Продовжимо розпочате

Продовжимо розпочате

Радий познайомити Вас з планами розвитку Запоріжжя на наступні
п’ять років. Частину з них ми реалізовуємо вже зараз, декотрі –
будемо реалізовувати у найближчому майбутньому.
Добре розумію тих, хто не вірить
передвиборчим програмам. Сам прочитав
безліч таких «програм», де політики
виступають «за все хороше і проти всього
поганого», але нічого конкретного з їх
програм не слідує. Віддаю перевагу
конкретним планам, з чіткими строками, які
вказують, що і в які терміни буде побудовано,
відремонтовано, відкрито і так далі.
Правильно складений план – чимала частина
справи. Добре знаю це з часів керівництва
великим виробничим колективом. І це
допомагає мені під час моєї роботи міським
головою Запоріжжя.

Продовжимо
розпочате

Проте місто – складніше за будь-яке
підприємство. І за кількістю, і за різноплановістю
завдань, але головне – за кількістю людей і
різноманітністю їх інтересів, цілей та потреб.
Упевнений, що головне – це люди. Це основа
стратегії, спосіб мислити, планувати і
працювати.
Тому наші плани щодо розвитку Запоріжжя
завжди комплексні, завжди враховують максимум
інтересів та потреб наших містян: пенсіонерів
і дітей, робітників і підприємців, вчителів і лікарів,
тих, хто ходить пішки, їздить громадським
транспортом або своїм автомобілем, і тих, хто
прокидається рано вранці, і тих, хто працює в
нічну зміну... Враховує потреби більшості
запоріжців.
Всі проекти з розвитку Запоріжжя, які ми
будемо Вам презентувати, фактично є планом
дій для мене і моїх однодумців у міській раді
наступного скликання. Багато з вас уже знає,
що поведу на місцеві вибори партію запоріжців,
яку ми з однодумцями назвали «Партія
Володимира Буряка. Єднання». «Єднання» –
це те, що допомогло нам побороти хаос та
безвідповідальність і розпочати втілювати
чимало позитивних змін в місті. Проситиму
Вас, якщо Ви довіряєте мені, підтримати також
і нашу партію.
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ПРОГРАМА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ
ТРАМВАЙ»
Оновлення міського транспорту
Підходячи комплексно до розвитку Запоріжжя,
ми розуміємо, наскільки комфорт та зручність
такого великого міста, як наше, залежить від
стану громадського транспорту та
розвиненості його мережі. Багатьом з нас
доводиться кожного дня проводити в автобусах,
тролейбусах, трамваях і маршрутках годину чи
навіть більше. Отже, ми працюємо над тим,
щоб, по-перше, скоротити цей час, відкриваючи
нові маршрути, випускаючи на маршрути дедалі
більше сучасних машин, виділяючи, де можливо,
окремі полоси для громадського транспорту.
По-друге, робимо все можливе, щоб час у дорозі
був для запоріжців насичений більш приємними
враженнями. В місті стає дедалі більше нових,
більш містких та комфортних тролейбусів,
автобусів та трамваїв.
Всі ми пам’ятаємо, в якому жалюгідному стані
був транспорт всього п’ять років тому. Чи
стали б можливими ці зміни, якби до справи не
узялись і керівники управління з питань
транспортного забезпечення, і майстри, і
слюсарі, і самі водії? Очевидно, що ні. Знаю
багатьох з них особисто і хотів би назвати
поіменно всіх, але на це не вистачило б і дня.

ПРИДБАНО

13

ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ТРАМВАЇВ

Я б хотів щиро подякувати працівникам
транспортної сфери Запоріжжя, завдяки
яким в місті з’явилися нові автобуси,
тролейбуси і трамваї, які ходять практично
«по хвилинах».
Їхня робота - один із прикладів, який
надихнув мене на створення партії «Єднання» об’єднання запоріжців, до якого я запрошую
всіх небайдужих містян.
У 2017 році розпочалася реалізація програми
«Запорізькій трамвай», яка охоплює одразу три
напрямки: капітальний ремонт існуючого
рухомого складу, збирання нових трамваїв і
випуск на лінію європейських трамваїв.
Зазначу, що ми плануємо не лише розширення
парку машин на існуючих маршрутах, але й
подальший розвиток трамвайного сполучення.

ЗІБРАНО
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ЗАПОРІЗЬКИХ
ТРАМВАЇВ

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Продовження збирання нових запорізьких трамваїв
Придбання електробусів, додаткових європейських трамваїв, тролейбусів
Відкриття нових маршрутів комунального громадського транспорту

ОНОВЛЕНО
МАЙЖЕ

ЗРОБЛЕНО

70%
ТРАМВАЙНОГО
ПАРКУ

ВИКОНАНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

8 ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ
Паралельно триває
оновлення тролейбусного та
автобусного парків:
придбано 95 великих
автобусів, 16 тролейбусів,
частина з них з автономним
ходом
місто розраховує отримати
ще 4 європейських тролейбуси
вже до кінця року
ПРОТЯГОМ 4 РОКІВ
МІСТО ОНОВИЛО майже

150

ОДИНИЦЬ

КОМУНАЛЬНОГО
ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ

1 вересня відкрито новий тролейбусний
маршрут, який з'єднав Бородінський
мікрорайон з Хортицьким районом
БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Збирання ще 3 запорізьких трамваїв цього року, продовження збирання трамваїв у
наступному році
Придбання 12 європейських трамваїв
Відновлення повноцінного руху трамвайного маршруту №12, що поєднує Заводський та
Шевченківський райони
Придбання додаткових європейських тролейбусів
Закупівля 26 електробусів у межах угоди з Європейським інвестиційним банком
Відкриття нового трамвайного маршруту, який з'єднає залізничний вокзал «Запоріжжя-І»
з Шевченківським районом.

Саме завдяки зусиллям наших людей,
їхній самовідданості, принциповості,
чесній та ефективній праці змінюється
наше місто

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

Багато з громадських просторів ми вже
реконструювали і відбудували заново. Чимало
об’єктів близькі до завершення.
Я переконаний, що у Запоріжжя має бути
власне «обличчя», яке відповідає нашому часу.
Великі підприємства були і залишаться
«серцем», «рушієм» Запоріжжя, але наше місто
давно переросло статус лише індустріальнопромислового центру. Запоріжжя стає
сучасним європейським містом, великим
регіональним центром, зі своїм духом, своєю
історією, своїми «родзинками». Тому
благоустрій міста, його зон відпочинку, парків,
скверів, проспектів – одне з важливих завдань,
і ми продовжимо робити все необхідне, щоб
жити в Запоріжжі було приємно, зручно і
безпечно.

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Реконструкція площ, парків та скверів
Подальша модернізація вже реконструйованих зон
ЗРОБЛЕНО
2016-2019 рр. – реконструкція проспекту Маяковського. Оновлено дороги та тротуари,
замінено інженерні комунікації, облаштовано пішохідну зону із сучасним освітленням,
проведено благоустрій газонів, висаджено зелені насадження
2017-2018 рр. – реконструкція скверу Театрального. Оновлену зону зроблено
чотирьохрівневою, зі своєрідними тематичними дизайнерськими рішеннями. Фактично
сквер складає єдиний архітектурний комплекс з розташованим навпроти театром ім. Магара
Розпочато благоустрій території біля Вознесенівського парку, де фактично
створюється новий парк – виконано значний обсяг дренажних, земляних робіт,
облаштування нового озера, озеленення. Виконано ремонт фонтанів на каскаді “Райдуга”
Набуває сучасного вигляду сквер Піонерів – тут облаштували тротуарну плитку, газони,
висадили додаткові зелені насадження, встановили нове зовнішнє освітлення, лавки та урни.
Підготували постамент під встановлення скульптурної композицію, яку зараз відроджують у
відповідності з первісним виглядом. Залишилося лише встановити виготовлені елементи
скульптурної композиції. Під час будівництва були виявлені залишки цегляних та гранітних
сходів до лавки Нижнього Гостинного ряду 1873 року забудови – така знахідка стане ще
однією особливістю оновленого скверу
Завершено І чергу реконструкції скверу 30-річчя визволення України у Заводському районі
Триває реконструкція паркових зон та скверів. Парк Гагаріна у Комунарському районі.
Облаштовано парки Клімова та Бочарова у Шевченківському районі, у планах – благоустрій
у парках Енергетиків та Металургів у Дніпровському районі, парку Шевченка у
Шевченківському районі, продовження благоустрою скверу Ювілейного у Хортицькому
районі, початок реконструкції парку “Дубовий гай” в Олександрівському районі
Ще одна окраса міста – Алея троянд. Облаштовано комфортну пішохідну зону, клумби,
малі архітектурні форми та зелені насадження
Розпочато роботи над проведенням реконструкції площі Запорізької
Пам’ятник «Героям Чорнобиля» – після будівництва відкрито у 2018 році.
Проведено благоустрій території, встановлено сучасну авторську скульптуру

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Новий парк біля Набережної магістралі –
реконструкція нині діючого Вознесенівського
парку біля «Райдуги» та створення
фактично нового парку на прилеглій ділянці
Продовження реконструкції парку Гагаріна
Початок реконструкції парку
«Дубовий гай»

Благоустрій території біля Алеї троянд
Реконструкція парку Енергетиків
Реконструкція площі Запорізької
Модернізація та ремонти на
бульварі Шевченка
Продовження реконструкції скверу
30-річчя визволення України

МІСЬКІ ДОРОГИ

Загалом за 4 роки в місті було відремонтовано
більше 2 млн кв. м. доріг. Зокрема, зробили великі
ділянки доріг на проспектах Ювілейному,
Металургів, Маяковського, вулицях Перемоги,
8 Березня, Василя Сергієнка, Богдана
Хмельницького, Калібровій, Південноукраїнській,
Набережній магістралі, дорозі в Міжнародний
аеропорт «Запоріжжя».
Вперше за багато років у місті розпочали
активний ремонт внутрішньоквартальних доріг.
Згадали і про приватний сектор. Це ті райони,
до яких десятки років у міської влади просто не
доходили руки. Для цього були різні причини.
Нестача коштів, наявність інших важливих
завдань. Тому було ухвалено рішення винести
відновлення інфраструктури приватного сектору
в окрему програму.
Розпочався і масштабний ремонт тротуарів.
Важливо, що при реконструкції серйозних
дорожніх об'єктів робота виконується комплексно,
разом з дорогою будується фактично новий
тротуар. Як, наприклад, на проспекті
Маяковського, вулиці Шкільній, шляхопроводах
на вулиці Калібровій.
Чи вдалося кардинально змінити ситуацію з
ремонтом доріг та тротуарів? Зміни є. Однак
завжди хочеться більшого. Попереду ще багато
роботи. Дуже важливо продовжити реалізацію
вказаних програм у наступні роки.

ОНОВЛЕНО
понад

2 000 000 м2
ДОРІГ

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Продовження оновлення дорожнього покриття міста

ЗРОБЛЕНО

Капітальним ремонтом охоплено шляхопроводи міста – вже проведені роботи на
проспекті Металургів та вулиці Калібровій (Каліброва-1), завершуються роботи у нижній
частині шляхопроводу Каліброва-2
За 4 роки відремонтовано 2 млн кв. м доріг – це складні ділянки на Набережній магістралі,
дорога до аеропорту, покриття на вулицях Перемоги, Південноукраїнській, проспектах
Металургів, Маяковського тощо
Реконструкція вулиці Земського лікаря Лукашевича – облаштовано нове дорожнє
покриття та тротуари, укладено безшумні тармвайні рейки, бруківку, встановлено сучасне
освітлення та замінено водопроводні мережі
Збудовано нову дорогу на вулиці Шкільній – із зеленими зонами та сучасним освітленням

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Продовження ремонтів шляхопроводів
Ремонт дороги на Набережній магістралі – на ділянці від річки Мокра Московка
до кільця по вул. Новокузнецькій
Будівництво нової дороги на вул. Нагнибіди.

СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ЗОН
ВІДПОЧИНКУ НА МІСЬКИХ
ПЛЯЖАХ
Чисті та обладнані місця для комфортного
відпочинку - це не тільки питання умов
для відновлення сил жителів міста, але й
питання безпеки. Адже занедбані зони
відпочинку найшвидше перетворюються
на “злачні” і небезпечні локації.
А ще сучасні чисті і обладнані пляжі на
берегах Дніпра надають довершеності
образу Запоріжжя як сучасного міста,
забезпеченого всім необхідним для життя
й туризму.

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Відкриття нової зони відпочинку у Заводському районі, на вул. Лейтенанта Шмідта
Удосконалення існуючих міських пляжів
Збільшення кількості сучасних та комфортних зон відпочинку у місті

ЗРОБЛЕНО

Правобережний пляж:
2018-2019 рр. – завершено реконструкцію лівої частини Правобережного пляжу –
збільшено його площу, облаштовано хвилеріз, замінено пісок, встановлено тіньові навіси,
перевдягальні, спортивні тренажери, медичний пункт тощо
2019-2020 рр. – 2 та 3 черги робіт на пляжі. Замінено піщану основу пляжу, виконано
демонтажні роботи, прокладено систему водопостачання, облаштовано оглядові
майданчики, сходи, підпірні стінки, зовнішнє освітлення з сонячними батареями. На
прилеглій території облаштовано лавки, урни, велопарковки тощо.
Червень 2020 року – початок роботи оновленого пляжу

Зона відпочинку на вул. Лейтенанта Шмідта (Заводський район):
Нині триває перша черга робіт, яка буде завершена у цьому році
Вже облаштовано доріжки для маломобільних людей, місце під спортивні майданчики,
проведено укріплення схилів
За результатами робіт Запоріжжя отримає ще один сучасний пляж із двома
універсальними спортмайданчиками та зоною для вечірніх прогулянок

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Виконання другої черги реконструкції
пляжної зони на вул. Лейтенанта Шмідта
Роботи з покращення існуючих міських пляжів
Розробка проектів нових зон відпочинку

У РЕЗУЛЬТАТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ
ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
У ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ
ЗАПОРІЖЖЯ ОТРИМАЄ
ЩЕ ОДИН СУЧАСНИЙ ПЛЯЖ.

РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ

Якщо для міста немає нічого ціннішого за
людей, які в ньому живуть, то для людей немає
нічого ціннішого за здоров’я: власне здоров’я,
здоров’я близьких, здоров’я дітей, які житимуть
і будуватимуть наше місто після нас, здоров’я
літніх людей, які побудували і захистили
Запоріжжя.
Реформа децентралізації та медична
реформа, які були запроваджені в Україні,
змінили процеси фінансування і організації
медичного обслуговування на місцях. Коли такі
реформи відбуваються «по-живому», це завжди
викликає труднощі у перехідний період.
Ми робимо все необхідне, щоб в Запоріжжі цей
період не став болісним ані для людей, ані для
медиків.
У Запоріжжі успішно реалізована Програма
розвитку первинної медико-санітарної
допомоги – одна з перших в Україні.
Ми продовжуємо оснащувати наші лікарні
новим медичним обладнанням, робимо ремонти,
фінансуємо систему надання невідкладної
медичної допомоги.

4

за
роки
ПРИДБАНО

261
ОДИНИЦЮ

СУЧАСНОГО МЕДИЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
МІСЬКИХ ЛІКАРЕНЬ

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Масштабна реконструкція сімейних амбулаторій
Ремонти відділень у міських лікарнях
Оновлення обладнання
Підтримка медпрацівників
Міські програми з надання медпослуг малозабезпечним запоріжцям похилого віку
ЗРОБЛЕНО

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги:
2018 рік – відновлено роботу амбулаторій: дитячої на вул. Ладозькій, 17 у Бородінському
мікрорайоні та сімейної амбулаторії на вул. Істоміна
2019 рік – відкрито після реконструкції амбулаторії в Шевченківському районі на вул. Брюлова, 6
2019 рік – завершено капітальний ремонт дитячих амбулаторій на вул. Автозаводській,8б
та вул. Карпенка-Карого, 7
2019 рік – реконструйовано дорослу амбулаторію на вул. Новокузнецькій, 20а
У відновлених медзакладах оновлено меблі та медичне обладнання
Придбано 34 одиниці сучасного санітарного транспорту
Для центрів первинної медико-санітарної допомоги закуплено понад 60 електрокардіографів
Започатковано електронний запис до сімейного лікаря

Оновлення медичного обладнання:
2016-2019 рр. – придбано 261 одиницю медичного обладнання. Це комп’ютерні томографи,
цифровий мамограф, рентгендіагностичні системи, ультразвукові апарати експертного класу,
апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнта, дефібрилятори, стоматологічні
установки тощо
Для Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги придбано та встановлено сучасний
ангіограф, який вже працює і зможе врятувати життя сотням пацієнтів з інсультами та інфарктами

Розвиток лікарень:
Відкрито діалізний центр на базі 10-ї лікарні
Створено амбулаторний реабілітаційний центр для учасників бойових дій, ліквідаторів
аварії на ЧАЕС
Активно працює госпітальне відділення для ветеранів війни на базі 2-ї міської лікарні –
місто фінансує не лише роботу відділення, а й харчування, придбання медикаментів для
ветеранів, які там лікуються
Комплексно розвивається 5 міська дитяча лікарня – для медзакладу придбано 10 апаратів
ШВЛ, 2 реанімаційні системи для новонароджених, 4 діагностичні рентгенівські системи, 3
стаціонарні апарати УЗД, мобільну рентгенівську систему тощо. Проведено ремонт у відділені
відновного лікування, наближається до завершення оновлення інфекційно-боксованого
відділення, відділення інтенсивної терапії нованароджених. Створено 3 сучасних рентген-кабінети
Створення сучасних приймально-діагностичних відділень у Міській лікарні екстреної та
швидкої медичної допомоги, 9-й міській лікарні
Завершено ремонт у інфекційно-боксованому відділенні для дітей у віці від 3 до 18 років,
відділенні інтенсивної терапії новонароджених
БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Відкриття після реконструкції нової сімейної амбулаторії по вул. Дорошенка, 3 у
Хортицькому районі
Продовження оновлення матеріально-технічної бази ЦПМСД та міських лікарень
Участь у державній програмі створення сучасних приймальних відділень

МОДЕРНІЗАЦІЯ МІСЬКИХ
БІБЛІОТЕК

Психологи та вчителі вкрай стурбовані:
ми все менше читаємо книжок. Особливо
небезпечно це для молодшого покоління: через
відсутність звички до читання погано
формуються структури мозку, які відповідають
за уяву, увагу, довгострокове планування.
Натомість телебачення, соціальні мережамі
в інтернеті формується так зване «кліпове
мислення», яке несумісне із розумовою працею,
здатністю до аналізу та творчості.
Щоб витримати конкуренцію із новими
інформаційними технологіями, книгарням і
бібліотекам теж доведеться модернізуватися,
стати більш привабливими для нового
покоління читачів.
Бібліотеки теж можуть бути сучасними.
Для цього ми створюємо нові моделі: бібліотеки
української літератури, медіатеки, центри
безперервної освіти, коворкінги.
За дорученням міського голови у Запоріжжі
розроблено та затверджено програму розвитку
міських бібліотек. Вона передбачає оновлення,
реконструкцію всіх бібліотек, підвищення
заробітних плат бібліотекарям. При цьому не
буде скорочено жодного працівника. За 5 років
планується оновити всі бібліотеки міста.
Реалізація програми вже принесла перші
результати.

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Оновлення та модернізація усіх бібліотек міста
Підвищення заробітних плат бібліотекарям
Введення у повноцінну роботу електронного каталогу бібліотек та електронного квитка

ЗРОБЛЕНО

Розроблено єдину айдентику бібліотек та створено фірмовий дизайн приміщень, за яким
будуть проводитися ремонти усіх закладів
Триває створення єдиного електроного каталогу біблотечного фонду міста
Впроваджується електроний квиток
Постійно оновлюється бібліотечний фонд
Розроблено та затверджено програму розвитку бібліотек, що передбачає масштабне
оновлення закладів та підвищення зарплатні бібліотекарям

2019 рік – після реконструкції відкрито Центральну бібліотеку для дорослих на вул. Гоголя, 66
2020 рік – оновлені та відкриті для відвідувачів бібліотеки на проспекті Маяковського, 7 та
проспекті Соборному, 173. Завершуються реконструкції ще трьох закладів.

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
За 5 років оновлять усі бібліотечні заклади міста
Буде підвищена зарплатня бібліотекарям, при цьому
скорочення не торкнеться жодного з працівників
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ЗА
РОКІВ
БУДУТЬ ОНОВЛЕНІ

УСІ БІБЛІОТЕКИ
МІСТА

ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ САД

Ботанічний сад є однією з туристичних
принад Запоріжжя. Його відвідують тисячі
людей.
Тут щорічно займається близько 800 дітей.

РЕКОНСТРУКЦІЯ
ТЕПЛИЦІ
«ЗИМОВИЙ САД»

площею

232,5 м2

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Завершення будівництва сучасної оранжереї, унікальної для України – у ній будуть зібрані
рослини з усіх материків планети, а всередині розташують водойму для збільшення
кількості ще й водних рослин
Продовження оновлення приміщень та матеріально-технічної бази
Розширення колекції ботанічного саду

ЗАПОЧАТКОВАНО МІСЬКУ ПРОГРАМУ
РОЗВИТКУ БОТАНІЧНОГО САДУ

ЗРОБЛЕНО

ПОПОВНЕНО КОЛЕКЦІЮ
ВІЧНОЗЕЛЕНИХ РОСЛИН –
ВИСАДЖЕНО
ПОНАД

700

ТУЙ, ЯЛІВЦЯ,
ЯЛИНОК, СОСЕН

2017 рік – триває реконструкція
теплиці «Зимовий сад» площею
232,5 кв. м
2018 рік – відкрито оновлену
теплицю із збільшеною площею,
осучасненим виглядом та
збільшеним різноманіттям
тропічних рослин
червень 2019 року – розпочато
будівництво унікальної для
України оранжереї площею
близько 1000 кв. м

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Створення унікальної сучасної оранжереї
замість 8 існуючих теплиць
Оновлення колекції рослин ботанічного саду
Модернізація приміщень та матеріальнотехнічної бази

НОВА ОРАНЖЕРЕЯ
БОТАНІЧНОГО САДУ
БУДЕ УНІКАЛЬНОЮ –
ПОДІБНИХ ЩЕ НЕ
ЗБУДОВАНО В УКРАЇНІ

БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

Відчуття безпеки - найголовніший чинник
комфорту та задоволення життям у
сучасному місті.
Запоріжжя - сучасне європейське місто, яке
має бути безпечним для кожної добропорядної
людини. Ми маємо бути спокійні за власне
життя і здоров’я, за дітей, батьків, друзів і
близьких.
Тому ми активно впроваджуємо програму
«Безпечне місто», яка покликана створити всі
умови для спокійного і комфортного життя в
Запоріжжі.

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Встановлення додаткових відеокамер на вулицях міста
Удосконалення роботи ситуаційного центру
Зниження рівня злочинності у місті завдяки відеофіксації
Захист важливих інфраструктурних об’єктів міста від вандалів

У МЕЖАХ ПРОГРАМИ “БЕЗПЕЧНЕ МІСТО”
ЗРОБЛЕНО

НА ВУЛИЦЯХ ЗАПОРІЖЖЯ ВСТАНОВЛЕНО
ПОНАД

230

СУЧАСНИХ
ВІДЕОКАМЕР

Створено ситуаційний центр із сучасною відеостіною, на яку інформація з камер
надходить у режимі реального часу
Підписано меморандум з правоохоронцям про використання можливостей програми
«Безпечне місто»
Розпочато реалізацію програми «Безпечна школа», яка передбачає встановлення
відеокамер у навчальних закладах задля безпеки дітей

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Відеофіксація на всіх важливих об’єктах Запоріжжя – в’їзди у місто,
iнфраструктурні об’єкти, місця з підвищеною небезпекою ДТП
Встановлення відеокамер в усіх навчальних закладах міста
Тісна співпраця з правоохоронцями щодо виявлення порушень завдяки відеокамерам

СКОРОЧЕННЯ ЧЕРГИ ДО
ДИТЯЧИХ САДКІВ
Нестача місць у дитсадках ще 4 роки тому
була реальною проблемою в усіх районах. З тих
пір реалізується міська програма створення
додаткових місць до дошкільних навчальних
закладах.
На початку реалізації міської програми черга
складала більше 1600 дітей, зараз вона
практично ліквідована.

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Продовження оновлення матеріально-технічного забезпечення у дитсадках
Продовження реконструкції та капітальних ремонтів вже існуючих дошкільних
закладів у всіх районах міста

ЗРОБЛЕНО

2017 рік – після реконструкції запрацювали 3 заклади дошкільної освіти – №100
(Шевченківський р-н), №144 (Комунарський р-н), №186 (Вознесенівський р-н)
2019 рік – оновлено дошкільні заклади №169 (Заводський р-н) та №217
(Шевченківський р-н)

НА ПОЧАТКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
У ЧЕРЗІ ДО ДИТЯЧИХ САДКІВ
ПЕРЕБУВАЛИ

1600

ДІТЕЙ

НАРАЗІ

61

ДИТИНА

ПРИ ЦЬОМУ У ДИТСАДКАХ
Є ВІЛЬНІ МІСЦЯ

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Відновлення роботи після реконструкції дошкільного закладу №220 (Дніпровський р-н)
Оновлення матеріально-технічного забезпечення дитсадків
Продовження реконструкцій дошкільних закладів в усіх районах міста

РОЗВИТОК ДИТЯЧОЮНАЦЬКОГО СПОРТУ
Футбольний клуб «Металург», який належав
приватному власнику, було ліквідовано. Однак
місту вдалося зберегти дитячо-юнацьку
футбольну школу «Металург». Замість
приватної школи було створено комунальну, і
діти змогли і далі займатися спортом.
Міська влада продовжує працювати над
укріпленням матеріальної бази школи. Зокрема,
цього року були викуплені приміщення,
футбольні поля та інше майно, які належали
раніше приватному футбольному клубу
«Металург» та його футбольній школі.
Попередній власник продав їх іншому
приватному власнику. Місто змогло викупити.
Це стосується майна бази на вул. 12 квітня та
на Великому Лузі. Тепер все це знову належить
футбольній школі та використовується для
навчання дітей.

Місто також фінансує інші дитячо-юнацькі
спортивні школи. Загалом мова йде про
20 міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
які представляють понад 30 видів спорту.
Бокс, боротьба, художня, спортивна
гімнастика, гандбол, футбол, східні
одноборства, плавання, легка атлетика,
волейбол, баскетбол, фехтування, хокей,
академічне веслування і так далі.
7 тисяч дітей займаються в них.
У Запоріжжі не лише не закрили ці школи, а і
продовжують їх розвивати. Зокрема кілька
років реалізується програма оновлення
спортивного інвентарю у цих школах.
Місто також вирішило повернути до
Запоріжжя великий футбол. Було вирішено
створити міський футбольний клуб «Металург»,
який знаходиться тепер у власності міста.

20
міських
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл,
представляють

30

понад
видів спорту

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Продовження розвитку дитячо-юнацького спорту
Підтримка талановитих спортсменів міста
Оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ

ЗРОБЛЕНО

Збережено колись приватну,
а нині міську дитячо-юнацьку
футбольну школ “Металург”
Викуплено у колишнього
власника приміщення,
футбольні поля та інше майно
Створено міський футбольний
клуб “Металург”

відремонтовано та модернізовано міський стадіон “Славутич-Арена”.
У результаті вже у 2019 році у місті відбувся матч “Україна – Естонія”, також тут проведено
2 гри молодіжної збірної, а ФК “Зоря”, що базується у нашому місті, отримав змогу
приймати на запорізькому стадіоні матчі Ліги Європи
місто спрямовує велику увагу на підтримку 20 міських ДЮСШ, які представляють
понад 30 видів спорту
створено та реалізовано спеціальну міську програму оновлення спортивного
інвентарю в школах
піднято зарплату тренерів та адмінперсоналу навчальних закладів – у середньому
від 32 до 35%
40 талановитих вихованців шкіл щомісяця отримують премію від міського голови.
Оплачується оренда комфортних залів для юних спортсменів
цього року «Зоря» вперше планує зіграти у нашому місті матчі групового етапу Ліги Європи

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Ремонти та оновлення обладнання у міських спортивних школах
Підтримка талановитих вихованців та працівників ДЮСШ
Підтримка спортсменів, що представляють Запоріжжя на міжнародній арені

В кожній роботі є важливим результат.
Але люди – завжди на першому місці.
Бо люди створюють результат. Люди
оцінюють результат. І перед людьми,
і за людей я несу відповідальність.

ЗАПОРІЖЖЯ ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНИ

У Запоріжжі було започатковано низку
масштабних музичних фестивалів.
Учасниками заходів стали відомі українські
виконавці. Їх відвідали десятки тисяч глядачів.
Серед них не лише запоріжці, а й гості з інших
регіонів України.

ЗАПЛАНОВАНО

у найближчі роки:

Проведення вже існуючих у місті фестивалів
Створення нових заходів та поширення їх не лише на всеукраїнський,
а й міжнародний рівень

У 2019 році

ЗАВІТАЛИ
ПОНАД
ЗРОБЛЕНО

80 000
ГОСТЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ
KHORTYTSIA FREEDOM – 2019

3 сцени
40 яскравих українських
виконавців, серед яких KAZKA,
alyona alyona, Арсен Мірзоян,
Pianoбой, «Один в каное»,
O.Torvald, Epolets, KARNA
7 000 туристів
Гості зі 100 міст України
Різноманітні фудзони та
зони відпочинку

ФЕСТИВАЛЬ
ZAPORIZHZHIA JAZZY – 2019

15 гуртів з США, України
та Австрії
2 сцени
Понад 20 годин музики
60 000 глядачів
Чимало фудзон, зон для
дитячих розваг тощо

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Проведення нових масштабних заходів на всеукраїнському та міжнародному рівнях
Розширення аудиторії та покращення вже існуючих успішних проєктів, таких як
Khortytsia Freedom та Zaporizhzhia Jazzy

РОЗВИТОК ЗАПОРІЗЬКОГО
АЕРОПОРТУ

Вперше за 8 років в Україні з’явився новий,
сучасний аеропорт, на рівні європейських.
Нагадаю, скептики не вірили, що ми зможемо
побудувати його, що наш аеропорт стане
прибутковим.
У 2019 прибуток аеропорту зріс до 91
мільйона гривень. І навіть чимало жителів
Дніпра віддають перевагу аеропорту
Запоріжжя – це і дешевше, і зручніше; до того ж,
ми можемо запропонувати більше напрямків
внутрішніх і міжнародних сполучень. У цьому
велика заслуга нової команди аеропорту.
Розвиток аеропорту важливий не лише для
тих, хто часто подорожує. Нові популярні
рейси, про які ми домовились із авіакомпаніями
завдяки модернізації повітряних воріт міста,
приваблюють наших сусідів: херсонців,
миколаївців, дніпрян та жителів більш
віддалених регіонів. Ці люди відвідують
Запоріжжя, зупиняються в наших готелях,
їдять в кафе і ресторанах, дивляться місцеві
цікавинки. Це впливає на сферу послуг і
розвиток малого бізнеса в нашому місті.

ВІДРЕМОНТОВАНО
ТЕРИТОРІЮ
ЗЛІТНО-ПОСАДКОВОЇ
СМУГИ:

75 000 м2
злітно-посадкової смуги

27 000 м2

руліжної доріжки

54 000 м2
перону аеропорту

у найближчі роки:

ЗАПЛАНОВАНО

Збільшення пасажиропотоку та прибутку аеропорту
Продовження розвитку інфраструктури аеропорту
Відкриття нових авіарейсів

ЗРОБЛЕНО

2

Відкрито
нові
авіарейси

Збільшено
пасажиропотік

ЗБУДОВАНО СУЧАСНИЙ
ТЕРМІНАЛ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ:

РОКИ
БУДІВНИЦТВА

Площа – понад 12 000 кв.м.
Пропускна здатність – 400
пасажирів на годину
Планова пропускна здатність
на рік – 1 000 000 пасажирів

до Шарджі
до Тель-Авіва
бюджетний рейс до Києва
регулярний рейс до Барселони
збільшено кількість регулярних рейсів
до Стамбула, Мінська та Києва
у 2018 році відкрито перший регулярний
рейс до Європи “Запоріжжя – Варшава”
у 2020 році відкрито нові рейси до
Будапешта, Вільнюса, Вроцлава, Гданська,
Кракова, Дортмунда, Бодрума, Тірани

2015 рік – 128 000 пасажирів
2016 рік – 275 000 пасажирів
2017 рік – 348 000 пасажирів
2018 рік – 400 000 пасажирів
2019 рік – 434 000 пасажирів

Збільшено
прибутки аеропорту
2017 рік – 43 000 000 гривень
2018 рік – 72 500 000 гривень
2019 рік – 91 000 000 гривень

БУДЕ ЗРОБЛЕНО
Завершення встановлення світлосигнального
та радіотехнічного обладнання
Продовження монтажу огородження навколо
аеропорту
Продовження розвитку інфраструктури аеропорту
Відкриття нових авіарейсів – до Відня, Ріміні,
Іракліона, Батумі, Ларнаки, Бургаса, Праги, Мілана

1 000 000
ПАСАЖИРІВ НА РІК

ПЛАНОВА ПРОПУСКНА
ЗДАТНІСТЬ НОВОГО
ТЕРМІНАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО
АЕРОПОРТУ

Номери екстрених служб
Служба надзвичайних ситуацій – 101
Поліція – 102
Швидка медична допомога – 103
Аварійна газова служба – 104

Комунальні служби
Міський Контакт-Центр (комунальні проблеми, питання благоустрою,
громадського транспорту, скарги та пропозиції) –
1580, (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80
Тепломережі – (061) 222 22 38 (тільки по буднях і в робочий час)
Водоканал – інформаційний центр: (061) 214 92 14, (061) 787 15 80, (050) 414 15 80,
(067) 656 15 80, аварійна служба: (061) 764 22 95, (061) 764 21 78
Обленерго – 0 800 504 502
Запоріжгаз – (061) 280 81 04, (061) 222 74 54 (цілодобова гаряча лінія),
(061) 233 05 21 (аварійна служба)
Запоріжміськсвітло (вуличне освітлення) – (061) 236 46 79
КП "Побутовик" (відловлюють і стерилізують бездомних тварин) – (061) 222 77 13
Комунальна ритуальна служба – (061) 270 68 67 (цілодобово)
Запорожліфтсервіс – 1586, (061) 263 28 41, (061) 720 44 54

Телефонна довідка – 109
Телефон довіри (3 9:00 до 21:00 по буднях) – (061) 228 15 84, (066) 313 15 84,
(067) 515 15 84, (063) 404 92 84
Служба автодоріг (якщо застрягли в снігу або інша екстрена ситуація на дорозі
в Запорізькій області) – (061) 787 64 30, (061) 787 54 35
Контакт-центр Національної служби здоров'я України
(всі запитання щодо нової медреформи) – 1677
Гаряча лінія з питань про коронавірус у Запоріжжі – (061) 224 63 83

Продовжимо розпочате

2020 р.

