бізнес-середовище та адміністративні послуги: 

 відновлення економічної активності та фінансової стабільності МСП; 

 залучення для кластерів місцевої економіки перспективних партнерів 

(клієнтів, інвесторів, технологічних партнерів тощо); 

 розвиток співпраці з міжнародними партнерами; 

 полегшення доступу МСП до фінансових ресурсів; 

 відновлення логістики, пошук та створення нових каналів збуту 

продукції з метою зниження негативних наслідків російського військового 

вторгнення в Україну; 

 проведення навчань з питань здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами Запорізької міської ради; 
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 запровадження у ЦНАП надання адміністративних послуг, які 

користуються найбільшим попитом у громадян міста, зокрема послуг Державної 

міграційної служби, видачі водійських посвідчень, послуг соціального характеру 

тощо; 

 впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

процедури надання послуг; 

 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; 

 проведення ярмаркових заходів з продажу продовольчих товарів та 

сільськогосподарської продукції власного виробництва за доступними цінами 

безпосередньо товаровиробниками; 

 сприяння впровадженню сучасних форм і методів обслуговування у 

підприємствах сфери обслуговування; 

 відновлення комерційних та муніципальних послуг, пов’язаних з 

розвитком туризму та індустрії гостинності в оновленому форматі з врахуванням 

потреб населення та його спроможності; 

 відновлення туристичної навігації та туристичного порталу Запоріжжя з 

врахуванням важливої інформації щодо найближчих укриттів та безпеки 

перебування у місті. 

Збереження та розвиток людського капіталу: 

 відновлення зруйнованої соціальної інфраструктури; 

 розвиток Інтернет середовища для інформування населення, в т.ч. 

внутрішньо переміщених осіб, з питань соціального захисту населення; 

 створення умов для безбар’єрного отримання соціальних послуг 

маломобільними групами населення; 

 забезпечення безпеки учасників освітнього процесу та доступності 

якісних освітніх послуг відповідно до потреб та запитів громади; 

 продовження роботи з формування спроможної мережі комунальних 

закладів загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти; 

 здійснення заходів щодо, приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства стану найпростіших укриттів у будівлях комунальних закладів 

освіти, створення умов з протипожежної безпеки згідно з чинним 

законодавством;  

 надання медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню 

(забезпечення мешканців міста хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, 

хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами, виробами 

медичного призначення інвалідів та дітей-інвалідів (підгузки та засоби догляду 

за стомою); 

  забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років 

життя із малозабезпечених сімей та адаптованими сумішами для дітей 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів; 

 забезпечення закупівлі туберкуліну для проведення своєчасної 

туберкулінодіагностики дітей міста; 
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 відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах; 

 надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів 

вдома; 

 забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із 

термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою 

патологією; 

 забезпечення закладів другого рівня надання медичної допомоги 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 

 надання стоматологічної допомоги населенню міста (забезпечення 

пільговим зубопротезуванням інвалідів війни, учасників бойових дій та інших 

осіб пільгової категорії); 

 покращення та оновлення матеріально-технічної бази медичних 

закладів; 

 забезпечення розвитку ендопротезування великих суглобів; 

 забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних 

закладів та установ (моргів); 

 забезпечення заходів щодо подолання та ліквідації наслідків пандемії на 

гостру  коронавірусну хворобу (COVID-19); 

 реалізація вимог Закону України «Про військовий обов'язок і військову 

службу» (забезпечення фінансування на оплату праці медичних працівників, 

задіяних в військово-лікарській комісіях); 

 оптимізація мережі сімейних амбулаторій, подальший розвиток 

інституту сімейної медицини в умовах нового механізму фінансування; 

 зміцнення матеріально-технічної бази центрів ПМСД шляхом 

модернізації існуючих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 

оснащення центрів ПМСД у відповідності до табелю оснащення; 

 зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторно-поліклінічних 

підрозділів закладів охорони здоров’я вторинного рівня за рахунок придбання 

нового сучасного медичного обладнання; 

 проведення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель закладів 

охорони здоров’я; 

 використання інформаційно-комунікаційних технологій у медичних 

закладів міста та подальший розвиток системи E-health, електронного 

документообігу; 

 продовження фінансування медичних закладів у рамках реалізації 

програми медичних гарантій медичного обслуговування населення шляхом 

укладення договорів з НСЗУ; 

 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 

професійним захворюванням на виробництві, зниження рівня аварійності та 

виробничого травматизму, поліпшення стану умов працюючих у шкідливих 

умовах праці; 
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 проведення моніторингу в сфері оплати праці, в частині своєчасної і не 

нижчої за визначений державою мінімальний її розмір. У разі виникнення 

загрози або підтвердження фактів несвоєчасності чи виплати не в повному обсязі 

заробітної плати вжиття оперативних заходів; 

 створення сприятливих умов для соціального становлення і розвитку 

молоді та сімей міста; 

 створення умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих 

громадян житлом; 

 збереження та зміцнення фізичного здоров'я дітей та молоді, 

формування у громадян принципів раціональної статевої поведінки та здорового 

способу життя; 

 проведення низки заходів, спрямованих на реалізацію державної 

молодіжної та сімейної політики в громаді; 

 запобігання та протидія домашньому насильству, торгівлі людьми, 

дискримінації у молодіжному та сімейному середовищі; 

 забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання 

бездоглядності та вчинення ними правопорушень; 

  розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 ведення Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах; 

 розвиток та популяризація альтернативних форм сімейного виховання; 

 забезпечення дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, 

матеріальною підтримкою; 

 забезпечення роботи груп з гуманітарного резерву у 107 Територіальних 

інформаційних центрах на базі закладів загальної середньої освіти (ТІЦ); 

 впровадження комеморативних практик з метою виховання 

національної самосвідомості та почуття патріотизму; 

 організація заходів, спрямованих на реінтеграцію внутрішньо 

переміщених осіб до культурного життя міста; 

 модернізація мережі закладів культури, інфраструктури для формування 

сучасного культурного простору, проведення реконструкцій та капітальних 

ремонтів, реалізація стратегії цифровізації в культурі; 

 поліпшення культурного обслуговування населення шляхом реалізації 

різноманітних артпроєктів, підтримка креативних хабів; 

 проведення загальноміських заходів до державних та пам’ятних дат; 

 відродження фестивальних рухів шляхом організації культурно-

мистецьких проєктів всеукраїнського та міжнародного рівнів з метою 

формування позитивного іміджу м. Запоріжжя як культурного центру України; 

 розвиток екосистеми для культури, пам’яті, спадщини та креативних 

індустрій з акцентом на самобутність, мистецтво, художню освіту. 

Ефективна житлово-комунальна інфраструктура та логістика:  

 поступове відновлення зруйнованого житла та об’єктів критичної 

інфраструктури міста;  
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 нове будівництво житлової інфраструктури відповідно до кращих 

практик міського планування; 

 забезпечення проведення поточних та капітальних ремонти існуючого 

житлового фонду міста; 

 забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;  

 продовження роботи зі створення ОСББ для ефективного управління 

житлом; 

 реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення і 

водовідведення міста із застосуванням енергозберігаючих технологій;  

 підвищення ефективності управління безпеки дорожнього руху в місті 

та забезпечення безперешкодної роботи комунальної техніки під час ліквідації 

наслідків стихійних та надзвичайних явищ;  

 виконання комплексу робіт з утримання, нагляду та ремонту доріг, 

мостів і шляхово-транспортних споруд, поліпшення експлуатаційної 

придатності дорожнього покриття, шляхом проведення капітальних ремонтів та 

реконструкції автомобільних доріг, трамвайних переїздів, заміни зношених 

інженерних мереж зливової каналізації; 

 здійснення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок 

реконструкції, капітального ремонту та будівництва нових світлофорних 

об’єктів, встановлення і заміни дорожніх знаків;  

 установка та утримання світлоточок, зокрема архітектурно-

декоративного призначення, розвиток системи управління зовнішнім 

освітленням, проведення ремонтно-будівельних робіт у мережі освітлення міста; 

 відновлення та оновлення рухомого складу муніципального 

автотранспорту, який постраждав через військову агресію російської федерації; 

 придбання нових тролейбусів з автономним ходом та електробусів з 

супутньою інфраструктурою шляхом продовження співпраці з ЄІБ;   

 покращення технічного стану рухомого складу електротранспорту за 

рахунок продовження реалізації програми «Запорізький трамвай» (проведення 

капітального ремонту трамваїв Т-3 із заміною кузова), придбання трамваїв та 

тролейбусів з країн ЄС; 

 модернізація тягових перетворювальних підстанцій, трамвайної колії та 

контактної мережі, оновлення спецтехніки ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс»;  

 поступове відновлення обслуговування всіх міських маршрутів авто та 

електротранспорту, які діяли до запровадження воєнного стану; 

 поступове відновлення безготівкової системи оплати проїзду, 

впровадження у місті електронного квитка («картка Запоріжця»). 

Якісне управління активами: 

 ефективне управління майном права комунальної власності та 

забезпечення контролю за його використанням; 

 забезпечення надходження коштів до бюджету міста від оренди, 

відчуження (приватизація та списання) комунального майна; 

 створення конкурентного середовища та підвищення чутливості 

підприємств, установ та організацій до вимог ринку; 
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 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; 

 забезпечення приведення у відповідність до чинного законодавства 

місцевої планувальної документації;  

  підготовка та проведення земельних торгів; 

 роз’яснювальна робота серед орендарів щодо необхідності приведення у 

відповідність до чинного законодавства та рішень Запорізької міської ради 

договорів оренди земельних ділянок; 

 претензійно-позовна робота з особами, договори оренди землі яких не 

відповідають вимогам чинного законодавства; 

 здійснення закупівлі послуг з виготовлення нової нормативної грошової 

оцінки земель м. Запоріжжя; 

 забезпечення ефективного використання земельних ділянок 

комунальної власності. Створення єдиної інформаційної бази про роботу і стан 

паркувальних площ міста; 

 систематизування та обробка інформації про роботу паркувальних 

майданчиків; 

 ефективне використання туристичних ресурсів міста Запоріжжя; 

 трансформування іміджу Запоріжжя за допомогою впровадження 

системного муніципального маркетингу та промоції привабливості місті, як 

безпечного міста для мешканців та гостей; 

 розробка та промоція конкурентоспроможних туристичних продуктів, 

які відповідають умовам спричиненим війною для мешканців міста та ВПО; 

 відновлення та розбудова міської, туристичної та супутньої 

інфраструктури та змістовне дозвілля мешканців та гостей з врахуванням 

інформації щодо безпеки на туристичних локаціях, заходах та зонах відпочинку.  

Національна безпека, енергозбереження та довкілля:  

 забезпечення належного рівня витрат на оборону та підтримку ЗСУ, 

Національної гвардії, ТРО, добровольчих формувань тощо; 
 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; 

 посилення системи запобігання, реагування та ліквідації наслідків 

надзвичайних погодних явищ 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; 

 організація роботи з дообладнання підвальних приміщень для укриття 

населення; 

 облаштування найпростіших укриттів, встановлення покажчиків 

найпростіших укриттів, проведення періодичних навчальних тренувань для 

працівників щодо дій у надзвичайних умовах та забезпечення цілодобового 

чергування у закладах, в яких розташовані найпростіші укриття; 

 здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях; 

створення і використання місцевого матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

 посилення стійкості енергетичного сектору; 

 впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів на 

об’єктах бюджетної сфери та комунальних підприємств міста; 

 реалізація заходів, спрямованих на зменшення викидів шкідливих 

речовин та парникових газів; 

 енергомоніторинг та управління споживанням енергетичних ресурсів 

бюджетними установами міста на базі електронної платформи; 

 впровадження системи енергетичного менеджменту в підприємствах, 

організаціях установах та закладах Запорізької міської ради, що фінансуються за 

рахунок коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади;   

 розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

(ПДСЕРК) м. Запоріжжя до 2030 року; 

 реалізація комплексного проєкту з термомодернізації будівель 

бюджетної сфери із залученням кредитних коштів Європейського 

інвестиційного банку та проєкту термореновації будівель бюджетної сфери із 

залученням кредитних коштів Німецького банку розвитку KfW; 

 реалізація субпроєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації 

бюджетних будівель в м. Запоріжжя», що реалізується по проєкту «Програма 

розвитку муніципальної інфраструктури України»; 

 оздоровлення навколишнього природного середовища міста шляхом 

подальшого розвитку зелених зон на територіях загального користування та зон 

відпочинку мешканців міста, належний догляд за зеленими насадженнями міста, 

утримання міських фонтанів, пляжів, громадських туалетів; 
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 здійснення комплексу взаємоузгоджених заходів, спрямованих на 

поліпшення екологічного стану міста, зокрема покращення стану атмосферного 

повітря;  

 упорядкування існуючого водовідведення, покращення стану 

каналізаційних мереж та споруд на них; 

 підтримання сприятливого гідрологічного стану річок; 

 охорони, відновлення та розширення біологічного, ландшафтного, 

природнього середовища. 

Очікувані результати:  

 забезпечення безпеки та оборони міста;  

 забезпечення цілодобової роботи найпростіших укриттів та хабів, 

створення безпечних умов для відвідувачів; 

 зменшення ризиків (передумов) виникнення надзвичайних ситуацій; 

 розширення можливостей аварійно-рятувальних служб, служб 

цивільного захисту міста з проведення рятувальних робіт; 

 розроблення Плану відновлення Запорізької міської територіальної 

громади;  

 прискорене економічне зростання та підвищення якості життя; 

 налагодження технологічних та логістичних процесів; 

 повернення тимчасово переміщених осіб до міста;  

 відновлення інвестиційної діяльності; 

 втілення інноваційних та забезпечення єдиних стандартів надання 

адміністративних послуг;  

 відбудова нового територіального підрозділу ЦНАП по Дніпровському 

району;  

 створення умов для безпечного перебування дітей в комунальних 

закладах освіти міста; 

 підвищення доступності та якості первинної та вторинної медичної 

допомоги, ефективне та своєчасне діагностування найбільш поширених 

захворювань; 

 стабілізація показника малюкової смертності на рівні до 6,0‰; 

 підвищення показника виявлення при профілактичних оглядах 

онкологічної патології до 25,0%; 

 відкриття відділення термінового влаштування Центру соціальної 

підтримки дітей та сімей «Затишна домівка»; 

 поліпшення стану житлового фонду та прибудинкових територій; 

 зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій у системах 

життєзабезпечення та на інженерних спорудах міста; 

 створення нових ОСББ; 

 технічне переоснащення комунальних підприємств;  

 покращення технічного стану доріг та мостових споруд; 

 створення належних умов безпеки руху на дорогах та сучасних 

елементів дорожнього сервісу; 
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 створення (оновлення) цифрових інженерно-топографічних планів на 

територію міста Запоріжжя; 

 проведених від 4 до 6 земельних торгів з продажу права оренди 

земельних ділянок (у формі електронного аукціону);  

 здійснення приватизації 20 об’єктів права комунальної власності 

(шляхом викупу та/або шляхом проведення аукціону через електронну торгову 

систему); 

 відновлення туристичного потоку; 

 створення пакету конкурентоспроможних туристичних продуктів; 

 підвищення естетичної привабливості міського середовища у межах 

історичних ареалів;  

 збереження та популяризація української культури та кіно, сприяння 

інтеграції українського національного мистецтва у світовий культурний простір; 

 згуртування місцевої громади шляхом організації змістовного дозвілля 

городян; 

 ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів; 

 раціональне використання кошті на оплату енергетичних ресурсів та 

комунальних послуг. 
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3. Джерела фінансування та матеріальні ресурси  

Фінансування завдань та заходів Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного бюджету, обласного бюджету, бюджету Запорізької міської 

територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

Військові дії спричинили сповільнення росту економіки, скорочення 

виробництва та інвестицій, зниження обсягів торгівлі, споживчої активності 

населення тощо.  

З огляду на зазначене, проєкт бюджету Запорізької міської територіальної 

громади на 2023 рік складатиметься за помірно консервативним сценарієм та 

базуватиметься на показниках поточного виконання із застосуванням чинних 

норм бюджетного і податкового законодавства. 

Основні пріоритети, цілі та завдання на 2023 рік: 

 підвищення ефективності управління бюджетними коштами, 

дотримання жорсткої фінансової дисципліни, посилення контролю та 

відповідальності усіх учасників процесу за дотриманням бюджетного 

законодавства; 

 забезпечення належного та безперервного виконання бюджету 

Запорізької міської територіальної громади; 

 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 та 

проведення розрахунків за спожиті енергоносії, не допускаючи будь-якої 

простроченої заборгованості із зазначених видатків; 

 ефективне управління місцевим боргом з метою зменшення 

навантаження на бюджет територіальної громади; 

 спрямування коштів бюджету територіальної громади на заходи 

невідкладного характеру, роботи пов’язані з ліквідацією аварійних ситуацій, 

безперебійного забезпечення населення послугами з централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення та постачання теплової 

енергії, уникнення епідеміологічної та гуманітарної катастрофи. 

 

 

Секретар міської ради       Анатолій  КУРТЄВ  
 


