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Звернення до громади 
 

Шановна громадо! 
 
Майже півтора року Кременчук працював над проектом, вагу і значення 

якого ще важко оцінити з позицій сьогодення. Вперше місто відійде від 
традиційних засад короткотермінового щорічного планування, де складно було 
прорахувати перспективи розвитку кожної конкретної сфери, передбачити як те 
чи інше рішення може вплинути на подальше життя міської громади.  

Робота здійснювалася спеціалістами структурних підрозділів виконкому 
міськради, громадськістю, депутатами Кременчуцької міської ради спільно з 
проектом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» 
(Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) 
за фінансової підтримки Уряду Канади. 

Кінцевою метою цього проекту є створення комплексної, узгодженої з 
громадою Стратегії розвитку міста. Після значної аналітичної роботи та 
врахування пропозицій кременчужан та експертів проекту ми визначили 
пріоритетні напрямки розвитку, на яких в першу чергу сконцентрувати зусилля 
громади: 

- ефективна робота галузей економіки; 
- забезпечення населення якісними транспортними та житлово-

комунальними послугами; 
- задоволення потреб населення у послугах соціальної сфери та 

забезпечення правопорядку; 
- поліпшення стану навколишнього середовища та запобігання його 

забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку міста. 
Хочу сердечно подякувати всім кременчужанам, які взяли участь у розробці 

проекту стратегії розвитку міста, висловили власні думки і побажання. Ми 
отримали не просто допомогу у створенні стратегічного плану, а повноцінний 
механізм взаємодії з громадськістю, який необхідний для втілення 
запланованого. 

Сприяти створенню комфортних умов для жителів міста шляхом успішного 
розвитку підприємництва, туризму, ефективної системи екобезпеки і збереження 
історичної спадщини – такий спільний курс обирає міська громада. 

Впевнений, що спільними зусиллями наше місто стане таким, яким його 
хочуть бачити учасники групи стратегічного планування і всі кременчужани – 
екологічно чистим містом, туристичним центром України з активно працюючою 
економікою та високим рівнем життя. 

 
Міський голова                                                                  В.О. МАЛЕЦЬКИЙ 
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Вступ 
Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі регіонів і окремих територіальних 
громад як одиниць регіонального й місцевого рівня управління держави, які здатні, з одного 
боку, зменшити навантаження на органи центральної влади, перебравши на себе частину їх 
повноважень, а з іншого – максимально враховувати потреби місцевих жителів при прийнятті 
рішень. Цей процес є результатом децентралізації, регіоналізації, демократизації та 
глобалізації. 

Надмірна централізація управління, недосконала фінансово-економічна база місцевих 
органів влади призвели до виникнення значних диспропорцій у територіальній структурі 
економіки, накопичення на місцях господарських, економічних та соціальних проблем. 
Системні потрясіння, які відчули на собі органи регіональної та місцевої влади України 
впродовж кризового періоду, нові виклики, які склалися в сучасний період, сформували нові 
вимоги щодо досягнення їх збалансованого розвитку; розв’язання специфічних проблем 
регіонів і окремих населених пунктів, стимулювання міжмуніципальної співпраці. 

З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
відбулась передача владних повноважень на базовий рівень місцевого самоврядування для 
реалізації принципу субсидіарності. Поряд з реформою державної регіональної політики, яка 
завершила перший етап – формування нормативної бази, в Україні відбулася широка 
бюджетна децентралізація. В результаті якої міста обласного значення та об‘єднані 
територіальні громади отримали значні додаткові ресурси для свого розвитку. 

Для ефективної реалізації регіональної та місцевої політики необхідно узгодження цілей, 
пріоритетів, завдань і заходів центральних, регіональних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування стосовно як розв’язання нагальних проблем 
розвитку, так і досягнення довгострокових стратегічних цілей. Тому розробка та реалізація 
Стратегії розвитку міста здійснюється на основі системи взаємопов’язаних документів: 
Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року та План заходів з 
її реалізації; Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року та План заходів з її 
реалізації. 

Фінансування заходів і проектів Стратегії розвитку міста передбачається за рахунок: міського 
бюджету; міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 
фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів 
об’єднаних на принципах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій; 
капітальних видатків державного бюджету; державних цільових програм, у тому числі 
програм подолання депресивності територій; угод щодо регіонального розвитку; програм і 
заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку. 

За підтримки міжнародних донорських організацій міста прагнуть реалізувати дії з підтримки 
заходів, що стосуються підвищення науково-технічного потенціалу, розвитку підприємництва, 
демократизації процесів управління, гендерного бюджетування та підвищення ролі жінок в 
процесах управління громадою, тимчасового розміщення та розселення переміщених осіб, 
їхньої інтеграції у приймаючих громадах. Ці проекти є частиною довгострокової підтримки 
країн ЄС, США, Канади та інших країн світу. 

Заходи з розробки Стратегії розвитку міста Кременчука реалізовано відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної 
політики», постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 
регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 
заходів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 31.03.2016 року N 79 «Про затвердження Методики розроблення, 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 
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розвитку та планів заходів з їх реалізації», Стратегії розвитку Полтавської області до 
2020 року. 
Мета Стратегії розвитку міста полягає у вирішенні спільних проблем і реалізації спільних 
завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання 
ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення 
екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається 
через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу. 
Нерівність між жінками та чоловіками призводить до економічних спотворень і стримує 
економічне зростання, тоді як увага до ґендерних відмінностей і нерівності сприяє сталому 
місцевому економічному розвитку. Саме тому робота над аспектами ґендерної рівності була 
невід’ємною частиною розробки Стратегії розвитку міста Кременчука. В Стратегії приділено 
увагу рівній участі жінок і чоловіків в економічній діяльності, визначено економічні можливості 
та перешкоди. Місто надаватиме підтримку забезпеченню якісного працевлаштування жінок і 
чоловіків в рамках ініціатив зі створення робочих місць, забезпечуватиме врахування голосу 
жінок в управлінні містом і застосовуватиме на практиці принципи ґендерної рівності 
гарантовані Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків». 
Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, який 
допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання 
інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, створення 
умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток спрямований на 
виробництво найбільшої кількості благ і створення максимальної кількості робочих місць за 
рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у динамічному й більш 
стабільному розвитку у порівнянні з іншими регіонами, у розвитку місцевих фірм, що 
перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходах) 
та джерелом якої є місцеві умови для ведення бізнесу – сприятливе бізнес-середовище. 

Обґрунтування положень Стратегії розвитку міста здійснено на основі статистичних 
показників розвитку України, Полтавської області та аналітичної й оперативної інформації 
управлінь і відділів міськвиконкомів, райдержадміністрацій, аналітичних досліджень і 
прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням 
міжнародних правових актів і міжнародних угод. 

Розпорядженням міського голови від 08.07.2017 року № 223-Р, з метою розробки Стратегії 
розвитку м. Кременчук створено Робочу групу зі стратегічного планування за участі 
представників управлінь і відділів міськвиконкому, депутатів міської ради, керівників 
підприємств і установ, підприємців, представників громадських асоціацій, незалежних 
експертів. 

Підготовче засідання Робочої групи відбулося 14 липня 2016 року, на якому учасники 
ознайомилися з методологією процесу розробки Стратегії розвитку міста, обговорили 
Дорожню карту її розробки на весь період роботи, визначили обсяги необхідної інформації та 
її джерела для формування Профілю громади міста, а також обговорили методологію 
проведення опитування керівників підприємств і підприємців. 

У процесі розробки Стратегії фахівці Проекту Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС), який 
впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади, 
здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, 
отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання консультаційних 
послуг з питань, які належать до усіх аспектів стратегічного планування та розвитку громади. 
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1. Методологія розробки Стратегії 
При всій різноманітності моделей і методів стратегічного планування, вони мають три великі 
блоки, притаманні будь-якому проектному циклу: аналіз – планування – впровадження, для 
яких, за необхідністю, завжди передбачається можливість ітерації, тобто повторення по колу, 
але на якісно новому рівні. 

Під час розробки Стратегії розвитку міста Кременчука (Стратегія) та Плану її реалізації 
використано методологію, яка складається з 6 логічних етапів: 1) Організація роботи зі 
стратегічного планування; 2) Аналіз середовища та факторів розвитку територіальної 
громади; 3) Визначення місії, бачення, сценаріїв і напрямів розвитку громади; 4) Розробка 
планів дій (Плану реалізації Стратегії); 5) Громадське обговорення та ухвалення Стратегії та 
Плану її реалізації; 6) Моніторинг і впровадження Стратегії. 

 
Рис. 1. Схема процесу розробки Стратегії 

Для передбачення та запобігання появі негативних екологічних впливів на довкілля, які 
можна очікувати в результаті впровадження Стратегії, використовується Стратегічна 
екологічна оцінка (СЕО). СЕО – системний і запобіжний процес аналізу впливу на довкілля 
запропонованих проектів документів розвитку стратегічного характеру. Після визначення 
можливих позитивних і негативних впливів, у разі необхідності, Стратегію розвитку громади 
міста можна доопрацювати для подальшого розширення позитивних впливів і зменшення 
можливих негативних впливів. СЕО сприяє ефективній реалізації ініціатив з місцевого 
розвитку, забезпечуючи інтеграцію пріоритетів екологічної збалансованості до розвиткових 
ініціатив. 

Етап 1: Організація роботи зі стратегічного планування 
Робоча група зі стратегічного планування (РГ) 
Розпорядженням міського голови визначено групу осіб, яких було запрошено до роботи над 
Стратегією, які ухвалювали всі рішення, необхідні для розвитку міста. Саме на засіданнях 
Робочої групи були презентовані, обговорювались усі напрями роботи та ухвалювались 
відповідні рішення. Склад РГ сформований із: (1) органи місцевого самоврядування 
(представники міської ради та її виконавчих органів), (2) приватні компанії (представники 
великих, середніх, малих підприємств і приватні підприємці) (3) громадські організації. 
Важливим є включення до складу РГ представників організацій, які опікуються питаннями 
ґендерної рівності й охорони довкілля. Створення саме такого типу партнерства стає 
вагомим чинником, який підвищує якість та цінність кінцевих матеріалів і зміцнює ймовірність 
того, що проекти, які включено до Стратегії будуть впроваджені, а цілі, визначені у ній будуть 
реалізовані. 

Графік проведення робіт зі стратегічного планування 

 Прогнози, 
моделювання 
сценаріїв розвитку 

 Місія, Бачення 
 SWOT-аналіз 
 Стратегічний вибір 
 Плани дій (цілі, 

завдання) 
 Проекти та заходи 

Аналіз 

 Дослідження та 
стратегічний аналіз 
середовища 

 Профіль громади 
 Соціологічні 

дослідження 

 Громадське 
обговорення та 
сприйняття громадою 

 Ухвалення міською 
радою 

 Розробка цільових і 
галузевих програм 

 Структура управління 
 Моніторинг і оцінка 
 Перегляд і коригування 

Планування Впровадження 
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Графік розробки Стратегії та Плану її реалізації став головним інструментом управління 
процесом планування. Графік розроблявся виходячи з потреб РГ і працівників органів 
місцевого самоврядування для забезпечення вчасної реалізації усіх етапів виконання робіт зі 
стратегічного планування. 

Етап 2: Аналіз середовища та чинників розвитку територіальної громади 
Профіль (Паспорт) громади 
Інформаційною основою для планування розвитку територіальної громади має бути базовий 
документ, що є аналітично-описовою частиною Стратегії. Аналітично-описова частина має 
назву Профіль громади та розміщується у Додатку до Стратегії. В Профілі громади 
виконаний аналіз кількості, якості та динаміки зміни ресурсів громади. Для аналізу необхідно 
бачити стійкі тенденції, отже доцільна наявність показників не менше ніж за 5 років. Після 
кількісного аналізу були сформульовані якісні висновки. Цей документ став відправним 
пунктом для членів Робочої групи при обговоренні й досягненні консенсусу щодо критичних 
проблем, які стоять перед громадою. Аналітичні матеріали Профілю громади також 
використовувалися в аналізі SWOT. 

Проведення опитування думки представників громадськості й бізнесу 
Дослідження думки представників місцевого бізнесу стало обов’язковим елементом аналізу 
середовища в процесі стратегічного планування. Зібрана інформація зводиться до єдиного 
документу, який відображає консолідовану думку представників органів місцевого 
самоврядування, ділових кіл і громадськості міста. Корисним стало проведення опитування 
щодо ставлення представників міста до планів, напрямів розвитку, пріоритетних галузей 
економіки та бажання співпрацювати в рамках роботи над зміцненням місцевої економіки. 

Розробка SWOT-аналізу 
Зовнішній аналіз – оцінка основних загроз і можливостей, що визначаються зовнішнім щодо 
міста середовищем і внутрішній аналіз – аналіз сильних і слабких сторін громади, 
забезпечують визначення основних проблем розвитку територіальної громади. Добре 
розуміння цих чотирьох аспектів ситуації в громаді допомагає точніше спрямувати 
планування заходів з прискорення розвитку громади на максимально можливе використання 
сильних сторін, виправлення слабких сторін, використання наявних можливостей і усунення 
загроз. SWOT-аналіз проводився в цілому по місту та розрізі визначених пріоритетних 
напрямів його розвитку. 

Етап 3: Визначення місії, бачення, сценаріїв і напрямів розвитку громади 
Складання стратегічного бачення та місії міста 
Аналіз внутрішнього й зовнішнього середовища територіальної громади та розробка Бачення 
виконувалися паралельно, що забезпечило відображення в Стратегії очікувань основних 
зацікавлених сторін. На практиці, процес стратегічного планування Робочою групою 
починався з визначення Місії та Бачення бажаного стану територіальної громади у 
майбутньому. Бачення бажаного майбутнього територіальної громади – це образ, що має 
оволодіти всією громадою й надихати її. Місія територіальної громади – це причина появи, 
основне призначення та сенс її існування, сукупність унікальних історичних і сучасних 
особливостей і конкурентних переваг громади, які у неї вже є, та які громада хотіла б 
зберегти для подальшого розвитку або здобути у процесі свого розвитку. Бачення 
майбутнього і Місія територіальної громади були ретельно розглянуті й затверджені РГ, а 
також донесені до всіх громадян міста. 

Згода щодо напрямів і пріоритетів розвитку міста 
Після відповідного аналізу, на засіданні РГ обговорювалися аналітичні матеріали та їх 
результати. На цьому засіданні досягався консенсус щодо пріоритетів розвитку, що є 
визначальними для міста. Бажана «траєкторія» розвитку, що мала привести громаду до 
Бачення, складалася з низки стратегічних напрямів розвитку, які мають відповідати не тільки 
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Баченню розвитку й Місії територіальної громади, але й базувались на проведеному аналізі її 
розвитку та перевагах, ресурсах і визначальних можливостях. 

Стратегічні напрями на бажаній «траєкторії» розвитку вказують на шляхи досягнення саме 
цього стратегічного Бачення. З визначенням напрямів розвитку було продовжено процес 
свідомого вибору конкретних способів, системи цілей і результатів розв'язання визначених 
проблем, реалізації можливостей. Кожен зі стратегічних напрямів конкретизувався у 
стратегічних і оперативних цілях. 

Етап 4: Розробка планів дій (Плану реалізації Стратегії) 
На наступному етапі стратегічного планування за кожним з визначених напрямів розвитку 
розроблялися стратегічні (загальні) цілі, на основі яких формулювалися цілі нижчого порядку 
– оперативні цілі. 

Стратегічні цілі виходили зі стратегічного Бачення й стратегічних напрямів і утворювали 
рамки, в яких приймалися рішення щодо конкретних цілей і заходів. Сукупність стратегічних 
цілей відповідала конкретному стратегічному напряму. 

 
Рис. 2. Схема побудови Стратегії 

Оперативні цілі показували, як необхідно проводити зміни та визначати стратегічні цілі 
кількісно, показували терміни виконання, конкретних виконавців, результат виконання, обсяги 
та джерела фінансування, конкретні заходи. За кожною оперативною ціллю розроблялася 
низка проектів, що відображають, які заходи необхідно здійснити, якого результату необхідно 
досягти, хто є відповідальним за реалізацію даного проекту, хто є виконавцем і 
співвиконавцем конкретного заходу, який строк виконання, який обсяг прогнозованих коштів 
необхідно залучити та з яких джерел їх можна отримати для реалізації даного проекту. 

План дій / План реалізації Стратегії презентувався перед членами РГ, яка його затвердила. 

Етап 5: Громадське обговорення та ухвалення Стратегії та Плану її реалізації 
Склавши Стратегію розвитку та План її реалізації включно з Планом моніторингу виконання, 
РГ ініціювала проведення громадського обговорення. Після проведення громадського 
обговорення допрацьовані проекти документів подавалися на розгляд і ухвалення міській 
раді в якості політики міста. 

Етап 6: Моніторинг і впровадження Стратегії 
Управління впровадженням Стратегії повинно складатися з двох частин. Перша політична 
складова декларує бажання досягти цілі, ухвалювати рішення та розподіляти повноваження 
щодо виконання завдань. У другій частині повинно йтися про виконавчі органи, які 
виконуватимуть проекти. 

Стратегічне бачення 
Місія 

Стратегічний  
напрям A 

Стратегічний  
напрям Б 

Стратегічний  
напрям В 

Стратегічна ціль A.1 

Завдання / Проект Завдання / Проект Завдання / Проект 

Стратегічна ціль Б.1 Стратегічна ціль В.1 

Оперативна ціль A.1.1. Оперативна ціль Б.1.1. Оперативна ціль В.1.1. 
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Система моніторингу має включати: орган з моніторингу (необхідно створювати з 
врахуванням особливостей територіальної громади); документ (Положення) про систему 
моніторингу виконання Стратегії (у Стратегії є окремий розділ з описанням системи 
моніторингу її впровадження); систему індикаторів (результатів) виконання Стратегії (кількісні 
та якісні показники / індикатори). 

Визначення органів, відповідальних за реалізацію Стратегії 
Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно 
створити орган / інституцію, яка би займалась її впровадженням. Забезпечення 
впровадження – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю 
численних організацій, які задіяні у процесі виконання проектів та заходів Стратегії. Цим має 
займатись Комітет з управління впровадженням, створений з представників органів місцевого 
самоврядування, бізнесу та громадськості. Ця група добре організованих професіоналів 
уособлює політичну волю реалізувати заплановані зміни. 
Система індикаторів оцінки ефективності впровадження Стратегії 
У системі стратегічного планування моніторинг і оцінка є заключним етапом розробки 
Стратегії та здійснюються протягом усього періоду її впровадження. Інструментом 
моніторингу є система комплексних показників (індикаторів), які відображають як 
ефективність виконання конкретних завдань, так і засвідчують їхню відповідність 
стратегічним цілям Стратегії розвитку громади. 

Система моніторингу ефективності виконання Стратегії передбачає багаторівневу ієрархічну 
модель системи індикаторів. 
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2. Коротка характеристика міста 
Кременчук – місто обласного значення, адміністративний і промисловий центр України, з 
населенням 222325 осіб (на 1 січня 2017 року). Розташоване майже в центрі України, на 
березі річки Дніпро, в його середній течії на кордоні лісостепу та степу. Територія міста 
становить 9586 га, протяжність з півночі на південь – 30 км. 

Місто розташоване в 119 км від міста Полтави та 286 км – від Києва. Місто межує з 
Кам’янопотоцькою, Білецьківською,  Рокитненською, Потоківською сільськими радами та з 
Піщанською, Новознам’янською і Омельницькою сільськими об’єднаними територіальними 
громадами. Найближчі міжнародні аеропорти знаходяться: м. Бориспіль – 254 км; м. Київ – 
293 км; м. Дніпро – 166 км; м. Харків – 250 км. Кременчук має діючий гелікоптерний 
майданчик Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, який 
здатний приймати гелікоптери різних класів. 

Кременчук – значний залізничний вузол, який сформувався на перетині трьох напрямків – 
Кременчук – Полтава, Кременчук – Користівка та Кременчук – Ромодан. Місто має пряме 
залізничне сполучення з багатьма регіонами країни. 

Основною водною артерією Кременчука є Дніпро, а саме його частина, перетворена на 
Дніпродзержинське водосховище, яке розділяє місто на лівобережжя (власне Кременчук) та 
правобережжя (Крюків). Перевагою міста є наявність вантажного та пасажирського портів. 
Кременчуцький річковий порт, який знаходиться на лівому березі Дніпра, обслуговує 
вантажні перевезення, в основному, в напрямку Києва, Кам’янського, Херсону, Дніпра. 

Місто має розвинену мережу автомобільного транспорту, який зв'язує його з усіма регіонами 
України. Через Кременчук проходять автомагістралі Бориспіль – Дніпро і Полтава – 
Олександрія – Одеса. 

Датою заснування міста вважається 1571 рік. Існує легенда, що назва міста виникла від 
тюрського слова «кечмен»  «фортеця», коли польський король Август Сигізмунд II підписав 
універсал про необхідність побудувати в урочищі міста фортецю для охорони Придніпров’я 
від татарських набігів і для контролю над запорізьким козацтвом. 

Кременчук – місто, розташоване на перетині історичних кочових, торгових, мандрівних 
шляхів; місто винахідників і митців, учених і воїнів; чумацька столиця й центр Новоросійської 
губернії; розділене Дніпром і об’єднане залізничним мостом, названим у 19 ст. «чудом 
інженерної техніки в Європі». Територія міста була заселена з найдавніших часів, про що 
свідчать знаряддя праці кам’яного віку, котрим не менше 33 тис. років. 
Виробничий потенціал 

Кременчук – один з найпотужніших індустріальних центрів України з розвиненою 
економічною та соціальною інфраструктурою. В місті функціонує більше 86 промислових 
підприємств, 58 будівельних організацій різних форм власності та більше 14 тисяч суб'єктів 
підприємницької діяльності. Структура промисловості охоплює майже всі базові галузі, це: 
нафтопереробна й нафтохімічна, машинобудування й обробка металу, харчова, легка й 
будівельна галузь, частка яких у загальному обсязі реалізованої продукції становить 78,9%. 

До найбільш відомих підприємств належать: 
- Машинобудування та металообробка: ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Кременчуцький колісний 

завод», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний 
завод», ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин». 

- Нафтопереробна та хімічна промисловість: ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «Кременчуцький 
завод технічного вуглецю». 

- Легка промисловість: ПрАТ «Кременчуцька виробничо-торгівельна фірма «Кремтекс», 
Госпрозрахункова виробнича фірма «Рута» ПДМН ПАТ «Укртранснафта», 
ТОВ «Кременчуцький шкірзавод». 

- Харчова промисловість: ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод», 
ПрАТ «Кременчукм’ясо», ДП «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів», ПрАТ 
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«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат, ПП 
ВТК «Лукас». 

- Підприємства будівної індустрії та будматеріалів: заводи залізобетонних конструкцій та 
залізобетонних виробів, кар’єроуправління та інші. 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у розрахунку на одного мешканця 
міста за 2016 рік склав 164,4тис.грн. Це надало можливість місту зайняти 2 місце за даним 
показником серед найбільших міст обласного значення Полтавського регіону. 

Міський бюджет 
Основними джерелами формування загального фонду міського бюджету, які в доходній 
частині складають близько 96,7%, є: податок на доходи фізичних осіб (11010000) – 61,9%, 
податок на майно в частині земельного податку (18010500-18010900) – 16,0%, акцизний 
податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
(14040000) – 10,3%,єдиний податок (18050000) – 8,5%. Головним джерелом доходної 
частини міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. 

Підприємництво 
За даними КОДПІ станом на 01.01.2017 року кількість суб’єктів малого та середнього 

підприємництва складає – 14 986 одиниць, з них: 
- кількість суб’єктів малого підприємництва - 14 911одиниць; 
- кількість суб’єктів середнього підприємництва – 75 одиниць. 

Чисельність працюючих у суб’єктів малого та середнього підприємництва складає 
28074 осіб. Збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва по фізичних особах  
обумовлено змінами діючого законодавства в частині застосування штрафних санкцій за не 
оформлення найманих працівників. 

Ринок праці та доходи населення 
За останні три роки спостерігаються негативні тенденції в демографічній ситуації. Так  за 
2016 рік спостерігається зниження народжуваних до 1905 осіб та підвищення рівня померлих 
до 3032осіб (природне скорочення1127 осіб). 

Загальне скорочення чисельності населення у 2016 році становить 1480 особи. Це один з 
важливих показників, що характеризує добробут людей, умови праці, досягнення медицини 
та рівень життя. 

Чисельність безробітних, які перебували на обліку в міськрайцентрі зайнятості станом на 
01.01.2017р. становить 2754 особи. 

В місті спостерігається значна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – 3892 особи, що 
складає 1,75% від загальної кількості населення. Кількість ВПО на 10 тис. населення складає 
175 осіб. 

Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника за 2016 рік 
склала 4850 грн., що становить 117,9% до відповідного періоду минулого року. За перше 
півріччя 2017 року заробітна плата склала 6340,0 грн., що становить 135,5% до відповідного 
періоду минулого року.  

Експортна та інвестиційна діяльність 
  Обсяги   експорту  послуг   по  місту   за  2016  рік  становили 3,8 млн.дол.США, що 

складає 63,2 % до відповідного періоду минулого року, а імпорту послуг – 42,8 млн.дол.США, 
або 104,2% до відповідного періоду минулого року. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами 
було негативним і становило 38,9 млн.дол.США.  

Джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти 
підприємств. За 2016 рік  підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел 
фінансування освоєно 1626,8 млн. грн. капітальних інвестицій, що більше від обсягу 
капітальних інвестицій на 59,4% за відповідний період минулого року.  
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Соціальна інфраструктура 
У Кременчуці працює 30 загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема 3 ліцеї, 2 гімназії, 
1 колегіум, 2 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням англійської мови та з 
поглибленим вивченням фізичної культури та основ здоров'я, спеціалізована школа-інтернат 
№ 21 з поглибленим вивченням окремих предметів, одна вечірня школа. Чисельність учнів у 
місті складає 20368 осіб. 

Підготовку фахівців в Кременчуці здійснюють 6 професійно-технічних навчальних закладів, 
8 вищих навчальних закладів, де здобувають вищу та професійно-технічну освіту понад 
16 тисяч учнів і студентів, з них понад 6,5 тисяч набувають робітничі професії. 

Медичне забезпечення населення міста здійснюється 26 закладами охорони здоров’я. У 
підпорядкуванні управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради знаходиться 14 закладів. Загальна потужність, на яку розраховані амбулаторно-
поліклінічні заклади, підпорядковані управлінню охорони здоров’я міської ради, складає 
4690 відвідувань за зміну. В м. Кременчуці функціонують 3 Центри первинної медико-
санітарної допомоги, як окремі юридичні особи. 2 лікувально-профілактичних заклади 
(Кременчуцький міський пологовий будинок і Кременчуцька міська дитяча лікарня) отримали 
міжнародний статус – «Лікарня доброзичлива до дитини». 

У місті діє 17 комунальних установ культури. Хранителем історії міста майже 48 років є 
Кременчуцький краєзнавчий музей. Сьогодні Кременчуцький краєзнавчий музей – науково-
дослідний і культурно-освітній заклад з широким діапазоном напрямів діяльності. 

Природно-заповідний фонд міста представлений: ландшафтним заказником 
загальнодержавного значення «Білецькі плавні»; регіональним ландшафтним парком 
«Кременчуцькі плавні»; геологічною пам’яткою природи місцевого значення «Скеля – 
гранітний реєстр» та іншими територіями ПЗФ. 

15 лютого 2008 року Кременчуцькою міською радою впроваджено систему управління якістю 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 
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3. Обґрунтування стратегічного вибору 
Моделювання сценаріїв розвитку міста Кременчук було здійснено на засіданні Робочої групи 
зі стратегічного планування. Підставою для цього моделювання стало представлення 
учасникам результатів аналізу середовища та проведеного об’єктивного й суб’єктивного 
аналізу. Учасники засідання ознайомилися з інформаційною основою для планування 
розвитку територіальної громади у вигляді базового документу – Профілю громади. У цьому 
документі виконано аналіз кількості, якості та динаміки зміни ресурсів громади. 

Також представлені результати опитування керівників підприємств та підприємців міста. 
Вивчення думки представників підприємництва міста дало можливість учасникам Робочої 
групи дізнатися про їх ставлення до органів місцевого самоврядування, проблеми, які вони 
вважають найбільш важливими, про їхні очікування та про їхні плани на майбутнє. 

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у 
ретроспективі останніх років, та, відповідно, моделювання «соціально-економічного 
ландшафту» (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) міста дали можливість 
сформувати базові сценарні припущення, «інерційний» (песимістичний) та «інтенсивний» 
(оптимістичний) сценарії розвитку міста. 

Базові сценарні припущення: 
1. Показник ВВП на душу населення України після 2017 року матиме незначне зростання – 
на 2-3% у рік. 

2. В найближчі роки податкове навантаження на суб’єкти підприємницької діяльності та 
населення не зменшиться. Можна очікувати спрощення правил ведення бізнесу. 

3. Продовжуватиметься девальвація національної валюти, що стимулюватиме товарне 
виробництво на експорт. 

4. Очікується суттєвий перерозподіл податкових надходжень між державою та органами 
місцевого самоврядування на користь останніх. 

5. В Україні поступово будуть впроваджені стандарти ЄС щодо виготовленої в Україні 
продукції. 

6. Рух товарів до та з ЄС буде безмитним, що сприятиме зростанню товарообігу між 
Україною та ЄС. 

7. Інвестиційний клімат в Україні дещо покращиться. Країна стане привабливішою для 
європейських інвесторів. 

8. Надалі зростатимуть ціни в національній валюті на паливно-енергетичні ресурси, 
особливо для населення та комунальних підприємств. 

9. Доходи населення у найближчі 2-3 роки будуть відносно низькими, після цього – поступово 
зростатимуть до 2025 року. 

10. Підприємствам найближчі 2-3 роки буде обмежений доступ до позичкового капіталу. 
Потім доступ до кредитів має суттєво покращитися. 

Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку «Хай все лишиться, як було!» 

Демографічна ситуація міста характеризується зменшенням чисельності населення у 
працездатному віці, «старіння населення». 
Господарський комплекс міста розвиватиметься з ймовірним збереженням, 
«консервацією» нинішнього стану виробництва. При цьому варіанті розвитку подій 
основною мотивацією функціонування господарського комплексу міста залишиться 
отримання максимально можливого прибутку на основні екстенсивної експлуатації 
існуючих виробничих потужностей. При цьому динамічні показники виробництва будуть 
залишатись малорухомими. Зростання виробництва (при наявності такого) буде 
характеризуватися незначними та нестабільними темпами. Структура виробництва буде 
залишатись досить деформованою. Частка транспортного машинобудування, 
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нафтопереробки та металургії, як і сьогодні, складатиме більше 80% загального обсягу 
реалізованої продукції. 
У випадку реалізації «песимістичного варіанту» розвитку господарський комплекс 
Кременчука буде характеризуватися такими особливостями: у структурі економіки міста 
домінуюче положення буде займати нафтопереробка, що сприятиме зростанню 
техногенного пресингу на довкілля; екстенсивні тенденції в економіці не будуть сприяти 
упорядкуванню й ефективному використанню міських територій. У випадку реалізації цього 
сценарію обмеженого зростатиме чисельність зайнятих у промисловості, на що немає ані 
демографічних, ані економічних ресурсів. Поглиблюватиметься також проблема 
працевлаштування жінок, оскільки розвиваються сектори, в яких працевлаштовані 
переважно чоловіки. 
Реалізація «песимістичного сценарію» залишить місту вкрай вузький простір структурних 
змін у виробничому комплексі. Досить вузька та однобока спеціалізація на виробництві 
продукції транспортного машинобудування та нафтопереробки обумовить надзвичайну 
уразливість соціально-економічної системи міста. Відчуватимуться навіть найменші 
перебої у поставках нафти та коливання кон’юнктури ринку. 

Описаний сценарій відбиває лише основні соціально-економічні та демографічні параметри, 
які, проте, є визначальними для характеристики майбутнього міста. Очевидно також, що на 
даному «ландшафті» за збереження основних тенденцій і незмінності базових припущень не 
існує альтернативної траєкторії, яка призвела б до іншого сценарію. Отже, онтологічною 
підставою Стратегічного вибору є неприйнятність описаного сценарію для громади міста. 

Ймовірний оптимістичний сценарій розвитку передбачає цілеспрямований вплив на 
соціально-економічний «ландшафт» чинників, які лежать поза межами впливу місцевої 
громади та є компетенціями центральної влади країни. Траєкторія розвитку на гіпотетичному 
«ландшафті» та за базових припущень формує інтенсивний «оптимістичний» сценарій. Він 
ґрунтується на нарощуванні потужностей промислового виробництва на базі нових 
інвестиційних проектів в традиційних для міста або суміжних галузях з поступовим 
зміщенням виробничих циклів в бік зростання глибини переробки. 

Сценарій інтенсивного розвитку: «Нові реформи – нові можливості!» 

Інноваційний варіант розвитку господарського комплексу міста пов'язаний з його всебічною 
модернізацією та структурною трансформацією. При цьому варіанті розвитку подій 
демографічна ситуація покращується, уповільнюється тенденція загального зменшення 
населення, збільшується народжуваність, спостерігається позитивне сальдо міграції. 
Основною мотивацією у функціонуванні господарського комплексу міста стає досягнення 
максимально можливої суспільної ефективності, тобто не тільки отримання високого 
ефекту у функціонуванні виробництва, але й досягнення на його основі відповідного 
соціального рівня розвитку міста (умов і якості життя населення), а також збереження 
сприятливого стану довкілля. Важливою складовою господарського комплексу міста має 
стати мале та середнє підприємництво, питома вага якого зростатиме в усіх економічних 
показниках розвитку міста. 
Інноваційна економіка міста характеризуватиметься готовністю суб’єктів господарювання 
до конкуренції, пошуку й освоєння нових ринків. У зв’язку з наявністю сприятливих умов 
для розвитку господарський комплекс міста разом з житловим будівництвом отримують 
збалансовані та достатні обсяги інвестицій. 
Важливою складовою даного варіанта розвитку стане диверсифікація структури 
виробництва міста та розширення його спеціалізації. Доцільним у цьому відношенні є 
створення у місті сучасних виробництв точного машинобудування (виготовлення 
обчислювальної техніки, приладів контролю технологічних процесів, засобів зв’язку, 
побутових приладів), харчової та легкої промисловості. Важливим напрямом 
впровадження інноваційного варіанту розвитку економіки міста має стати переорієнтація 
експорту та просування продукції місцевих товаровиробників на нові зовнішні ринки. В 
результаті місто буде забезпечено сотнями нових робочих місць. 
Формування такої моделі економіки буде досягнуто шляхом промислового інтегрування з 
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територіальними формами організації інноваційної діяльності. Тобто створення технопарку 
реалізує повний інноваційний цикл промислового виробництва, що потребуватиме 
проведення наукових досліджень, розробку дослідних зразків і впровадження їх у 
виробництво. Технопарк матиме зручне транспортно-географічне розташування, наявність 
висококваліфікованої робочої сили, сформовану інженерну, комунікаційну інфраструктуру, 
близькість до потужних університетських центрів. 

Ймовірність такого сценарію невисока, підтвердженням чого є тривала стагнація у політичній 
і соціально-економічній сферах держави, відсутність виразної зовнішньої політики, 
відсутність стратегії розвитку країни, а також відсутність контр-еліт у видимій перспективі, які 
змогли б змінити зазначені тенденції. Все це дає право на формування раціонального 
сценарію, що визначатиметься траєкторією на існуючому «ландшафті» за базових 
припущень появи нових, керованих чинників впливу на цю траєкторію, які перебувають в 
межах компетенції громади міста, а також найбільш ймовірних чинників зовнішнього впливу в 
їх сприятливій комбінації. 

Сценарій раціонального розвитку: «До великої мети малими кроками!» 

Цілеспрямована та злагоджена політика керівництва міста призведе до поступового 
припливу як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій. 
Зручне економіко-географічне розташування сприятиме будівництву в місті нових сучасних 
підприємств в нових галузях економіки із запровадженням новітніх інноваційних технологій. 
Місто розвиватиметься як самодостатня суспільно-територіальна система, зберігаючи свій 
статус потужного промислового центру. При цьому варіанті розвитку чисельність зайнятих 
зростатиме, а також зростатиме частка невиробничої сфери. Спеціалізація міста 
залишиться незмінною. У структурі економіки домінуватиме машинобудування, структура 
якого зазнає значної диверсифікації. Високою залишатиметься питома вага 
нафтопереробки. В структурі промислового виробництва виросте частка харчової 
промисловості. Комплексне переозброєння нафтопереробки відбудеться на основі нового 
високотехнологічного обладнання з високим рівнем екологічної безпеки. Це дозволить 
значно зменшити техногенне навантаження на довкілля при збереженні або незначному 
зменшенні обсягу виробництва нафтопродуктів. 
Розвиток туристичної та рекреаційної сфери призведе до притоку у місто інвестицій і 
розвитку малого та середнього бізнесу, зокрема жіночого підприємництва. 
Відповідно місто починає омолоджуватися за рахунок припливу молодих кадрів. 
За рахунок поступового збільшення бюджетних надходжень і розвитку місцевих 
підприємств буде покращуватися комунальна сфера, міське середовище та якість життя. 
У місті збільшується рівень безпеки, воно стає більш комфортним для життя. 

Описаний сценарій став базою для формулювання стратегічного бачення та місії міста на 
стратегічну перспективу. 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

Кременчук – один з найпотужніших індустріальних центрів України з розвиненою 
економічною та соціальною інфраструктурою: 

 Місто, де впроваджуються сучасні технології у галузі виробництва, 
управління, розвитку, збереження довкілля. 

 Місто сприятливе для розвитку бізнесу, з розвиненою інфраструктурою, в 
яке хочеться інвестувати. 

 Місто, в якому хочеться жити та працювати, а влада дбає за добробут і 
безпеку своїх мешканців. 

МІСІЯ МІСТА 
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Кременчук – «місто-фортеця», розташоване на перетині історичних кочових, 
торгових, мандрівних шляхів; чумацька столиця, місто винахідників і митців, учених 
і воїнів; розділене Дніпром і об’єднане залізничним мостом – «чудом» інженерної 
техніки в Європі 

Результати SWOT-аналізу 
Учасники Робочої групи разом з залученими експертами провели SWOT-аналіз розвитку 
міста. Інформація та знання, отримані та впорядковані в процесі проведеної інвентаризації 
чинників, стали важливим ресурсом для подальшого аналізу економічного та соціального 
стану громади. 

Проведений зовнішній аналіз – оцінка основних загроз і можливостей визначили зовнішнє 
середовище, а внутрішній аналіз – аналіз сильних і слабких сторін громади забезпечили 
визначення основних проблем розвитку міста. 

Визначення сильних та слабких сторін відбувалося за наступними сферами: природно-
ресурсний потенціал; економічний потенціал; інфраструктурний розвиток; науково-технічний 
потенціал; стан довкілля; трудовий потенціал; туристичний потенціал; просторово-
економічний потенціал. 
Аналіз можливостей і загроз відбувалося за такими сферами: зовнішньоекономічна та 
зовнішньополітична ситуація; макроекономічна ситуація; геоекономічне та геополітичне 
положення; демографічна та соціальна ситуація. 

 
Структура матриці SWOT (внутрішні чинники) 
Природно-ресурсний потенціал 
Сильні сторони 
- Кременчуцький залізорудний район (залізна руда, граніт, щебінь, пісок, джерела мінеральних вод) 
- річка Дніпро – джерело питного водопостачання, рекреаційний ресурс 
- поверхневі води представлені: Дніпродзержинським водосховищем, річками Дніпро, Сухий 

Кагамлик, Крива Руда, Сухий Омельник, Потьомкінським ставком 
- розгалужена система зелених насаджень 
- рекреаційна зона вздовж Дніпродзержинського водосховища на лівому березі Дніпра 
Слабкі сторони 
- відсутність єдиної системи зелених насаджень і впорядкованої озелененої зони вздовж річки Сухий 

Кагамлик 
- наявність штучних техногенних відкладів 
- невідповідність якості води в Кременчуцькому водосховищі нормативам 
- підземні джерела для централізованого питного водопостачання не використовуються 
- підняття рівня підземних вод і підтоплення території 
- втрата води з водопровідних мереж через їх замортизованість 
- замулення та заростання русел річок Сухий Кагамлик, Крива Руда 
- недостатність розвіданих запасів і ресурсів підземних вод для питного водопостачання 
Економічний потенціал 
Сильні сторони 
- місто виконує функції адміністративного центру Кременчуцького району та міжрайонного центру 

Полтавської області 
- місто входить в Кременчуцько-Світловодську агломерацію у складі трьох адміністративних районів 

та трьох міськрад 
- розташування міста майже в центрі України 
- місто - індустріальний Центр Полтавської області та України (наявність промислових підприємств 

загальнонаціонального значення) 
- багатогалузевий господарський комплекс (промисловість, будівництво, транспорт, сфера послуг) 
- збільшення кількості суб’єктів господарювання та малих підприємств 
- позитивне сальдо торгівельного балансу (обсяги експорту перевищують обсяги імпорту) 
- ефективність роботи Центру надання адміністративних послуг 
- функціонує Кременчуцький центр міжнародних зав’язків та економічного розвитку міста 
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КП «Кременчук-Інвест» 
- активна інвестиційна діяльність 
- вигідне географічне розташування: на перетині транспортних комунікацій 
- зручні зв’язки з промисловими центрами Східної та Центральної України – Києвом, Полтавою, 

Дніпром, Миколаєвим 
- функціонують різні види транспорту: автомобільний, водний, залізничний, міський електричний 

транспорт 
- наявність науково-дослідних і проектних інститутів 
- функціонує мережа об’єктів торгівлі місцевих товаровиробників 
- наявність ВНЗ та мережі професійно-технічних училищ 
- наявність вільних територій для розміщення нових промислових підприємств («браунфілдів», 

«грінфілдів») 
- високий професійний і освітній рівень жителів міста, наявність висококваліфікованих інженерів, 

робітників і менеджерів 
- відносна дешевизна робочої сили 
- наявність у місті майданчиків для перспективної забудови 
- розвинута інженерна та комунікаційна інфраструктура 
- освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції 
- запроваджено систему моніторингу звернень інвесторів до органів виконавчої влади 
- розроблено та затверджено Концепцію Індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» 
- створено відділ енергоменеджменту у структурі виконавчих органів міської ради 
- проводиться щоденний моніторинг енергоспоживання бюджетною сферою, затверджений План дій 

сталого енергетичного розвитку міста Кременчук на 2013-2025 роки 
Слабкі сторони 
- загальне зменшення чисельності населення за рахунок негативного природного приросту та 

міграції 
- недостатні темпи модернізації та технічного переозброєння виробництва 
- зменшення кількості фізичних осіб-підприємців 
- експортна орієнтація підприємств міста на ринок РФ 
- основні фонди частини промислових підприємств морально застарілі та потребують модернізації 
- відсутність повноцінних транспортно-комунікаційних зав’язків між правобережною та лівобережною 

частинами міста 
- наявність великих промислово-складських територій, які не використовуються 
- відсутність об’їзних доріг, значне транспортне навантаження на мостовий перехід 
- зменшення частки іноземного капіталу в економіці міста 
- не достатньо диверсифікована освітня галузь для забезпечення потреб бізнесу 
- недосконалість ринку надання послуг для бізнесу 
- слабкі зв’язки освіти, науки та бізнесу 
- відсутній маркетинг території та позиціювання інвестиційної привабливості міста 
- низька інноваційна активність промислових підприємств міста 
Інфраструктурний розвиток 
Сильні сторони 
- розвинута інженерна та комунікаційна інфраструктура 
- житлово-комунальний комплекс міста складається з 11 підприємств (житлове господарство, зелене 

господарство, водопостачання й каналізаційне господарство, теплопостачання, вуличне освітлення, 
благоустрій і санітарне очищення міста, транспортне господарство, ритуальне обслуговування 
населення) 

- наявні очисні споруди міста (комплекс механічної, фізико-хімічної, біологічної очистки) 
- у місті функціонують ОСББ та ЖБК 
- розвинута мережа автомобільних доріг 
- системна заміна світильників зовнішнього освітлення на енергоефективні, капітальний ремонт 

електромереж зовнішнього освітлення 
- переважну більшість житлових будинків обладнано централізованим водопроводом і каналізацією, 

центральним опаленням, гарячим водопостачанням 
- забезпеченість населення міста торговельною площею перевищує нормативні показники 
- наявність інфраструктури водного, залізничного, автомобільного транспорту, міського електричного 

транспорту 
Слабкі сторони 
- велика протяжність міста (30 км) 
- дороги потребують капітального ремонту 
- великий фізичний знос комунальної інфраструктури міста 
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- низький рівень впровадження енергоефективних технологій в муніципальному секторі, високе 
питоме енергоспоживання бюджетної сфери 

- залежність міського енергетичного господарства від монопольного становища енергопостачаючих 
організацій 

- низький рівень впровадження енергоефективних технологій в муніципальному секторі 
- неповне оснащення бюджетних установ і житлового фонду міста засобами обліку та регулювання 

споживання енергоресурсів 
- резерви пропускної спроможності каналізаційних мереж практично вичерпані, мережі зношені 
- відсутність повноцінних транспортно-комунікаційних зав’язків між правобережною та лівобережною 

частинами міста 
- недостатній розвиток і благоустрій рекреаційної зони вздовж водотоків 
- невідповідність якості води в Кременчуцькому водосховищі нормативам 
- відсутність централізованої зливової каналізації 
- втрата води із водопровідних мереж через їх замортизованість 
- завищення відміток водовідвідних споруд, їх замулення 
- відсутність об’їзних доріг, потужне транспортне навантаження на мостовий перехід 
Науково-технічний потенціал 
Сильні сторони 
- наявність науково-дослідних та проектних інститутів 
- наявність розвинутої мережі ВНЗ 
- високий професійний і освітній рівень жителів міста, наявність висококваліфікованих інженерів 
- впровадження енергоефективних технологій 
Слабкі сторони 
- низький рівень впровадження новітніх технологій в економіку міста 
- низький рівень впровадження наукових розробок 
- недостатній рівень впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 
- слабкий рівень освоєння нових видів продукції 
- недостатній рівень фінансування наукових розробок 
- низький рівень зв’язку освіти з реальним сектором економіки 
Довкілля 
Сильні сторони 
- поверхневі води представлені: річка Дніпро, Дніпродзержинське водосховище, річки Псьол, Сухий 

Кагамлик, Крива Руда, Омлик, ставок у міському парку 
- розгалужена система зелених насаджень 
- рекреаційна зона вздовж Дніпродзержинського водосховища на лівому березі Дніпра 
- на території міста розташовані 5 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 
- наявність ландшафтного заказника державного значення Білецківські плавні 
- на території міста існує 6 парків, 1 пляж 
Слабкі сторони 
- валовий обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є найбільшим серед 

населених пунктів Полтавської області 
- дисперсне розташування промислових і комунальних підприємств, необхідність організації 

санітарно-захисних зон 
- стаціонарні джерела забруднення навколишнього середовища (нафтопереробні, машинобудівні та 

енергетичні підприємства) мають високі класи небезпеки 
- значна частина забруднення атмосферного повітря припадає на автомобільний транспорт 
- приземні концентрації шкідливих домішок на всій території міста перевищують їх нормативні 

значення з поступовим підвищенням рівня забруднення до промислових зон і об’єктів 
- розміщення в прибережній захисній смузі водосховища ряду виробництв, не сумісних з режимом 

водоохоронних територій 
- система водоочистки не забезпечує відповідність вод Держстандарту 2874-82 «Питна вода» 
- підняття рівня підземних вод і підтоплення території 
- завищення відміток водовідвідних споруд, їх замулення 
- замулення та заростання русел річок Сухий Кагамлик, Крива Руда 
- незадовільний стан каналізаційної системи, обладнання, трубопроводів, скиди неочищених 

дощових вод з території міста в малі річки 
- значні обсяги промислових стоків 
- концентрації забруднюючих речовин в поверхневому стоці мають перевищення ГДК 
- основне та резервне джерело водопостачання – Дніпродзержинське водосховище знаходиться в 

незадовільному екологічному стані, якість води наближається до 3-ого класу й потребує нового 
підходу в очищенні 
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- полігон ТПВ необлаштований, немає захисту від забруднення підземних вод 
- великі обсяги промислових і побутових відходів 
Трудовий потенціал 
Сильні сторони 
- високий професійний і освітній рівень жителів міста 
- наявність ВНЗ та мережі професійно-технічних училищ 
- розвинута мережа дошкільних, шкільних і позашкільних закладів 
- медична допомога надається у 15 лікувально-профілактичних закладах 
- наявність висококваліфікованих кадрів 
- працює розгалужена інфраструктура соціального захисту населення 
- у місті працюють 13 закладів культури 
- в місті діють 10 комунальних закладів фізичної культури й спорту 
Слабкі сторони 
- загальне зменшення чисельності населення через негативний природний приріст і міграцію 
- збільшення рівня безробіття населення 
- недостатність комунікацій і співпраці влади, громади та бізнесу 
- робочі місця наявні переважно в секторах, в яких домінують чоловіки 
Туристичний потенціал 
Сильні сторони 
- діловий туризм, широке коло поїздок, зустрічей, конференцій, форумів 
- маятникова міграція на користь містообслуговуючої сфери 
- оздоровчий туризм через використання рекреаційних ресурсів 
- діючі туристичні тури: відвідування історико-культурних пам’яток, тематичних експозицій 
- проведення екскурсій, фестивалів і ярмарків 
- спортивний туризм: стадіони, басейни, фітнес-клуби, тенісні корти, спортивні майданчики 
- розвинута мережа готелів, баз відпочинку, закладів ресторанного господарства міст 
- Кременчуцький Гонг МИРУ 
- функціонує мережа закладів сфери послуг: салони краси, перукарні, сервісні центри 
- наявність художніх галерей з експозиціями, що постійно оновлюються 
Слабкі сторони 
- недостатній рівень якості послуг харчування, розваг, транспортної системи для туристів 
- недостатня кількість визначних пам'яток й історичних об’єктів 
- відсутність комунікаційних систем інформування туристичного ринку про Кременчуцьку дестинацію 
Просторово-економічний потенціал 
Сильні сторони 
- затверджений Генеральний план міста 
- замовлена розробка детальних правил забудови й використання центру міста 
- проведені аерофотозйомка території міста для створення геоінформаційної системи 
Слабкі сторони 
- відсутність повноцінних транспортно-комунікаційних зв’язків між правобережною та лівобережною 

частинами міста 
- наявність великих промислово-складських територій, які не використовуються, або 

використовуються неефективно 
- відсутність об’їзних доріг, потужне транспортне навантаження на мостовий перехід 
- не проведена інвентаризація земельних ресурсів 
 
Структура матриці SWOT (можливості і загрози) 
Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична ситуація 
Можливості 
- визначення зрозумілого зовнішньополітичного державного курсу (створення умов для зовнішнього 

інвестора, розвитку українського бізнесу) 
- припинення АТО 
- інтеграція з ЄС 
- поліпшення іміджу України 
- проведення реформ і децентралізація влади 
- адаптація системи освіти до сучасних умов, інтеграція у європейське та світове співтовариство 
Загрози 
- поглиблення міжнародної політичної кризи 
- негативні зміни у національному законодавстві 
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- подальше підвищення цін на енергоносії 
- відсутність необхідних реформ в сфері регіонального та місцевого розвитку 
- загострення чи продовження воєнного конфлікту на сході 
- корупція у владі 
- недобросовісна конкуренція, рейдерські атаки та слабкий захист права власності 
Макроекономічна ситуація 
Можливості 
- розвиток альтернативної енергетики 
- нарощування міжнародної технічної допомоги 
- відкритість економіки та ринків 
- стабільний національний бізнес-клімат 
- надходження інвестицій у зв’язку з поліпшенням іміджу України 
- зменшення кредитних ставок, стабілізація національної валюти 
- доступ до ринку інших країн без перешкод 
- надходження зовнішніх інвестицій і нових технологій 
- державна підтримка комунальної інфраструктури 
- доступність зовнішніх фінансових ресурсів 
Загрози 
- надвисокі та складні в адмініструванні податки 
- висока іноземна конкуренція 
- обвал купівельної спроможності населення 
- нестабільність національної валюти та інфляція 
- нестабільність політичної ситуації, зростання недовіри до державної влади 
- збільшення витрат на природоохоронні заходи та заходи з забезпечення техногенної безпеки 
- нові обмеження та регуляторні документи 
- монополізація ринків, зокрема енергетичного 
- надвисока вартість кредитів 
- контрабанда товарів 
- подальша централізація бюджетних ресурсів 
- погіршенні конкурентоспроможності місцевих товарів через зростання імпорту з ЄС 
Геоекономічне та геополітичне положення 
Можливості 
- укрупнення адміністративно-територіальних одиниць 
- впровадження електронного врядування 
- розвиток сучасних систем передачі інформації, удосконалення телекомунікацій 
- створення сприятливого національного інвестиційного клімату 
- державне стимулювання впровадження високотехнологічних і енергоефективних виробництв 
- стабілізація законодавчої бази, впровадження європейських стандартів в політичну, судову, 

адміністративну, соціально-економічну систему України 
- боротьба з бюрократією, створення прозорого, антикорупційного середовища 
- упорядкування податкового, земельного законодавства 
- сприятливе митне законодавство 
Загрози 
- відсутність законодавчих можливостей для виділення земельних ділянок 
- відсутність адміністративно-територіальної реформи 
- неврегульованість питання землекористування між містами та районами 
- слабкий рівень впровадження новітніх технологій в економіку України 
- низький рівень надходження іноземних інвестицій в економіку України 
- техногенні катастрофи 
- забруднення територій стихійними сміттєзвалищами 
Демографічна та соціальна ситуація 
Можливості 
- підняття якості товарів і послуг до європейських стандартів 
- підвищення рівня життя в країні 
- підвищення прожиткового рівня та мінімальної заробітної плати 
- підвищення рівня медичного обслуговування 
- збільшення людських ресурсів за умови зростання внутрішньої міграції з найближчих регіонів 
- покращення якості освіти 
Загрози 
- старіння населення 
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- зростання рівня наркоманії та алкоголізму серед молоді 
- зростання рівня захворюваності населення 
- зростання кількості правопорушень 
- штучне розпалювання міжнаціональних конфліктів 
 

Висновки за результатами SWOT-аналізу 
SWOT-аналіз показав, що погіршення торговельно-економічних відносин з країнами Митного 
союзу, зокрема з Російською Федерацією (одного з найбільших торговельних партнерів 
підприємств міста) та ускладнення суспільно-політичної ситуації в цілому впродовж року 
негативно вплинуло на економічні показники міста. Особливо негативно це позначилося на 
діяльності підприємств машинобудівної галузі.  

Зменшується частка іноземного капіталу в структурі економіки та обсяги експорту товарів і 
послуг. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами є негативним. 

В сфері малого та середнього бізнесу існує тенденція до зменшення кількості фізичних-осіб-
підприємців, що пов’язано з проведенням ліквідаційної процедури в більшості випадків за 
власним рішенням. 

На збільшення кількості найманих працівників має вплив зниження ставки єдиного 
соціального внеску, що нараховується на фонд заробітної плати працівників до 22,0% та, як 
наслідок, легалізація робочих місць у суб’єктів господарювання. 

Збільшення частки малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, 
послуг) зумовлено зростанням обсягів доходу, що спричинено зростанням вартості іноземної 
валюти, як наслідок – зростанням вартості реалізованих товарів, робіт, послуг. 

В соціальній сфері спостерігається недосконалий рівень діяльності та матеріально-технічної 
бази закладів охорони здоров’я, освіти, спорту та культури. В житловій сфері існує 
недостатній розвиток індустріальних методів по роботі з побутовими та виробничими 
відходами; невідповідність вартості комунальних платежів якості наданих послуг; відсутність 
дієвого механізму довгострокового кредитування житлового будівництва. 

Незважаючи на це, місто має значний потенціал для розвитку. Розташоване місто майже в 
центрі України та має розвинену інфраструктуру. Підписано Угоду мерів і розроблено План 
дій сталого енергетичного розвитку. В муніципальному секторі активно впроваджуються 
енергоефективні заходи. 

Як місцева громада, що будує сильну спільноту, місто Кременчук має величезний ресурс 
щодо формування ефективних органів місцевого самоврядування, забезпечення участі у 
розбудові міста всіх зацікавлених сторін і спільне бачення владою й громадою його 
майбутнього. А це значить, що місто прагне до врядування європейського зразка шляхом 
формування сильної та активної громади, центром якої є задоволення базових потреб своїх 
городян задля забезпечення сталого економічного та соціального розвитку міста. 

Одним з головних показників людського прогресу у світі вважається інтегрований «індекс 
людського розвитку», визначальними складовими якого серед інших є тривале й здорове 
життя, можливості для здобуття освіти та доступність умов, що забезпечують гідний 
життєвий рівень. Ці можливості є провідними для людського розвитку й визначають якість 
життя людини. Реалізуючи принципи соціальної злагоди, місто має намір покращити 
соціальний простір, підвищити соціальну згуртованість та інтеграцію в нього різних секторів – 
освіти, безпеки, культури, охорони здоров’я. Місто буде прагнути до подальшого 
вдосконалення роботи соціальних інститутів. Це сприятиме формуванню соціальної довіри, 
відчуття рівності можливостей для жителів міста та поваги до них як до індивідів. 
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4. Стратегічні напрями розвитку міста 
Бажана «траєкторія» розвитку, що має привести громаду до стратегічного Бачення 
складається з низки стратегічних напрямів розвитку. Стратегічні напрями на бажаній 
«траєкторії» розвитку вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного Бачення. З 
визначенням напрямів розвитку було продовжено процес свідомого вибору конкретних 
способів, системи цілей і результатів розв'язання визначених проблем і реалізації 
можливостей щодо розвитку міста. 

На засіданні Робочої групи зі стратегічного планування було сформульовано чотири 
стратегічні напрями розвитку міста: 

А. Місто розвиненого експортоорієнтованого бізнесу; 
В. Маркетинг території та залучення інвестицій; 
С. Енергоефективне та екобезпечне місто; 
D. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини. 

 
Схема Стратегії розвитку міста Кременчука 

Кременчук – один з найпотужніших індустріальних центрів України з розвиненою 
економічною та соціальною інфраструктурою: 

 Місто, де впроваджуються сучасні технології у галузі виробництва, управління та 
розвитку, збереження довкілля 

 Місто сприятливе для розвитку бізнесу, з розвиненою інфраструктурою, в яке 
хочеться інвестувати 

 Місто, в якому хочеться жити та працювати, а влада дбає за добробут та безпеку 
своїх мешканців 

А. Місто 
розвиненого 

експортоорієнтова-
ного бізнесу 

Стратегічні напрями розвитку 

Стратегічні цілі 

В. Місто зі 
сприятливими 

умовами 
інвестування 

С. 
Енергоефективне 

та екобезпечне 
місто 

А.1. Ефективна 
інфраструктура 
підтримки бізнесу 
та просування 
експорту 

А.2. Інформаційна 
та ресурсна 
підтримка розвитку 
бізнесу 

В.1. Якісні 
інвестиційні 
продукти 

С.2. 
Енергоефективна 
міська 
інфраструктура 

В.2. Супровід 
інвестиційної 
діяльності та 
маркетинг 
території 

А.3. Розвиток 
туризму 

С.1. Ефективна 
енергетична 
політика міста 

С.3. Екологічно 
безпечне місто 

D. Креативний 
життєвий та 

гуманітарний 
простір розвитку 

людини 

D.2. Креативний 
освітній та 
культурний простір 

D.1. Ефективне 
врядування – 
активна громада 

D.3. Зручна 
логістика, 
комфортний 
відпочинок і 
дозвілля 
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Кожен зі стратегічних напрямів конкретизується у стратегічних і оперативних цілях. На 
зустрічах експертних груп за кожним зі стратегічних напрямів розвитку міста учасники 
обговорювали стратегічні та оперативні цілі, які сформували відповідні плани дій щодо 
впровадження Стратегії. 

 
4.1. Стратегічний напрям А. Місто розвиненого 

експортоорієнтованого бізнесу 
Позитивним чинником експортного потенціалу Кременчука є відносна галузева й товарна 
диверсифікація, що дозволяє прилаштовуватися до зміни ринкової кон’юнктури та створює 
додаткові можливості розвитку інноваційних продуктів. 

За підсумками 2016 р. у Кременчуці понад 100 компаній здійснювало експортно-імпортні 
операції. Поряд з МСП до них були залучені й великі компанії-експортери, а саме 
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПрАТ «Автокраз», ПрАТ «Кременчуцький колісний 
завод». Кількісно більшість експортерів належать до категорії середніх підприємств. 

Основними видами діяльності компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, є: 
 виробництво готових харчових продуктів; 
 виробництво засобів наземного транспорту; 
 виробництво хімічної продукції; 
 виготовлення текстильних виробів; 
 виробництво мінеральних продуктів; 
 виробництво машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання; 
 вироби з каменю, гіпсу, цементу; 
 недорогоцінні метали та вироби з них. 

Протягом 2012-2015 років основними партнерами експортерів міста були підприємства з 
таких країн, як Російська Федерація, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Єгипет, Угорщина, 
Німеччина, Франція, Румунія, Казахстан, Канада, Грузія, Таджикистан, Фінляндія. З аналізу 
даних, отриманих в ході опитування підприємств-експортерів, в середньому 70% експортних 
поставок спрямовується до Російської Федерації, 20% – до країн СНД, 7% – до країн 
Європейського Союзу. 

У 2016 році середньомісячна заробітна плата в компаніях, що здійснювали експортну 
діяльність, становила 170 американських доларів, що на 15% нижче, ніж у 2012 році. За 
результатами опитування частка жінок серед співробітників компаній-експортерів складає 
близько 43%. 

Проблемною експортної діяльності підприємств є низька її географічна диверсифікація. 
Експортна діяльність місцевих компаній тривалий час була зорієнтована на пострадянський 
ринок, порівняна легкість доступу на який стала чи не головним обмежуючим чинником для 
освоєння інших, більш конкурентних, ринків. 

Запровадження торговельних обмежень з боку Російської Федерації, зокрема призупинення з 
1 січня 2016 р. застосування положень ЗВТ СНД стосовно українських товарів (ставки 
ввізних мит на рівні режиму найбільшого сприяння), заборона на ввезення 
сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства, а також призупинення транзиту 
української продукції своєю територією, негативно вплинули на більшість експортерів міста. 
Багато з них, втративши російський ринок, виявилися не готовими до роботи на ринках країн 
ЄС, Північної Америки, Близького Сходу та інших регіонів як через внутрішні, так і через 
зовнішні перешкоди для експорту. 

Навіть за звичайних умов МСП з різних країн потрапляють у своєрідну пастку 
неефективності, коли внутрішні перешкоди не дозволяють накопичити достатні ресурси для 
подолання зовнішніх перешкод, а отже й виходу на міжнародний ринок. У свою чергу, 
відмова від здійснення експорту не сприяє збільшенню прибутків, залученню фахового 
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персоналу, зростанню конкурентоспроможності продукту, посилюючи ті ж внутрішні 
перешкоди. 

Стратегічні проблеми 

 Низький рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо умов 
започаткування та ведення підприємницької діяльності; 
 Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки МСП; 
 Низький рівень впровадження інноваційних технологій, «зеленого» бізнесу; 
 Низька підприємницька активність населення; 
 Обмежені можливості ресурсного та інформаційного забезпечення підприємництва; 
 Низький рівень розвитку експорту в сегменті МСП; 
 Епізодичний характер взаємозв’язків МСП і влади з питань розвитку підприємництва, 
складність, зарегульованість процедур; 
 Відсутність систематизованої актуальної інформації для підприємців; 
 Відсутність системної роботи з проведення семінарів-тренінгів для підприємців, 
зокрема з питань ЗЕД; 
 Недостатність фінансових ресурсів у МСП, відсутність доступу та висока вартість 
кредитних ресурсів; 
 Обтяжливість, висока вартість процедур сертифікації для МСП; 
 Нестача інформації щодо потенційних ринків; 
 Низька конкурентоспроможність МСП, брак бізнес- партнерів; 
 Невідповідність фахового рівня персоналу потребам бізнесу, дефіцит кваліфікованих 
трудових ресурсів; 
 Негативний імідж підприємництва; 
 Недостатній рівень якості послуг для туристів з розміщення, харчування, відпочинку й 
розваг, транспортного забезпечення; 
 Недостатній рівень якості послуг харчування, розваг, транспортного обслуговування; 
 Недостатня кількість визначних пам'яток, історичних об’єктів; 
 Відсутність інформаційних і комунікаційних систем для інформування туристичного 
ринку про Кременчуцьку дестинацію. 

Для подолання цих перешкод необхідне вироблення місцевої політики, спрямованої на 
створенню сприятливого бізнес-середовища. Вироблення та реалізація такої політики 
можливе лише шляхом об’єднання зусиль влади, бізнес-асоціацій і підприємців. 

Для вирішення вищезазначених проблем необхідно: 
 створення середовища, яке сприяє нарощуванню підприємницького потенціалу через 

систему освіти; 
 застосування електронної комерції; 
 надання своєчасної, достовірної та повної інформації суб’єктам малого 

підприємництва щодо змін у законодавстві, нормативних актів, прийнятих органом 
місцевого самоврядування; 

 врахування інтересів МСП в процесі формування економічної політики, що 
передбачає три аспекти: інституційні основи, наявність механізмів удосконалення 
нормативно-правового середовища та оцінки регуляторного впливу на МСП; 

 створення майданчиків для ведення діалогу між владою та приватним сектором; 
 спрощення нормативних вимог, особливо щодо реєстрації та виходу на ринок нових 

суб’єктів господарювання; 
 сприяння в підвищенні кваліфікації кадрів і розвитку всіх форм інновацій; 
 сприяння МСП в інтеграції в світові виробничо-збутові ланцюжки; 



Стратегія розвитку міста Кременчука 

26 

 співпраця МСП з проектами міжнародної технічної допомоги; 
 допомога в сертифікації продукції; 
 пошук європейських партнерів, посередників; 
 проведення семінарів, тренінгів з актуальних питань ведення підприємницької 

діяльності; 
 залучення підприємців до виставок, ярмарок, бізнес-форумів; 
 формування позитивного іміджу малого підприємництва; 
 розвиток подієвого туризму; 
 розвиток нових туристичних продуктів та маршрутів. 

 

 
Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку А. Місто розвиненого 

експортоорієнтованого бізнесу 
 

Стратегічна ціль А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та 
просування експорту 
Підтримку розвитку МСП здійснює орган місцевого самоврядування, спеціальний 
структурний підрозділ виконавчих органів міської ради у партнерстві з інституціями місцевого 
економічного розвитку. 

Перспективним напрямком підтримки підприємництва з боку інституцій місцевого розвитку є 
створення бізнес-центрів або консультаційних центрів для бізнесу. Бізнес-центри надають 
інформаційні, консультаційні, освітні та інші послуги для підвищення рівня знань і 
зацікавленості підприємців. 

Для подолання перешкод у освоєнні місцевими компаніями нових конкурентних ринків 
нагальною необхідністю є вироблення виваженої місцевої експортної політики. Експортна 
політика має бути сформована з урахування сучасних світових тенденцій щодо 

Напрям розвитку А. Місто розвиненого експортоорієнтованого бізнесу 

А.1..Ефективна 
інфраструктура підтримки 

бізнесу та просування 
експорту 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

А.2. Інформаційна та 
ресурсна підтримка 

розвитку бізнесу 

А.1.1. Створення 
інституцій підтримки 
бізнесу та надання 
якісних послуг 

А.2.3. Формування 
позитивного іміджу 
підприємницької справи 

А.1.2. Створення 
експортоорієнтованих 
кластерів 

А.2.2. Забезпечення МСП 
необхідними кадровими 
ресурсами 

А.1.3. Ефективна робота 
Спілки експортерів малих 
і середніх підприємств 

А.2.1. Створення та 
оприлюднення баз даних 
(реєстрів) нерухомості 
для підтримки розвитку 
бізнесу 

А.3. Розвиток туризму 

А.3.1. Розробка нових 
туристичних маршрутів 

А.3.2. Проведення 
видовищних заходів з 
відпочинку та дозвілля 

А.3.3. Формування 
інфраструктури 
розміщення 
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інтернаціоналізації бізнесу, поширення електронної комерції, доступності фінансування, 
інклюзивного розвитку, зокрема завдяки вирівнюванню торговельних умов для МСП. З метою 
створення середовища, сприятливого для здійснення експортної діяльності, слід налагодити 
ефективний діалог влади та бізнесу щодо розвитку експорту. 

Для захисту інтересів експортерів з числа МСП необхідно створити об’єднання експортерів 
МСП на міському рівні з подальшою асоціацією на всеукраїнському рівні. Позитивним 
прикладом останнього є утворення у місті Спілки експортерів малих і середніх підприємств. 
Так, Спілка експортерів малих і середніх підприємств має здійснювати їх правовий захист, 
аудиторське консультування, проводити семінари, конференції; сприяти розвитку 
зовнішньоекономічних зв'язків. 

Конструктивний діалог має забезпечити створення та регулярні контакти об’єднання 
експортерів, міжвідомчої комісії з числа представників державних органів, у тому числі 
митних, податкових, органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, 
фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю, міської ради, а також недержавних 
інституцій підтримки МСП. 

Суб’єкти МСП через відсутність ефекту економії на масштабі мають обмежені ресурси для 
підвищення продуктивності, впровадження інновацій, залучення висококваліфікованого 
персоналу, а отже, й виходу на зовнішній ринок. Одним з дієвих варіантів подолання такого 
замкненого кола є кластеризація, об’єднання суб’єктів МСП на різних засадах, що дозволяє 
як отримати безпосередній економічний ефект, так і чинити політичний вплив щодо бізнес-
регуляцій владних структур. 

Для якомога швидшого включення місцевих МСП в міжнародну торгівлю доцільно на засадах 
співфінансування здійснити сертифікацію продукції та впроваджувати системи управління 
якістю окремих компаній, обраних за конкурсом. У зв’язку з тим, що найбільшим 
торговельним партнером є ЄС, а також зважаючи на високу купівельну спроможність 
населення європейських країн, варто підтвердити відповідність якості продукції стандартам 
ЄС. 

Для спрощення виходу компаній на міжнародний ринок доцільно провести дослідження 
закордонного цільового ринку, а також розробити стратегії виходу на зовнішній ринок. Для 
підвищення рівня обізнаності щодо цільових ринків і партнерів на довідковому веб-порталі 
міста має бути розміщена інформація про інструменти для самостійного використання 
(посилання на торгівельну статистику Trade Map, Export Helpdesk, Eurostat, бази В2В (EEN, 
EFFA тощо), так і контакти компаній, що надають відповідні послуги. 

 
Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 

А.1.1. Створення 
інституцій підтримки 
бізнесу та надання 
якісних послуг 

1. Створення інституцій підтримки бізнесу 
2. Організація надання консультаційних, інформаційних, освітніх послуг 
для підприємців, спеціалізовані курси для жінок-підприємців 
3. Створення аутсорсингового центру обслуговування суб’єктів бізнесу на 
базі Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського 
4. Налагодження тісних зв’язків між науковцями та представниками 
реального сектору економіки, що сприятиме соціально-економічному 
розвитку міста, підвищенню активності інноваційної діяльності та 
комерціалізації наукових розробок 
5. Підвищення якості практичної підготовки студентів, встановлення 
зв’язків з потенційними роботодавцями для їх наступного 
працевлаштування 
6. Допомога в розробці проектів, оцінка проектів і надання консультаційної 
допомоги щодо проектного менеджменту наукових проектів 
7. Популяризація підприємницької ініціативи серед населення 

А.1.2. Створення 
експортоорієнтованих 
кластерів 

1. Обґрунтування моделі створення «Кременчуцького інноваційного 
мультикластеру» 
2. Визначення узгодженої політики розвитку, що забезпечує відповідність 
стратегії кожного окремого виробництва загальній стратегії розвитку 
регіону 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
3. Обґрунтування можливості створення марки регіону навколо кластера 
4. Розробка стратегії розвитку промислового кластера, а також стратегії 
інтернаціоналізації 
5. Введення в дію Центру обслуговування інвестора, системи відеозв'язку 
6. Побудова Платформи співпраці партнерів в рамках кластеру (база 
даних про фірми, інвестиційні території, проекти) 

А.1.3. Ефективна 
робота Спілки 
експортерів малих і 
середніх підприємств 

1. Формування інформаційних матеріалів для експортерів: бази даних, 
аналітики пріоритетних ринків та індустрій 
2. Освіта для експортерів: тренінги, семінари, вебінари 
3. Співпраця з Офісом з просування експорту при Міністерстві 
економічного розвитку та торгівлі України 
4. Співпраця з Полтавською Торгово-промисловою Палатою 

 

Стратегічна ціль А 2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
Перспективним напрямком підтримки суб'єктів підприємницької діяльності є створення 
індустріальних і промислових парків/зон на базі вільних земельних ділянок Greenfield та 
неліквідних основних фондів підприємств-банкрутів Braunfield. Для підвищення 
зацікавленості суб’єктів підприємницької діяльності заплановано постійно оновлювати базу 
даних про вільні виробничі потужності, об'єкти торгівлі, ресторанного господарства, 
побутового обслуговування, водні ресурси та земельні ділянки, які можуть бути продані або 
передані в оренду суб'єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності. 

Розвиток МСП в значній мірі стримується нестачею підготовлених фахівців. Необхідно 
забезпечить розвиток системи навчальних послуг, підготовки та перепідготовки кадрів для 
підприємництва при міському центрі зайнятості. Для залучення безробітних, молоді, жінок і 
внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності надаватимуться професійні та 
інформаційні послуги. Для бажаючих відкрити власну справу продовжать роботу 
короткотермінові курси за програмою підприємець-початківець. Підтримка малого бізнесу 
передбачає надання дотацій підприємцям-роботодавцям на створення нових робочих місць 
для працевлаштування безробітних громадян, в першу чергу соціально незахищених 
категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, жінок і молоді. 

З метою формування позитивного відношення до підприємницької діяльності, зміцнення 
соціального статусу підприємництва, сприяння створенню нових і ефективному розвитку 
діючих суб'єктів МСП планується проведення різних заходів для забезпечення оперативної 
взаємодії підприємницьких інституцій з органами влади, сприяння в організації громадських 
об'єднань МСП, сприяння розвитку молодіжного підприємництва: залучення суб’єктів 
підприємництва до участі у бізнес форумах, круглих столах; ярмаркових і виставкових 
заходах; оперативна інформація в ЗМІ про діяльність органів з підтримки підприємництва, 
про досвід розвитку МСП, про благодійні акції підприємців, проведення різних конкурсів 
серед підприємців. Все це забезпечить формування сприятливих соціальних умов, 
громадської думки та сприятиме активному залученню населення до підприємницької 
діяльності. 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
А.2.1. Створення та 
оприлюднення баз 
даних (реєстрів) 
нерухомості для 
підтримки розвитку 
бізнесу 

1. Інвентаризація та створення реєстру промислово-складських приміщень 
(оприлюднення) 
2. Створення бази даних товарів і послуг міста Кременчук 
3. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі міста та місцевого експортного 
клімату 
4. Аналіз структури товарообігу та послуг міста 
5. Забезпечення широкого доступу до базових сервісів з підтримки 
експорту 

А.2.2. Забезпечення 
МСП необхідними 
кадровими ресурсами 

1. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та 
перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій 
2. Проведення низки тренінгів з психології підприємництва, бізнес-
планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, 
енергоефективністю та конкурентоспроможністю 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
3. Підвищення рівня знань підприємців щодо володіння іноземними 
мовами 
4. Стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується за 
допомогою проектів МТД 

А 2.3. Формування 
позитивного іміджу 
підприємницької 
справи 

1. Поширення «Історій успіху» ведення підприємницької діяльності 
2. Популяризація джерел інформації щодо започаткування та ведення 
підприємницької діяльності 
3. Проведення кола зустрічей «Досвідчений підприємець – майбутньому 
підприємцю» 
4. Впровадження менторських програм 

 

Стратегічна ціль А 3. Розвиток туризму 
Стимулювання процесу розвитку сфери туризму, збільшення туристичних потоків і 
надходжень до міського бюджету можливе за рахунок створення сучасної туристичної 
інфраструктури, формування сприятливого туристичного іміджу міста та 
конкурентоспроможного туристичного продукту, а також збереження історико-культурного та 
природно-заповідного надбання території, впровадження нових механізмів розвитку галузі. 

Створення й розвиток економічної системи сучасної сфери туризму є задоволення 
туристичних потреб, що лежать в основі попиту на туристичні послуги. Задоволення цього 
попиту здійснюється через систему пропозиції туристичних продуктів на ринку. Окрема 
туристична послуга (розміщення, харчування, транспортування, екскурсії, побутові послуги, 
культурно-видовищні заходи, спортивні, рекреаційно-оздоровчі послуги) може задовольнити 
тільки певну конкретну потребу туриста, а не комплекс його потреб. Тому виникає об'єктивна 
необхідність об'єднання різних за призначенням туристичних послуг у єдиний комплекс – 
туристичний продукт. 

Важливу роль у туристичному бізнесі відіграє просування туристичного продукту до 
споживачів, яке охоплює комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до 
реалізації туристичного продукту або окремих туристичних послуг. До таких заходів 
відносяться організація рекламно-ознайомлювальної діяльності, проведення та участь у 
спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо. 

Формування турів охоплює розробку маршрутів і пакетування товарів і послуг, необхідних для 
задоволення потреб туристів під час подорожування за певним маршрутом. До основних 
туристичних послуг відносяться реклама, перевезення, харчування, розміщення, організація 
відвідувань туристичних об'єктів, забезпечення відпочинку й рекреації (оздоровлення). 

Активна ярмаркова діяльність міста залучає туристів і сприяє розвитку туристичної галузі. 
Так у 2016-2017 роках у місті проведено виставковий захід міжнародного характеру – 
фестиваль «Солодкий Кременчук» для презентації промислово-економічного, освітньо-
наукового та інвестиційного потенціалу міста. 

Розвиток інфраструктури обслуговування туриста вимагає ефективного надання послуг МСП 
для відпочинку та дозвілля. Тут вагоме місце належить закладам розміщення, харчування, 
побутового обслуговування туристів. Саме вони можуть створювати якісні параметри 
особистого споживання людини, яка відпочиває. 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
А.3.1. Розробка нових 
туристичних маршрутів 

1. Експертиза джерельної бази культурно-історичних пам’яток Кременчука 
2. Створення реєстру культурно-історичних об’єктів 
3. Відео та фото зйомка культурно-історичних об’єктів 
4. Складання супровідних текстів до культурно-історичних пам’яток 
5. Створення нових туристичних маршрутів 
6. Моделювання віртуальної 3D карти міста з нанесенням на неї 
туристичних маршрутів 

А.3.2. Проведення 
видовищних заходів з 
відпочинку та дозвілля 

1. Проведення мистецьких фестивалів хорових і фольклорних колективів 
2. Проведення всеукраїнських змагань зі спортивного танцю 
3. Створення Майстерні креативно-творчого об’єднання Кременчука 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
4. Проведення фестивалю-ярмарку «Солодкий Кременчук» 

В.3.3. Формування 
інфраструктури 
розміщення 

1. Будівництво та реконструкція готелів 
2. Підвищення класу комфортності місць розміщення 
3. Збільшення кількості місць розміщення 

 
План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку А. Місто розвиненого 

експортоорієнтованого бізнесу 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль А 1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 
експорту 
1.1. Створення 
інституцій підтримки 
бізнесу та надання 
якісних послуг 

Районне 
відділення ВГО 
«Асоціація 
платників податків 
України» в 
Кременчуці, 
КП «Кременчук 
Інвест», 
підприємці, 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 
відділи та 
управління 
виконавчого 
комітету міської 
влади 

Міжнародні 
донорські кошти, 
міський бюджет, 
кошти партнерів 

1. Створення аутсорсингового 
центру обслуговування суб’єктів 
бізнесу на базі Кременчуцького 
національного університету 
імені Михайла Остроградського 
2. Розроблено навчальні 
програми 
3. Проведено семінари, тренінги 
4. Підготовлено методичні 
посібники та матеріали 
5. Надані консультації 
6. Розроблені спільні бізнес-
проекти 

1.2. Створення 
експортоорієнтованих 
кластерів 

Кафедра 
економіки КрНУ, 
міська рада, СПД, 
КП «Кременчук 
Інвест», 
управління 
економіки, 
управління 
розвитку 
підприємництва, 
торгівлі, побуту та 
регуляторної 
політики, освітні 
установи та 
організації 

Міський бюджет, 
учасники 
кластеру, 
юридичні особи, 
приватні 
підприємці 

1. Визначені пріоритети 
формування та розвитку 
кластера 
2. Сформовано оптимальну 
структуру кластерного 
об’єднання 
4. Сформовано спеціалізовані 
кластери 
5. Розроблено Стратегію 
розвитку кластеру 
6. Реалізовано проекти, 
спрямовані на підвищення 
конкурентоспроможності 
учасників кластеру 

А.1.3. Ефективна 
робота Спілки 
експортерів малих і 
середніх підприємств 

Спілка експортерів 
малих і середніх 
підприємств, 
міська рада, 
департамент 
економічного 
розвитку та 
ресурсів, 
міжнародні 
проекти, МСП 

Міський бюджет, 
міжнародні 
донорські кошти, 
СПД 

1. Підприємництво об’єднане та 
скоординоване в Спілку 
експортерів малих і середніх 
підприємств 
2. Збільшено кількість МСП, що 
успішно експортують продукцію 
та послуги 
3. МСП успішно конкурують на 
внутрішньому та зовнішніх 
ринках 
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Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль А 2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
А.2.1. Створення та 
оприлюднення баз 
даних (реєстрів) 
нерухомості для 
підтримки розвитку 
бізнесу 

КП «Кременчук 
Інвест», СПД, 
управління та 
відділи 
виконавчого 
комітету 
Кременчуцької 
міської ради 

Міський бюджет, 
міжнародні 
донорські кошти 

1. Досліджено промислово-
складські території, будівлі та 
споруди, які не 
використовуються 
2. Створено онлайн базу 
вільних приміщень та територій 
3. Визначено потенційні об'єкти 
для інвестування 
4. Залучено інвестиції 
5. Створений каталог товарів та 
послуг міста Кременчук 

А.2.2. Забезпечення 
МСП необхідними 
кадровими ресурсами 

КП «Кременчук 
Інвест», міський 
центр зайнятості, 
міська рада, 
міжнародні 
проекти, 
об’єднання 
експортерів, МСП, 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського 

Бюджет міського 
центру зайнятості, 
міський бюджет, 
міжнародні 
донорські кошти, 
СПД 

1. Підготовлено рекомендації та 
внесено зміни до програм 
підготовки та перепідготовки 
фахівців 
2. Проведено тренінгіи з 
психології підприємництва, 
бізнес-планування, маркетингу, 
фандрайзингу, ЗЕД, управління 
інноваціями, 
енергоефективністю та 
конкурентоспроможністю 
3. Підвищено рівень знань 
підприємців щодо володіння 
іноземними мовами 
4. Проводиться стажування 
фахівців в закордонних 
компаніях 

А.2.3. Формування 
позитивного іміджу 
підприємницької 
справи 

Міська рада, 
міжнародні 
проекти, 
об’єднання 
експортерів, МСП 

Міський бюджет, 
міжнародні 
донорські кошти, 
СПД 

1. Збільшено кількість 
підприємців-початківців 
2. Підвищено імідж 
підприємництва через 
поширення успішних історій 
3. Підвищено рівень 
досвідченості шляхом передачі 
досвіду початківцям від 
досвідчених підприємців 

Стратегічна ціль А 3. Розвиток туризму 
А.3.1. Розробка нових 
туристичних маршрутів 

Кафедра 
українознавства 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 
відділи та 
управління 
міськвиконкому 

Міський бюджет, 
міжнародні 
донорські кошти 

1. Створено віртуальні 
туристичні 3D маршрути 
2. Включено туристичні 
маршрути Кременчука до 
переліку українських 
туристичних маршрутів 

А.3.2. Проведення 
видовищних заходів з 
відпочинку та дозвілля 

Міська рада, 
управління та 
відділи 
виконавчих 
органів міської 
ради, громадські 
організації, 
спортивно-
танцювальні 

Міський бюджет, 
міжнародні 
донорські кошти 

1. В рамках реалізації 
Комплексної програми розвитку 
культури і туризму міста 
Кременчука на 2017 – 2021 роки 
започатковано нові форми 
проведення культурно-
мистецьких заходів 
2. Розвиток нових видів і жанрів 
мистецтв 
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Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

клуби, 
комунальний 
заклад культури 
«Кременчуцький 
міський Палац 
культури», 
майстри-
ремісники 

3. Розвиток партнерських 
стосунків між містами та 
країнами 
4. Залучено більшу кількість 
туристів в якості учасників 
заходів і гостей 
5. Підвищено туристичний імідж 
міста 
6. Проведено Фестиваль-
ярмарок «Солодкий Кременчук» 
7. Проведено майстер-класи, 
конкурси 

В.3.3. Формування 
інфраструктури 
розміщення 

Міська рада, 
управління та 
відділи 
виконавчих 
органів міської 
ради, готелі, бази 
відпочинку 

Міський бюджет, 
приватні кошти, 
міжнародні 
донорські кошти 

1. Здійснено будівництво та 
реконструкцію готелів 
2. Підвищено класу 
комфортності місць розміщення 
3. Збільшено кількість місць 
розміщення 

 

 
4.2. Стратегічний напрям В. Місто зі сприятливими умовами 

інвестування 
Інвестиційно-інноваційна діяльність є рушійною силою економічного розвитку. Інвестиції у 
поєднанні з інноваціями дають мультиплікативний ефект, не лише збільшуючи кількість 
робочих місць і обсяги виробленої продукції, а й знижуючи вартість одиниці продукції, 
покращуючи її якість, підвищуючи рентабельність виробництва, умови праці та її 
продуктивність. Саме тому питання створення сприятливого інвестиційного клімату в місті 
залишається одним з найактуальніших. Тим більше, що за січень – грудень 2016 рік 
загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста склав 
37,4 млн дол. США, що до відповідного періоду 2015 року становить 85,4 %.  
У липні-серпні 2016 року було проведене опитування думки підприємців і основних 
роботодавців міста Кременчука (загальна кількість – 51 респондент). Респонденти 
зазначають, що готові інвестувати у розширення бізнесу вже протягом 2017 року. Загальний 
обсяг задекларованих респондентами інвестицій, які вони планують вкласти в розширення 
власного бізнесу в Кременчуці складає 391600 тис. грн. При цьому підприємства планують 
створити додатково 1155 робочих місць. 

У той же час СПД міста наголошують на критичній нестачі власних коштів для зміцнення 
конкурентоспроможності своїх підприємств. Розуміючи стратегічне значення питання значна 
частина опитаних підприємців висловились за необхідність залучення прямих іноземних 
інвестицій у місто та необхідність підвищення його конкурентоспроможності. 

Тим більше, що респонденти досить позитивно оцінили Кременчук як місце для ведення 
бізнесу. Один респондент оцінив місто як місце для ведення бізнесу на «відмінно». На 
«добре» місто оцінили 19 підприємців, 24 – «задовільно», лише 7 респондентів – «погано». 

Серед основних слабких сторін міста респонденти зазначили: 
 низька платоспроможність населення, 
 монополізація сфери торгівлі, 
 наявність монополістів (ПАТ «Полтаваобленерго», КП «Кременчукводоканал», ПАТ 

«Кременчукгаз»), 
 незацікавленість влади у співпраці з бізнесом, 
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 відсутність консультацій із зовнішньо-економічної діяльності, 
 недостатньо розвинута міська інфраструктура, погані дороги, 
 низький рівень залучення інвестицій, 
 відсутність підтримки МСБ, зокрема фінансових стимулів для розвитку бізнесу, 
 бюрократія, тиск влади на підприємництво, 
 зношеність інженерних мереж, недостатність інвестування в ЖКГ. 

Для зміцнення конкурентоспроможності, покращення бізнес-клімату та майбутнього 
економічного розвитку міста, необхідно покращувати комунальну інфраструктуру, сприяти 
створенню нових робочих місць, особливо для молоді та жінок, розвитку сфери виробництва, 
м’якої інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності, створити новий інвестиційний 
бренд міста, систему маркетингу. 

Для стимулювання внутрішніх і зовнішніх інвестицій, підвищення конкурентоспроможності 
ключових галузей міста, підвищення внутрішнього попиту на продукцію машинобудування та 
світового попиту на продукти харчування необхідно проводити роботу з підвищення іміджу 
Кременчука, як території, привабливої для інвестування, розробки та впровадженню 
маркетингових заходів з залучення інвестицій, в першу чергу до екологічно-нешкідливих 
виробництв; створення індустріальних парків, у тому числі на територіях непрацюючих 
промислових підприємств, забезпечувати розширення виробництва та реалізацію якісної 
конкурентоспроможної продукції, освоєння нових видів продукції, підвищувати якість і 
ефективність виробництва з орієнтацією на потреби внутрішнього ринку та збільшення 
експортного потенціалу. 

Стратегічні проблеми 

 Відсутність міської системи маркетингу та промоції; 
 Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності; 
 Недостатня кількість належним чином розроблених інвестиційних пропозицій та 

продуктів, які враховують інтереси потенційних інвесторів (тобто є взаємовигідними 
як для території, так і для інвесторів); 

 Низька зацікавленість внутрішнього інвестора, недоступність фінансових ресурсів; 
 Відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій на регіональному 

рівні; 
 Безсистемність роботи з іноземними інвесторами; 
 Недостатній рівень кадрового потенціалу органу місцевого самоврядування, 

задіяного в інвестиційних процесах; 
 Неналежна система інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності; 
 Нерегулярність або відсутність фінансування програм і заходів з провадження 

інвестиційної діяльності; 
 Низький рівень професійних знань і досвіду потенційних внутрішніх інвесторів щодо 

умов започаткування та ведення підприємницької діяльності; 
 Поганий стан інфраструктури; 
 Складність, зарегульованість процедур; 
 Недостатність реалізації проектів міжнародної технічної допомоги. 

Кременчук має виконати завдання для забезпечення вирішення вищезазначених проблем і 
створення динамічних інвестиційних процесів в місцевій економіці: 

 продовження роботи зі створення привабливого інвестиційного іміджу міста, в т. ч. 
за рахунок участі у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках і ярмарках 
бізнес-проектів; 

 створення та реалізація інноваційно-інвестиційних проектів та їх промоція; 
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 розробка інвестиційних пропозицій та створення інвестиційних продуктів згідно з 
європейськими стандартами; 

 супровід реалізації інвестиційних проектів на території міста; 
 презентація інвестиційних можливостей міста на заходах міжнародного рівня, 

створення інвестиційних каталогів; 
 розміщення інформації про інвестиційні можливості міста у ЗМІ, на офіційному 

сайті Кременчуцької міської ради, сайті Фонду підтримки підприємництва, 
КП «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста 
«Кременчук Інвест»; 

 забезпечення популяризації успішних інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок державної підтримки, а також поширення такого досвіду; 

 розширення мережі об’єктів інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності та 
кількості їх послуг; 

 оновлення переліку вільних нежитлових приміщень, які належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Кременчука та можуть бути передані в оренду; 

 надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень комунальної власності 
міста інвесторам виробничого спрямування; 

 оволодіння системою знань та умінь для планування всіх етапів інвестиційної 
діяльності, забезпечити проведення семінарів, надання консультативних послуг. 

 

 
Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку В. Місто зі 

сприятливими умовами інвестування 
 

Стратегічна ціль В.1. Якісні інвестиційні продукти 
Дії щодо розробки стратегії маркетингу та промоція міста, формування привабливого іміджу 
території, забезпечення прозорості інформації про інвестиційні ресурси міста, підготовки 
інвестиційних продуктів («індустріальний парк», «грінфілди», «браунфілди» та ін.), залучення 
до реалізації інвестиційних проектів міжнародних фондів і міжнародних програм покращать 
інвестиційний клімат на території міста. 

Так, 23 червня 2016 року в рамках впровадження проекту «Створення індустріального парку 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ» у місті Кременчук» визначено керуючу компанію індустріального парку – 

Напрям розвитку В. Місто зі сприятливими умовами інвестування 

В.1. Якісні інвестиційні продукти 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

В.2. Супровід інвестиційної діяльності та 
маркетинг території 

В.1.1. Інвентаризація земельних ділянок і 
створення інвестиційних пропозицій 

В.2.3. Інвестиційна виставкова діяльність 
міста 

В.1.2. Розвиток індустріального парку 
«Центральний» 

В.2.2. Підготовка спеціалістів з місцевого 
економічного розвитку 

В.1.3. Розробка та реалізація 
інвестиційних проектів 

В.2.1. Маркетинг і брендинг території 
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комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного 
розвитку міста «Кременчук Інвест» Кременчуцької міської ради. Саме цей парк має на меті 
залучення інвесторів для діяльності на його території. Розроблено План дій з реалізації 
проекту «Створення індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» у Кременчуці». Технічні умови 
підключення ліній електропередач і прокладення мереж водопостачання до території 
індустріального парку узгоджено з представниками ПАТ «Полтаваобленерго» та 
КП «Кременчукводоканал». 

Подальше облаштування території індустріального парку та залучення інвесторів є головним 
завданням інвестиційної діяльності міста. 

При наявності встановлених пріоритетів у сфері залучення інвестицій та визначення 
інвестиційного потенціалу міста, забезпечення розробки конкретних інвестиційних проектів, 
які будуть здійснюватися за підтримки органу місцевого самоврядування є важливим 
завданням інвестиційної діяльності. Розробка цих проектів буде проводитись з урахуванням 
інтересів як міста, так і майбутнього інвестора. Вона передбачає досконале вивчення 
економічного стану та інвестиційного потенціалу об'єкта інвестування, проведення аналізу 
ринку збуту продукції (послуг), розробку проекту фінансових вкладень. Розробка 
інвестиційних проектів є досить трудомістким процесом і вимагає значних витрат часу та 
коштів. 

В цілому розробка та реалізація інвестиційного проекту включає такі етапи: 1) формування 
інвестиційних ідей; 2) дослідження інвестиційних можливостей; 3) техніко-економічне 
обґрунтування інвестиційного проекту; 4) підготовка конкретної документації; 5) підготовка 
проектної документації; 6) будівельно-монтажні роботи; 7) експлуатація об'єкта та моніторинг 
економічних показників. 

Усі залучені інвестиційні ресурси, як вітчизняні так і іноземні, потрапляють на підприємство 
шляхом виходу на інвестиційний ринок прямо або через фінансово-кредитну систему. У 
першому випадку це відбувається у вигляді: 1) купівлі власниками заощаджень цінних 
паперів підприємств на первинному ринку; 2) надання державою підприємству дотацій, 
субсидій, тощо; 3) внесення національними та іноземними інвесторами на умовах участі у 
капіталі коштів у статутний фонд підприємства; 4) об’єднання капіталів підприємств. 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
В.1.1. Інвентаризація 
земельних ділянок і 
створення інвестиційних 
пропозицій 

1. Інвентаризація земельних ділянок і створення реєстрів нерухомості 
«грінфілди», «браунфілди» 
2. Підготовка інвестиційних пропозицій 
3. Створення каталогу інвестиційних продуктів (земельних ділянок) 
4. Створення онлайн бази інвестиційних продуктів та їх супровід 

В.1.2. Розвиток 
індустріального парку 
«Центральний» 

1. Облаштування індустріального парку: замовлення та розробка 
детального плану території; замовлення та отримання технічних умов 
інженерних мереж (централізованого водопостачання та водовідведення, 
електроенергетики та природного газу) 
2. Оновлення Концепції індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» 
3. Замовлення та розробка інженерно-геодезичних вишукувань 
4. Розробка проектно-кошторисної документації на першу чергу 
будівництва інженерних мереж (централізованого водопостачання та 
водовідведення, електроенергетики та природного газу). Проведення її 
експертизи 
5. Виконання підготовчих і будівельних робіт 

В.1.3. Розробка та 
реалізація інвестиційних 
проектів 

1. Розробка та реалізація інвестиційних проектів 
2. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги та реалізація 
проектів МТД на території міста 
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Стратегічна ціль В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг 
території 
Територіальний бренд, виступаючий важливим чинником просування території, спирається 
на економічний, соціокультурний потенціал території та природно-рекреаційні ресурси, а 
також бренди товарів і послуг, локалізовані в певній географічній місцевості. 

Бренд території являє собою ментальну конструкцію, набір сприйнять в уяві споживача, є 
одним з найпотужніших інструментів комунікації з її цільовими аудиторіями. Брендинг 
території – це цілеспрямоване формування образу міста у свідомості громадян або світової 
громадськості. 
Цілі та завдання брендингу території – забезпечити довгострокове й вигідне позиціонування 
на конкурентному ринку, присутність бренду території в інформаційному просторі, 
впізнаваність бренду, приплив фінансових ресурсів на територію, трансляцію місцевих 
рішень та ініціатив в зовнішнє середовище. 

З метою залучення у місто інвестицій та підвищення конкурентоспроможності території 
Кременчуцькою міською ради утворено комунальне підприємство «Кременчуцький центр 
міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест». 

КП «Кременчук Інвест» здійснює такі функції: 

 реалізація заходів у сфері місцевого економічного розвитку; 
 розробка, реалізація та супровід інвестиційних проектів; 
 популяризація та маркетинг території; 
 розвиток міжнародного співробітництва та зміцнення іміджу міста. 

Існує загальна веб-платформа, яку можна використовувати для залучення інвестора та 
діалогу з ним, розповсюдження інформації про місто та його інвестиційні можливості – сайт 
КП «Кременчук Інвест» (http://kremenchukinvest.com.ua. 

Важливим каналом промоції міста та інвестиційної діяльності є інвестиційні форуми та 
міжнародна діяльність. Протягом 2012-2016 років містом були проведені виставкові заходи із 
представленням ресурсів і економічного потенціалу міста. Так, у 2014 році відбулася 
презентація міста в ТПП України з широким залученням бізнесу (ПрАТ «Кредмаш», 
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПрАТ «АвтоКраз», ТОВ АВМ АМПЕР, ТОВ НВФ 
«Техвагонмаш», ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», ПАТ «Укркварцит», ПП «Балашов», 
ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів», ТОВ «ВОРД СЕРВІС»). У 2016 році в місті проведено 
міжнародний фестиваль «Солодкий Кременчук» для презентації промислово-економічного, 
освітньо-наукового та інвестиційного потенціалу міста. Фестиваль відвідали делегації міст-
побратимів та інші іноземні делегації. 

Загалом у 2012-2016 роках місто відвідало 19 іноземних делегацій різнопланового характеру, 
здебільшого для загального знайомства з містом. Делегації з міста брали участі у 
міжнародних візитах до міста-побратима Бидгощ (Польща) для вивчення досвіду житлово-
господарчого та водо-каналізаційного господарства. Делегації складалися, як правило, з 
числа посадовців міської ради, представники бізнесу до делегації включені не були. В місті 
проводилися конференції, тренінги та круглі столи з інвестиційної тематики. 

Важливим аспектом залучення інвестора є здійснення цільових бізнес-місій до міст-
партнерів. Цей формат має переваги у тому, що присутність представників влади з обох 
боків може знизити сприйняття ризику співпраці. З метою підвищення ефективності співпраці 
з зарубіжними партнерами міською владою укладено 5 угод і 3 меморандуми про 
співробітництво з такими містами: Бидгощ (Польща), Свіштов (Болгарія), Бітола (Македонія), 
Сніна (Словаччина), Борисов (Білорусь), Міхаловце (Словаччина), Веньчжоу (КНР), 
Цзяюйгуань (КНР). Всі документи укладені на безстроковий термін дії. 

Представники органу місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати безпосередній 
контакт з інвестором, повинні не тільки досконало володіти інформацією щодо місцевого 
економічного розвитку, його стратегічних напрямів і перспектив, але враховувати 
професійну, ментальну, національну специфіку кожного потенційного інвестора. З іншого 
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боку, успішна робота представників влади з інвесторами є запорукою формування 
сприятливого інвестиційного клімату міста, чинником залучення додаткових інвестиційних 
ресурсів у його розвиток. Саме представники місцевої влади здатні надати потенційному 
інвесторові необхідну підтримку. 

У Кременчуцькому інституті ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» 
готують спеціалістів за спеціальністю міжнародна економіка та маркетинг. Кожного року 
диплом отримують в середньому 25 спеціалістів. Базовою умовою впровадження 
інвестиційної діяльності містом є володіння іноземною, насамперед англійською мовою, що 
також повинно мати місце серед програм підвищення кваліфікації персоналу. 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
В.2.1. Маркетинг і 
брендинг території 

1. Розробка маркетингової стратегії міста 
2. Розробка інвестиційного бренду міста 
3. Сформовано привабливий імідж території 

В.2.2. Підготовка 
спеціалістів з 
місцевого економічного 
розвитку 

1. Створення сучасно оснащеної вебінарної кімнати на базі Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського для 
проведення міжнародних конкурсів наукових робіт, міжнародних 
студентських конференцій, студентських диспутів, круглих столів та інших 
он-лайн заходів 
2. Залучення кращих студентів до діяльності підприємств міста, підвищення 
рівня знань студентів на тему економіки підприємства 
3. Написання дипломних проектів і наукових робіт, що мають практичну 
цінність на тему економічної та інвестиційної діяльності 
4. Взаємодія ВНЗ із органом місцевого самоврядування та підприємствами 
міста 

В.2.3. Інвестиційна 
виставкова діяльність 
міста 

1. Проведення Інвестиційних Форумів 
2. Проведення бізнес-місій 
3. Проведення виставок і ярмарок 
4. Участь у міжнародних візитах, робочих зустрічах 

 

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку В. Місто зі 
сприятливими умовами інвестування 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль В 1. Якісні інвестиційні продукти 
В.1.1. Інвентаризація 
земельних ділянок і 
створення 
інвестиційних 
пропозицій 

КП «Кременчук 
Інвест», управління 
земельних ресурсів, 
структурні підрозділи 
виконавчих органів 
міської ради 

Міський бюджет 1. Проведена інвентаризація 
земельних ділянок 
2. Створені реєстри нерухомості 
3. Підготовлені інвестиційні 
пропозиції 
4. Розроблено каталог 
інвестиційних продуктів 
5. Створено онлайн-базу 
інвестиційних продуктів 

В.1.2. Розвиток 
індустріального парку 
«Центральний» 

КП «Кременчук 
Інвест», управління 
земельних ресурсів, 
управління 
містобудування та 
архітектури, ДП 
«ДІПРОМІСТО», КП 
Кременчукводоканал, 
КП «Кременчукгаз», 
КП «Теплоенерго», 
ПАТ 
«Полтаваобленерго» 

ДФРР, обласний 
бюджет, міський 
бюджет, 
міжнародні 
донорські 
організації, 
кошти СПД 

1. Розроблено детальний план 
території Індустріального парку 
«Центральний» 
2. Отримано технічні умови 
інженерних мереж 
3. Оновлено Концепцію 
індустріального парку 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ» 
4. Проведено інженерно-
геодезичні вишукування 
5. Виготовлено проектно-
кошторисну документацію на 
першу чергу будівництва 
інженерних мереж 
6. Виконано підготовчі та 
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Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

будівельні роботи 
7.Розпочата господарська 
діяльність в межах 
індустріального парку 

В.1.3. Розробка та 
реалізація 
інвестиційних 
проектів 

КП «Кременчук 
Інвест», управління 
земельних ресурсів, 
управління 
містобудування та 
архітектури, 
структурні підрозділи 
виконавчих органів 
міської ради 

ДФРР, обласний 
бюджет, міський 
бюджет, 
міжнародні 
донорські 
організації, 
кошти СПД 

1. Реалізовано інвестиційні 
проекти 
2. Впроваджено проекти 
міжнародної технічної допомоги 
3. Залучені інвестиції 
4. Залучені державні кошти 
5. Залучені кошти міжнародної 
технічної допомоги 

Стратегічна ціль В 2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 
В.2.1. Маркетинг та 
брендинг території 

КП «Кременчук 
Інвест», управління 
земельних ресурсів, 
управління 
містобудування та 
архітектури, 
структурні підрозділи 
виконавчих органів 
міської ради 

Міський бюджет, 
міжнародні 
донорські 
організації 

1. Затверджено та 
впроваджується маркетингова 
стратегія міста 
2. Розроблено інвестиційний 
бренд міста 
3. Сформовано привабливий 
імідж території 

В.2.2. Підготовка 
спеціалістів з 
місцевого 
економічного 
розвитку 

Кременчуцький 
національний 
університет 
ім. Михайла 
Остроградського, 
управління економіки, 
структурні підрозділи 
виконавчих органів 
міської ради 

Міжнародні 
донорські 
організації, 
кошти ВНЗ 

1. Створена сучасна оснащена 
вебінарна кімната на базі 
Кременчуцького національного 
університету ім. Михайла 
Остроградського 
2. Проведено міжнародні 
конкурси наукових робіт, 
міжнародні студентські 
конференції, студентські 
диспути, круглі столи та інші он-
лайн заходи 
3. Залучено кращих студентів 
до діяльності підприємств міста, 
підвищено рівень знань в 
процесі стажування 
4. Розроблено дипломні проекти 
та наукові роботи, що мають 
практичну цінність 
5. Встановлено взаємодію ВНЗ 
з органом місцевого 
самоврядування та 
підприємствами міста 

В.2.3. Інвестиційна 
виставкова діяльність 
міста 

КП «Кременчук 
Інвест», управління 
економіки, структурні 
підрозділи 
виконавчих органів 
міської ради 

Міський бюджет, 
міжнародні 
донорські 
організації, 
кошти СПД 

1. Проведені Інвестиційні 
форуми 
2. Проведені бізнес-місії 
3. Проведені виставки та 
ярмарки 
4. Проведені міжнародні зустрічі 
та візити 

 

4.3. Стратегічний напрям С. Енергоефективне та екобезпечне місто 
Енергоефективність передбачає ефективне забезпечення споживачів паливно-
енергетичними ресурсами, зниження у місті рівня питомого енергоспоживання шляхом 
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впровадження енергозберігаючих заходів в закладах бюджетної сфери та комунальному 
господарстві. 

Проте, для міста Кременчука, як і для багатьох регіонів України, характерним є значна 
енерговитратність комунальної, бюджетної сфер і житлового фонду. Ця проблема виникла 
ще на стадії формування інфраструктури та існує до цього часу. Практика показує, що 
питання істотного зниження енерговитрат може бути вирішено за умови, коли воно 
виділяється в окрему чітко структуровану систему та вивчається всебічно у взаємозв’язках з 
факторами зовнішнього середовища, встановлюються причини виникнення зайвих 
енерговитрат, їх джерела, визначаються ключові цілі та виробляються рекомендації з їх 
досягнення. 

Одним з шляхів вирішення вищезазначеної проблеми є диверсифікація використовуваних 
джерел енергії. Розширення використання поновлюваних джерел енергії, впровадження 
заходів з енергоефективності у всіх сферах економіки забезпечить належний рівень 
конкурентоспроможності продукції (надання послуг), комфортних умов праці та умов надання 
соціальних послуг населенню. 

Енергоефективність у муніципальному секторі повинна ґрунтуватися на постійному обліку та 
аналізі спожитих енергоресурсів, енергоаудиті, здійсненні інновацій у сфері 
енергоефективності, впровадженні енергозберігаючих технологій, розробці конкретних 
шляхів і напрямків ефективного споживання енергетичних ресурсів. 

Робота з громадськістю, створення активної діалогової платформи з питань 
енергоефективності є ще одним з важливих компонентів. Для отримання ефекту від 
впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності необхідне як належне 
фінансування, так і розуміння громадою міста, що раціональне використання природних 
джерел енергії дозволить зберегти навколишнє середовище та досягти фінансової 
стабільності у майбутньому. 

Екологічна ситуація на території міста характеризується відносною стабільністю показників. 
Високий рівень концентрації промислових об'єктів в місті, нераціональна структура 
промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв, 
відсутність належних природоохоронних систем зумовлюють в Кременчуці підвищений 
рівень забруднення довкілля, дефіцит водних ресурсів. Нестача в безвітряні періоди кисню в 
приземних шарах атмосфери, застій біля земної поверхні повітря, забрудненого викидами 
промисловості й транспорту, призводить в останній час до смогових явищ. 

Однією зі складових розв’язання нагальних екологічних проблем є створення дієвої системи 
моніторингу довкілля, тобто організація системи спостережень, збирання, оброблення, 
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і 
прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля, його впливу на 
здоров’я населення та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Сучасна екологічна ситуація об’єднує в собі оцінку екологічного стану окремих компонентів 
довкілля: стану атмосферного повітря та водного середовища, поводження з відходами, 
природно-заповідних територій, характер яких постійно змінюється. Від напряму цих змін 
залежить рівновага природних екосистем і збалансованість подальшого екологічного та 
соціального-економічного розвитку міста. 

Стратегічні проблеми 

 Низький рівень управління енергоефективністю та споживанням енергоресурсів; 
 Постійне зростання вартості енергоресурсів; 
 Надмірне споживання енергоресурсів через низьку енергоефективність, зношеність 

технологічного обладнання, недосконалість схем енергопостачання; 
 Неефективність структури споживання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема 

через завищену частку споживання природного газу та недостатній обсяг 
використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії; 

 Низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження 
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енергоощадних і енергоефективних заходів; 
 Забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств і 

автотранспорту (високий рівень забруднення повітряного басейну міста); 
 Незадовільний стан звалища ТПВ, відсутність підприємств з переробки ТПВ; 
 Розташування підприємств в безпосередній близькості від житлових кварталів 

(невизначеність санітарно-захисних зон навколо підприємств); 
 Недосконалість системи екологічного моніторингу; 
 Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами 

промислових підприємств і підприємств ЖКГ; 
 Розміщення та утилізації промислових відходів; 
 Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок міста; 
 Недостатня ефективність роботи наявних очисних споруд; 
 Низький рівень екологічної культури у представників бізнесу та населення; 
 Незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та споруд зливової 

каналізації. 

Для подолання вищезазначених перешкод необхідно: 
 підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами; 
 підвищення рівня суспільної екологічної та енергоефективної свідомості населення; 
 формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами; 

 запобігання забрудненням від індустріальних виробництв; 
 забезпечення захисту від підтоплення; 
 поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів; 
 розвиток альтернативної енергетики; 
 охорона та збереження об’єктів природно-заповідного фонду; 
 здійснення заходів з благоустрою території міста; 
 проведення розчистки берегової лінії, підтримання сприятливого гідро-екологічного 

режиму річок на території міста; 
 підвищення якості очищення стічних вод від механічних домішок; 
 оцінка рівня споживання енергоресурсів муніципальними будівлями та розробка заходів з 

підвищення енергоефективності; 
 впровадження енергоефективних заходів у міському господарстві; 
 реконструкція котельних із використанням енергоефективного обладнання; 
 реконструкція зовнішнього освітлення із використанням енергоефективного обладнання; 
 створення платформи для поширення інформаційних матеріалів для потенційних 

інвесторів та залучення коштів енергосервісних компаній; 
 впровадження платформи для діалогу в громаді з питань енергоефективності. 
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Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку С. Енергоефективне та 

екобезпечне місто 
 

Стратегічна ціль С 1. Ефективна енергетична політика міста 
Рішенням сесії Кременчуцької міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2016 р. 
затверджено План дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука на період до 2025 р. 
(далі – ПДСЕР). Цей стратегічний документ визначає довгострокове планування політики 
територіальної громади, спрямованої на боротьбу з глобальними змінами клімату, через 
скорочення викидів парникових газів. ПДСЕР є інструментом для забезпечення якісної та 
ефективної реалізації політики міста в сфері енергоефективності та охорони навколишнього 
середовища, задекларованої в Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання міста 
Кременчука на період до 2025 року, інтегрованої в систему цілей європейської угоди 
Covenant of Mayors. Глобальною нормативною базою є Рамкова Конвенція ООН про зміну 
клімату від 09.05.1992 р., Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату 
від 11.12.1997 р., Угода Covenant of Mayors, що ініційована та впроваджується Європейською 
комісією починаючи з 12.02.2009 р. 

Напрям розвитку С. Енергоефективне та екобезпечне місто 

С.1. Ефективна енергетична 
політика міста 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

С.2. Енергоефективна 
міська інфраструктура 

С.3. Екологічно безпечне 
місто 

С.1.1. Вдосконалення 
системи муніципального 
енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

С.1.2. Підвищення 
енергоефективності 
громадських та житлових 
будівель 

С.2.1. Енергоефективні 
будівлі міста 

С.3.2. Забезпечення 
населення якісною питною 
водою 

С.2.2. Модернізація 
котельних з використання 
альтернативних джерел 
енергії 

С.1.3. Створення діалогової 
та освітньої платформи з 
питань енергоефективності 

С.3.1. Модернізація системи 
водовідведення 

С.2.3. Реконструкція 
зовнішнього освітлення з 
використанням 
енергоефективного 
обладнання 

С.3.3. Ефективна система 
поводження з ТПВ та 
утилізації відходів 

С.3.4. Впровадження 
ефективної системи 
екологічного моніторингу 

С.3.5. Підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану водойм 

С.3.6. Екологічна освіта 

С.2.4. Розвиток 
електротранспорту 
(будівництво тролейбусної 
лінії в правобережній 
частині міста) 



Стратегія розвитку міста Кременчука 

42 

Для організації цілеспрямованої діяльності підприємств з аналізу споживання паливно-
енергетичних ресурсів, виявлення резервів економії палива та енергії, розроблення та 
реалізації заходів щодо їх економії необхідно проведення паливно-енергетичного аналізу. На 
підставі цього аналізу споживання енергоресурсів у місті визначено п`ять основних секторів 
кінцевих споживачів: житловий сектор; муніципальні будівлі (бюджетна та комунальна 
інфраструктура); комунальні підприємства (КП «Теплоенерго», КП «Кременчукводоканал», 
КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», Кременчуцьке комунальне автотранспортне 
підприємство 1628, КП «Міськсвітло»); проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи. 

Досить значним є споживання енергоресурсів суб’єктами господарювання. Однак орган 
місцевого самоврядування не має суттєвого впливу на рівень споживання енергетичних 
ресурсів у цьому секторі. 

Базовими заходами для досягнення скорочення викидів парникових газів у ПДСЕР є, 
насамперед, скорочення та оптимізація споживання традиційних видів енергоресурсів, а 
також запровадження використання поновлюваних джерел енергії. Цей План дій передбачає 
застосування інформаційних і технічних заходів, реалізація яких вимагає застосування 
належного фінансування та виважених політичних інструментів. 

Впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності сприятиме зменшенню 
споживання паливно-енергетичних ресурсів, що в свою чергу є запорукою зменшення 
шкідливих викидів в атмосферу та попередженню глобального потепління та змін клімату. 

Загальне скорочення викидів СО2 за період 2014-2016 рр. в місті становить 6334,529 т/рік 
або 1,6 % запланованого рівня. У разі виконання стратегії ПДСЕР у повному обсязі з 
урахуванням досягнень 2013-2016 рр. розрахунковий показник зниження викидів СО2 у 
2020 році становитиме 97839,627 т/рік або 24,86 %, а у 2025 році становитиме 
126581,724 т/рік або 32,17 % від базового 2013 року. 

Впровадження владою політики з енергозбереження передбачає також роботу з населенням: 
формування енергоощадливої поведінки, пропагування енергозберігаючих технологій, 
запровадження діалогової платформи з населенням тощо. 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР 
джерелами фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних 
ресурсів є Державний фонд енергозбереження, власні та позикові кошти підприємств, 
установ і організацій, Державний бюджет України, місцеві бюджети, а також інші джерела. 

Фінансування заходів, що планується впроваджувати у місті у період 2017-2025 рр., 
передбачається здійснювати з таких джерел: 

 місцевий бюджет; 
 бюджети інших рівнів (обласний, державний); 
 власні кошти підприємств, організацій та фізичних осіб; 
 міжнародні та вітчизняні кредитні фонди; 
 кошти, отримані від економії енергоресурсів внаслідок зниження рівня 

енергоспоживання; 
 спонсорські кошти; 
 державні та міжнародні цільові програми, гранти. 
Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 

С.1.1. Вдосконалення 
системи муніципального 
енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

1. Вдосконалення системи муніципального енергоменеджменту, фахова 
освіта та підготовка енергоменеджерів 
2. Впровадження інформаційної системи енергомоніторингу, аналіз 
виконання та актуалізація ПДСЕР 
3. Створення інвестиційної платформи для запровадження 
енергосервісу 
4. Проведення масово-роз`яснювальної роботи серед дітей молодшого 
віку, учнів, молоді та кременчужан щодо енергозбереження та 
запобігання змінам клімату 

С.1.2. Підвищення 1. Проведення енергетичних аудитів у 50 бюджетних будівлях 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
енергоефективності 
громадських та 
житлових будівель 

2. Проведення енергетичних аудитів у 20 житлових будинках 
3. Підготовка техніко-економічного обґрунтування та проектів для 
проведення термомодернізації будівель 
4. Виготовлення проектно-кошторисної документації для 
термомодернізації будівель 
5. Термомодернізація 66  закладів освіти, охорони здоров`я, соціальної 
сфери 

С.1.3. Створення 
діалогової та освітньої 
платформи з питань 
енергоефективності 

1. Проведення Днів енергії 
2. Впровадження системи навчання населення з питань 
енергоефективності 
3. Проведення Форумів, виставок 
4. Впровадження діалогової та консультаційної платформи з питань 
енергоефективності 

 

Стратегічна ціль С 2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Міська інфраструктура характеризується високим рівнем зносу, підвищеним 
енергоспоживанням, а тому потребує реконструкції з використанням енергоефективних 
технологій та обладнання. 

Теплопостачання міста забезпечують комунальне підприємство «Теплоенерго» та 
Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго», яка постачає тепло від Кременчуцької ТЕЦ. 
Система теплопостачання міста Кременчука переважно централізована. Комунальне 
підприємство «Теплоенерго» експлуатує 18 котелень, загальною потужністю 97,7 МВт/год, 46 
центральних теплових пунктів та 5 індивідуальних теплових пунктів. Основним 
енергоспоживаючим обладнанням на котельних є насосне обладнання та котли. Котли, 
насосне обладнання, теплообмінники та обладнання хімводоочищення, що 
використовується, характеризуються підвищеним енергоспоживанням. 
Водопостачання міста здійснюється через розподільну мережу «Кременчукводоканал». 
Основним джерелом водопостачання є води ріки Дніпро з Кременчуцького водосховища. 
Обробка води здійснюється на водопровідних очисних спорудах. Загальна довжина 
водогінної мережі Кременчука становить 423,37 км, загальна довжина каналізаційної мережі 
міста становить 283,6 км. У роботі підприємства задіяні: 2 насосні станції першого підйому; 
водоочисні споруди потужністю 150 тис. м³ на добу; 2 комплекси каналізаційних очисних 
споруд Лівобережжя та Правобережжя загальною потужністю 140 тис. м³ на добу; 26 станцій 
перекачування стоків; 7 підвищувальних насосних станцій; 6 резервуарів питної води. 
Системи централізованого водопостачання та водовідведення, збудовані десятки років тому, 
характеризуються високою енерговитратністю, значними втратами води та фізичною 
зношеністю. 

Обслуговуванням мереж вуличного освітлення в місті займається комунальне підприємство 
«Міськсвітло» Кременчуцької міської ради. На 01.01.2016 р. протяжність мереж зовнішнього 
освітлення складає 525,37 км. Освітлення потребує реконструкції та запровадження 
енергоефективного обладнання для зменшення споживання електроенергії. 

Житловий фонд комунальної власності Кременчука налічує 1352 будинка комунальної 
власності, загальною площею 4065,5 тис. кв. м., 211 об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та 1 житлово – будівельний кооператив. Переважну більшість 
житлових будинків обладнано водопроводом і каналізацією (99%), центральним опаленням 
(98,9%), гарячим водопостачанням (97,8%). Середній фізичний знос житлового фонду 
становить 40-60%. Ветхими визнано 28 будинків загальною площею 6,236 тис. кв. м, аварійні 
будинки відсутні. Найбільш проблемними є багатоповерхові будники, період експлуатації, 
яких в основному складає 30 років. Більшість з них перевищили цей вік. Проблема полягає в 
забезпеченні раціонального, максимально ефективного використання кінцевої енергії, яка 
надходить до споживача у вигляді електричної та теплової енергії. Можна ефективно 
виробити енергію в сучасній котельні з високим ККД, а потім понести втратити при подачі її 
до опалювальних будинків. Для забезпечення енергоефективності в житловому секторі 
необхідно покращити експлуатаційні характеристики будинків, забезпечити проведення їх 
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теплової санації, модернізації інженерного обладнання, проводити комплекс робіт з 
формування у мешканців енергозберігаючої свідомості. 

Стан будівель охорони здоров’я, освіти, культури також потребує комплексу 
вищезазначених енергоефективних робіт. 

Транспортні пасажирські перевезення в Кременчуці виконують 9 підприємств, з них: одне 
комунальне – «Кременчуцьке тролейбусне управління». КП «Кременчуцьке тролейбусне 
управління» надає послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, на 
балансі якого знаходиться 59 тролейбусів. На 7 міських тролейбусних маршрутах, загальна 
протяжність яких 160 км, щодня працює 40 тролейбусів. В середньому за рік 
електротранспортом користуються 14,2 млн. осіб. Міський електротранспорт є єдиним видом 
громадського транспорту в місті, який надає право безкоштовного проїзду всім пільговим 
категоріям громадян. 

У динаміці обсяг перевезень пасажирів збільшується, при цьому питоме споживання 
електроенергії на одного пасажира зменшується. Ефективність споживання енергії 
підвищилась завдяки пуску в експлуатацію КП «КТУ» 13 сучасних тролейбусів з ефективними 
системами керування та електроприводу. 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
С.2.1. Енергоефективні 
будівлі 

1. Термомодернізація будівель комунальної власності міста 
2. Сприяння використанню «теплих кредитів» населенням міста 
3. Забезпечення житлового фонду міста та бюджетних установ 
приладами обліку спожитих енергоресурсів 
4. Застосування геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів в 
системі гарячого водопостачання в будівлях комунальної власності міста 
5. Встановлення світлодіодних світильників для скорочення споживання 
електроенергії у будівлях муніципальної власності 

С.2.2. Модернізація 
котельних із 
використанням 
альтернативних джерел 
енергії 

1. Заміна застарілих газових котлів КВГ-6,5 на сучасні котли з вищим 
КПД, з підключенням до них водяних теплообмінників відхідних газів для 
рекуперації тепла продуктів згоряння на котельні кварталу 17 в 
Крюківському районі міста Кременчука 
2. Ліквідація або консервація котельні кварталу 620 по вул. Приходько, 
101А та підключення споживачів до котельні кварталу 17 по 
вул. Приходько, 30 після її реконструкції 
3. Будівництво опалювальної котельні з встановленням двох водогрійних 
котлів з комбінованими пальниками «природній газ» / «дизельне пальне» 
тепловою потужністю по 20,0 МВт кожний та з встановленням двох 
водогрійних котлів на твердому паливі – паливні пелети, тепловою 
потужністю по 7,0 МВт кожний, для заміщення потужностей Крюківської 
ТЕЦ  у мікрорайоні Раківка міста Кременчука 

С.2.3. Реконструкція 
зовнішнього освітлення 
з використанням 
енергоефективного 
обладнання 

1. Запровадження енергоефективного обладнання та модернізація 
вуличного освітлення 
2. Збільшення площі покриття зовнішнього освітлення 
3. Створення мережі паркових світлодіодних світильників на сонячних 
батареях, що дасть змогу освітлювати велоінфраструктуру, зони 
відпочинку, паркові зони 
4. Застосування світлодіодних матриць і ламп у системі вуличного 
освітлення та світлофорах 

С.2.4. Розвиток 
електротранспорту міста 

1. Будівництво тролейбусної лінії по вул. Красіна до заводу «Ампер» 
2. Будівництво контактної мережі для організації тролейбусного руху по 
вул. Київській 
3. Оновлення застарілого рухомого складу 
4. Відновлення тролейбусної інфраструктури на правобережній частині 
міста – будівництво нових тролейбусних ліній 

 

Стратегічна ціль С 3. Екологічно безпечне місто 
Забруднення атмосферного повітря у місті обумовлено викидами забруднюючих речовин 
від стаціонарних і пересувних джерел забруднення. Обсяг викидів забруднюючих речовин 
підприємствами Кременчука у 2015 р. становив 16067,85 т, або 28,9% від загального обсягу 
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викидів стаціонарними джерелами Полтавської області. Це найбільший обсяг викидів в 
області. З початку 2000-х років обсяг викидів забруднюючих речовин підприємствами 
Кременчука у цілому зростав, але в останні роки стабілізувався. Головними стаціонарними 
джерелами забруднення у місті є підприємства машинобудування, енергетики, нафтохімії та 
будівельної індустрії. Близько 95% викидів підприємств припадає на 9 з них: 
ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», Кременчуцька ТЕЦ, 
ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Кременчуцький 
сталеливарний завод», ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», 
ТОВ НВФ «Техвагонмаш». Основним забруднювачем повітря в місті стабільно залишається 
ПАТ «Укртатнафта» – 11238,86 т у 2015 р., або 70% міських викидів. 

У Кременчуці спостерігається велика щільність викидів шкідливих речовин у розрахунку на 
одну особу (206,1 т). Більше половини всіх викидів в атмосферне повітря забезпечують 
пересувні джерела, з яких левова частка припадає на автотранспорт. 
Стан водних ресурсів. Основною водною артерією Кременчука є річка Дніпро, як частина 
Дніпродзержинського водосховища. Також через місто протікають малі річки: Сухий 
Омельник, Сухий Кагамлик, Крива Руда. 

Аналіз сучасного стану водних ресурсів свідчить, що негативні процеси на річках, 
водосховищах і водоймах тривають. Більшість річок і водотоків замулилися, місцями 
втратили природну чистоту, порушена їх здатність до самоочищення. Русла річок, які 
протікають через Кременчук, потребують розчищення, відновлення водності, поліпшення 
екологічного стану, підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану. 

Місто Кременчук майже на 98% забезпечує потреби в «свіжій» воді з поверхневих джерел 
водопостачання. В останні роки спостерігається стійка тенденція щодо зменшення обсягів 
водоспоживання, що в першу чергу пов’язано з економічними чинниками. 

Єдиним джерелом питного водопостачання населення міста є Кременчуцьке водосховище. 
Літній період дуже складний для системи водопостачання міста, протягом якого якість питної 
води має граничні показники, що безпосередньо пов'язано з погіршенням якості води у 
Кременчуцькому водосховищі. У районі водозабору м. Кременчук сезонні відхилення (рівень 
кисню знижується, вміст марганцю підвищується) спостерігаються у літні місяці при високих 
температурах повітря та швидкостях вітру до 2 м/хв. у глибинних пробах води (забірний 
оголовок розташований на дні Кременчуцького водосховища на глибині 14 м). 

Основними причинами погіршення якості води в річках є недостатня ефективність роботи 
очисних споруд, незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та споруд 
зливової каналізації. Більша частина каналізаційних мереж потребує заміни або капітального 
ремонту. Часті прориви каналізаційних колекторів є постійним джерелом небезпечного 
забруднення міського середовища. 

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює КП «Кременчукводоканал», яке 
задовольняє попит споживачів з постачання води питної якості та очищення господарсько-
фекальних стічних вод. Загальна довжина водогінної мережі міста становить 423,37 км, 
каналізаційної мережі – 283,6 км. У 2015 р. КП «Кременчукводоканал» було скинуто в річки 
Дніпро, Псел та Сухий Кагамлик 15,17 млн м3 зворотних вод. При цьому обсяги 
забруднюючих речовин склали 4683 т. 

Відходи. Важливою екологічною проблемою Кременчука як промислового міста є 
поводження з промисловими та побутовими відходами. Найбільша кількість відходів у 
Полтавській області утворюється саме в Кременчуці. У 2014 р. обсяг утворення небезпечних 
промислових відходів І-ІІІ класів небезпеки в Кременчуці склав 72% від загального обсягу 
відходів області (для порівняння: Полтава – 14%, Горішні Плавні – 3%). 

Основними забруднювачами довкілля міста промисловими відходами є ПАТ «Кременчуцький 
сталеливарний завод» (станом на 01.01.2016 р. у відвалі формувальних сумішей на 
орендованій земельній ділянці знаходиться 7,463 млн.т. нетоксичних відходів) і 
ПАТ «Укртатнафта» (2,1% від усіх розміщених відходів в області І-ІV класу небезпеки). 
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Загальна кількість офіційно зареєстрованих місць видалення відходів в місті складає 10, 
включаючи законсервований полігон промвідходів цеха № 18 ПАТ «Укртатнафта». 

Міський полігон твердих побутових відходів розташований у правобережній частині міста на 
Деївській горі та займає площу, згідно Державного акту на постійне землекористування, 
28,0554 га. Звалище існує з 1965 року, усереднена товща шару накопичених на даний час 
відходів на звалищі складає 40 м, що становить 80% завантаження. Згідно даних паспорту 
міського звалища загальний обсяг видалених відходів станом на 01.01.2015 р. становить 
8811835 т, обсяг видалених відходів протягом 2014 р. склав 67075 т. Глибина залягання 
рівня ґрунтових вод коливається від 5,7 до 47,5 м від поверхні землі. 

Існуюче звалище побутових відходів майже заповнено, а достатня кількість спеціально 
відведених місць для складування відходів виробництва відсутня. Основними чинниками 
небезпечного стану звалища ТПВ на Деївській горі є підвищена швидкість його заповнення, 
відсутність системи відводу звалищного фільтрату, відсутність фундаментальних 
протифільтраційних заходів. Альтернативи для розміщення нового полігону ТПВ у місті 
немає. За даними моніторингу стану підземних вод на території житлової забудови в межах 
впливу звалища ТПВ у підземних водах систематично фіксуються перевищення нормативних 
показників за нітратами та загальною мінералізацією. На полігоні ТПВ відсутня система 
відводу фільтрату та протифільтраційних заходів. Єдиним шляхом вирішення проблеми 
поводження з відходами є реконструкція міського звалища ТПВ з розробкою інженерного 
захисту його території. 

Пріоритетним завданням для Кременчука є будівництво сучасного сміттєпереробного 
заводу, що сприятиме в цілому покращенню переробки побутових відходів не тільки 
Кременчука, а й поблизу розташованих населених пунктів, а також дасть можливість 
вирішити питання недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ в межах міста та району. 

Проблема підтоплення належить до таких, яка може і повинна бути вирішена як внаслідок 
зниження техногенного навантаження на територію міста, так і внаслідок збільшення 
водообміну у Дніпродзержинському водосховищі та максимального наближення штучно 
створеної системи водосховищ до природної екосистеми. Зниження рівня ґрунтових вод на 
1 м призведе до підвищення продуктивності природних ґрунтів. 

Озеленення та природоохоронні території міста. Зелену зону міста утворюють 10 парків, 
20 скверів і бульварів, розташованих в різних частинах міста; зелена зона вздовж 
набережної; різновікові соснові насадження у північно-східній частині околиць; прилеглі до 
міста острови, а також вуличні та внутрішньо-квартальні насадження. Два парки міста 
входять до пам'яток садово-паркового мистецтва (Придніпровський парк і Міський сад). 
Одним з актуальних питань залишається проведення інвентаризації зелених насаджень 
загального користування на території міста. 

На території міста знаходяться шість об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), у тому 
числі один загальнодержавного значення – заказник «Білецьківські плавні» (входить до 
регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні»). Загальна площа об’єктів ПЗФ на 
території міста – 677,39 га, що становить 7,07% площі міста. 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
С.3.1. Модернізація 
системи водовідведення 

1. Будівництво споруд для приймання рідких нечистот від 
асенізаційних машин на каналізаційних насосних станціях СП-1 
(вул. Леонова та СП-17 по проспекту Полтавському, на Крюківських 
КОС по набережній Лейтенанта Дніпрова) 
2. Реконструкція каналізаційних колекторів та системи 
водовідведення 

С.3.2. Забезпечення 
населення якісною питною 
водою 

1. Автоматизований моніторинг якості джерела централізованого 
питного водопостачання з Кременчуцького водосховища 
2. Технічне переоснащення лабораторій контролю якості води 
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням 
3. Реконструкція водоочисної станції (в рамках ТЕО водопостачання 
міста Кременчука) 
4. Реконструкція існуючого хлорного господарства – мінімізація 
використання рідкого хлору в виробництві питної води, забезпечення 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
безпечної експлуатації хлорного господарства відповідності до 
НПАОП 0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, 
зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору» 

С.3.3. Ефективна система 
поводження з ТПВ та 
утилізація відходів 

1. Улаштування полігону ТПВ на Деївській горі: організація 
екологічного та економічно доцільного поводження з відходами 
2. Будівництво сміттєсортувальної станції на території міського 
полігону 
3. Сортування ТПВ з метою вилучення ресурсоцінних фракцій 
4. Створення Універсального переробного пункту ТПВ 
5. Будівництво (реконструкція) об’єкту комунальної власності – 
системи збору та утилізації біогазу на полігоні ТПВ 

С.3.4. Впровадження 
ефективної системи 
екологічного моніторингу 

1. Громадська екологічна експертиза екологічної ситуації, що 
склалась в районі Північного промислового вузла м. Кременчук 
2. Громадська екологічна експертиза звалища ТПВ 
3. Аналіз захворювання населення міста з урахуванням змін клімату, 
впливу шкідливих чинників виробництва на довкілля й здоров’я людей 

С.3.5. Підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану водойм 

1. Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану, 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 
р. Крива Руда 
2. Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану, 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 
р. Сухий Кагамлик 

С.3.6. Екологічна освіта 1. Цикл лекцій і воркшопів екологічного напрямку, Дні енергії 
2. Щорічний Еко-фестиваль «Зелений Острів» 
3. Майстер класи на тему «Ефективність екогігієни на прикладах 
підприємств м. Кременчук» 

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку С. Енергоефективне 
та екобезпечне місто 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль С 1. Ефективна енергетична політика міста 
С.1.1. 
Вдосконалення 
системи 
муніципального 
енергоменеджменту 
та 
енергомоніторингу 

Відділ 
енергоменеджменту 
та енергетики, 
департамент освіти, 
управління у справах 
дітей, сім`ї та молоді, 
громадська 
організація «Охорона 
природи 
м. Кременчук» 

Міжнародні 
донорські 
кошти, міський 
бюджет 

1. Впроваджено щоденний 
моніторинг енергоспоживання 
усіма будівлями бюджетної та 
комунальної сфери 
2. Розроблено енергопаспорти на 
будівлі бюджетної та комунальної 
сфери 
3. Підготовлено енергоменеджерів 
4. Проведено роз`яснювальну 
роботу серед дітей молодшого 
віку, учнів, молоді та кременчужан 
щодо енергозбереження та 
запобігання змінам клімату 

С.1.2. Підвищення 
енергоефективності 
громадських та 
житлових будівель 

Відділ 
енергоменеджменту 
та енергетики, 
управління ЖКГ, ГО, 
ЖЕК, комунальні 
підприємства 

Міжнародні 
донорські 
кошти, міський 
бюджет, ДФРР 

1. Проведені енергетичні аудити у 
50 бюджетних будівлях 
2. Проведено енергетичні аудити у 
20 житлових будинках 
3. Підготовлені техніко-економічні 
обґрунтування та проекти для 
проведення термомодернізації 
будівель 
4. Виготовлено проектно-
кошторисну документацію для 
термомодернізації будівель 
5. Термомодернізація 66  закладів 
освіти, охорони здоров`я, 
соціальної сфери 
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Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

С.1.3. Створення 
діалогової та 
освітньої 
платформи з питань 
енергоефективності 

ГО Асоціація ОСББ 
«Кременчук», КНТу 
ім. Остроградського, 
відділ 
енергоменеджменту 
та енергетики, УЖКГ, 
ГО, ЖЕК, комунальні 
підприємства 

Міжнародні 
донорські 
кошти, міський 
бюджет 

1. Створено Центр 
енергоефективності та сталого 
розвитку міста Кременчука 
2. Проведено Дні сталої енергії 
3. Запроваджено програму 
енергоефективні школи 
4. Створено систему проведення 
семінарів, форумів, конференцій 
5. Створено систему надання 
консультацій 

Стратегічна ціль С 2. Енергоефективна міська інфраструктура 
С.2.1. 
Енергоефективні 
будівлі міста 

Відділ 
енергоменеджменту 
та енергетики, УЖКГ, 
банки 

Міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кредитні кошти 

1. Запроваджена державна 
програма «теплих кредитів» 
житловому секторі міста 
2. Впроваджено геліосистеми на 
основі вакуумних сонячних 
колекторів в системі гарячого 
водопостачання 
3. Встановлено світлодіодні 
світильники для скорочення 
споживання електроенергії у 
дошкільних навчальних закладах 
4. Встановлені прилади обліку 
споживання енергоресурсів в 
бюджетних установах та 
житловому фонді міста 

С.2.2. Модернізація 
котельних з 
використання 
альтернативних 
джерел енергії 

КП «Теплоенерго», 
відділ 
енергоменеджменту 
та енергетики, УЖКГ 

Міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кредитні кошти, 
ДФРР 

1. Реконструйовано котельні та 
побудовано теплотраси від 
котельні кварталу 17 до котельні 
кварталу 620 міста в Крюківському 
районі міста Кременчука 
2. Замінено застарілі газові котли 
КВГ- 6,5 на сучасні котли з вищим 
КПД в котельні кварталу 17 міста 
Кременчука 
3. Побудована опалювальна 
котельня з встановленням двох 
водогрійних котлів з 
комбінованими пальниками та з 
встановленням двох водогрійних 
котлів на твердому паливі – 
паливні пелети, у мікрорайоні 
Раківка міста Кременчука   
4. Знижено споживання 
природного газу КП «Теплоенерго» 
на 10-15% 

С.2.3. Реконструкція 
зовнішнього 
освітлення з 
використанням 
енергоефективного 
обладнання 

Відділ 
енергоменеджменту 
та енергетики 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради, УЖКГ 

Міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кредитні кошти, 
ДФРР 

1. Заміна 400 ламп розжарювання 
у світлофорах на світлодіодні 
матриці 
2. Заміна 1004 натрієвих ламп 
вуличного освітлення на 
світлодіодні 
3. Досягнуто економію 
енергоресурсів до 70% на 
оновлених світлофорах 
4. Економія енергоресурсів до 70% 
від використання світлодіодних 
ламп на стовпах вуличного 
зовнішнього освітлення 
5. Створено мережу паркових 
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Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

світлодіодних світильників на 
сонячних батареях 

С.2.4. Розвиток 
електротранспорту 

КВП «КМ УКБ», відділ 
транспорту, відділ 
енергоменеджменту 
та енергетики 
виконавчого комітету 
міської ради, УЖКГ 

Міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кредитні кошти, 
ДФРР 

1. Збудовано тролейбусну лінію по 
вул. Красіна до заводу «Ампер» в 
м. Кременчук 
2. Оновлено рухомий склад 
міського електротранспорту 
3. Збудовано контактну мережу 
для організації тролейбусного руху 
по вул. Київській 

Стратегічна ціль С 3. Екологічно безпечне місто 
С.3.1. Модернізація 
системи 
водовідведення 

КП 
«Кременчукводокана
л», КВП «КМ УКБ», 
УЖКГ, відділ 
екологічної безпеки 
МВК 

Міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кредитні кошти, 
ДФРР, 
Обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

1. Заміна напірного каналізаційного 
колектору довжиною 3000 м, від 
СП-7 до КОС 
2. Заміна напірного каналізаційного 
колектору довжиною 5420м від СП-
1 до КОС. 
3. Санація існуючого 
залізобетонного каналізаційного 
безнапірного колектору по 
вул. Леонова 
4. Будівництво споруд для 
приймання рідких нечистот від 
асенізаційних машин на 
каналізаційних насосних станціях 
СП-1 та СП-17, на Крюківських 
КОС 
5. Модернізація та ремонт системи 
водовідведення 

С.3.2. Забезпечення 
населення якісною 
питною водою 

КП 
«Кременчукводокана
л», УЖКГ, МВК 

Міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кредитні кошти, 
ДФРР, 
Обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

1. Технічне переоснащення 
лабораторій контролю якості води 
сучасним контрольно-аналітичним 
обладнанням 
2. Впроваджено систему 
моніторингу змін якості води 
джерела водопостачання 
3. Впроваджено автоматизований 
моніторинг якості джерела 
централізованого питного 
водопостачання з Кременчуцького 
водосховища 
4. Реконструйовано водоочисної 
станції (в рамках ТЕО 
водопостачання міста) 
5. Будівництво нових очисних 
споруд продуктивністю 75000 куб. 
м/добу із застосуванням сучасних 
технологій очищення води 

С.3.3. Ефективна 
система 
поводження з ТПВ 
та утилізація 
відходів 

Комунальне 
виробниче 
підприємство 
«Кременчуцьке 
міське управління 
капітального 
будівництва», УЖКГ, 
Кременчуцьке 
комунальне 
автотранспортне 
підприємство 1628, 
ГО «Товариство 

Інвестиції 
Європейського 
інвестиційного 
банку, міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кредитні кошти, 
ДФРР, 
Обласний 
фонд охорони 
навколишнього 

1. Улаштування полігону ТПВ на 
Деївській горі 
2. Будівництво сміттєсортувальної 
станції на території міського 
полігону 
3. Створено Універсальний 
переробний пункт ТПВ 
4. Впроваджено систему 
отримання паливних брикетів з 
опалого листя та хмизу, як 
альтернативного палива 
5. Зменшено відстані 
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Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

охорони природи 
м. Кременчука», 
Кременчуцька ТЕЦ 

природного 
середовища 

транспортування відходів 
6. Будівництво та введення в 
експлуатацію блочно-модульної 
теплоелектростанції та 
підключення її до існуючої системи 
збору та утилізації біогазу 
7. Отримано дозвільну 
документацію для реалізації 
виробленої електричної енергії за 
«зеленим» тарифом 
8. Забезпечено використання 
відходів водопідготовки 
Кременчуцької ТЕЦ в якості 
вапняного добрива 

C.3.4. 
Впровадження 
ефективної системи 
екологічного 
моніторингу 

ГО «Товариство 
охорони природи 
м. Кременчука», 
ГО Полтавський 
обласний 
відокремлений 
підрозділ 
Національного 
екологічного Центру 
України, 
відділи та управління 
міськвиконкому, ТОВ 
НТЦ «Промекологія», 
Підприємства 
північного вузла 
м. Кременчук 

Міський 
бюджет, 
міжнародні 
донорські 
кошти, 
обласний 
бюджет, 
кредитні кошти, 
ДФРР, 
Обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

1. Проведена громадська 
екологічна експертиза екологічної 
ситуації, що склалась в районі 
Північного промислового вузла 
міста 
2. Визначені основні джерела 
забруднення довкілля від 
промислових підприємств 
3. Розроблені та надані пропозиції 
щодо проведення заходів, 
спрямованих на охорону довкілля 
та покращення умов проживання 
населення району Молодіжний 
4. Проведена громадська 
екологічна експертиза звалища 
ТПВ в м. Кременчук 
5. Проведений аналіз 
захворювання населення міста з 
урахуванням змін клімату, впливу 
шкідливих чинників виробництва 
на довкілля і здоров’я населення 
6. Створено систему інформування 
населення через ЗМІ, видання 
буклетів, листівок, брошур, 
посібників 

С.3.5. Підтримання 
сприятливого 
гідрологічного 
режиму та 
санітарного стану 
водойм 

КВП «КМ УКБ», 
УЖКГ, відділи та 
управління 
структурних 
підрозділів міської 
ради 

Міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, 
кредитні кошти, 
ДФРР, 
Обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

1. Розчистка берегів, відновлення 
водності, поліпшення екологічного 
стану і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану р. Крива Руда та 
р. Сухий Кагамлик 

С.3.6. Екологічна 
освіта 

ГО «Культурний 
ді@лог», відділ 
екологічної безпеки, 
КП «Благоустрій 
Кременчука», 
департамент освіти, 
ВУЗи, управління 
містобудування та 
архітектури, 
управління у справах 

Міжнародні 
донорські 
кошти, міський 
бюджет 

1. Створено «Зелений простір»: 
три приміщення й прибудова 
забезпечені достатньою кількістю 
електроенергії й тепла (за рахунок 
використання енергії сонця) 
2. Створена зона спілкування, 
відпочинку, роботи і прийняття 
екологічно чистої їжі 
3. Екологічна освіта на базі 
«Зеленого простору» 
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Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

сім'ї, дітей та молоді 4. Проведено майстер класи 
«Ефективність екогігієни на 
прикладах підприємств 
м. Кременчук» 
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4.4. Стратегічний напрям D. Креативний життєвий та гуманітарний 
простір розвитку людини 
Мешканці міста маркують навколишній простір та організовують свій світ, позначаючи 
конкретні місця як функціональні (школа, бібліотека, дитячий майданчик) чи емоційно 
значимі (улюблений дворик чи кав’ярня, лавочка в парку). «Свій» простір можна окреслювати 
через власність, через приналежність, через емоційну прив’язаність. У першу чергу, з ним 
асоціюється власне помешкання, інколи – двір, місце праці, улюблений заклад або скверик. 
Але значною мірою усвідомлення простору міста відбувається через поняття «спільне» – 
спільне подвір’я, під’їзд, парк, мікрорайон, майданчик. І це є ресурс, який належить групі осіб, 
що може його використовувати на власний розсуд: або переслідуючи особисті інтереси, або 
враховуючи інтереси спільноти, або пасивно ігноруючи, або активно руйнуючи. Тому, стан 
відповідальності за спільні території у місті безпосередньо залежить від активності їхніх 
«користувачів». 

Така активність сприяє не лише перетворенню та покращенню міського простору, а й 
розвитку соціальних зв’язків через спілкування та спільну діяльність, коли група атомізованих 
індивідів перетворюється на спільноту, що стає суб’єктом дії та прийняття рішень. Через 
формальну та неформальну освіту, створення креативного простору, діалогових 
майданчиків і через залучення мешканців до реалізації невеликих, але візуально «видимих» 
проектів можна отримувати якісні зміни у місті. Через співпрацю між такими людьми та їхнє 
об’єднання навколо спільних цілей стає можливим перетворення освітнього та культурного 
простору, його переорієнтація на розвиток людини. 

Перехід від знеособлених територій пострадянського міста до живого, наповненого 
соціальними зв’язками простору можливий завдяки системним змінам у ставленні до своєї 
ролі як мешканця й прийнятті на себе відповідальності не лише за «своє», але й за 
«спільне». 

Застосування учасницького бюджетування як інструменту прямої демократії сприяє участі 
громадян у прийнятті рішень щодо розподілу бюджетних коштів. 

Системний принцип відкритості влади, донесення інформації до представників різних 
соціальних груп громадськості, лідерів думок, до всіх зацікавлених є важливим для розвитку 
громади. 

Стратегічні проблеми 

 Низька активність громади; 
 Відсутність місць – «точок зростання» для креативних ідей, новаторських рішень, 

ініціативних команд та обміну думок; 
 Низька ступінь доступності інформації про діяльність виконавчих органів міської 

ради, комунальних закладів і служб міста; 
 Низький рівень впливу громадськості на процеси прийняття управлінських рішень і 

соціальної згуртованості громади; 
 Низький рівень впровадження інструментів залучення громадськості до управління 

бюджетом міста; 
 Відсутність молодіжних проектів; 
 Незначний вплив молоді на процеси прийняття рішень щодо розвитку міста; 
 Низький рівень інтеграції людей з особливими потребами, ВПО, жінок в суспільне 

життя громади; 
 Низький рівень залучення громади до процесів управління містом; 
 Відсутність центрів для розкриття талантів обдарованих дітей та молоді; 
 Відсутність активного суспільного діалогу з проблемних питань розвитку громади 

міста. 

Для подолання вищезазначених перешкод необхідно: 
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 впровадження громадського (партисипативного) бюджету; 
 організація безпечних і комфортних зон відпочинку мешканців міста з врахуванням потреб 

різних категорій населення (в томі числі матерів і батьків з маленькими дітьми, людей 
похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями); 

 підвищення ролі громади міста в розвитку освітньої галузі та покращенні соціально-
психологічного оточення для кожного члена громади; 

 залучення жінок до управляння містом: інформування та отримання зворотного зв’язку 
від місцевих жіночих громадських організацій; запрошення жінок до участі у відповідних 
робочих групах; 

 створення навчально-просвітницьких майданчиків для проведення зібрань, обговорення 
важливих питань життєдіяльності об’єднань громадян; 

 створення постійно діючого батьківського лекторію; 
 проведення інформаційних компаній, впровадження інформаційних порталів; 
 включення людей з особливими потребами до культурно-мистецького життя міста; 
 реалізація молодіжних проектів; 
 створення молодіжного самоуправління та патріотичне виховання молоді; 
 пропагування здорового способу життя, відродження та розвитку олімпійських видів 

спорту (штовхання ядра, метання диску та списа тощо); 
 вільний доступ до інформації про адміністративні послуги, створення Єдиного порталу 

послуг міста; 
 можливості обрання способу подачі документів для отримання адміністративної послуги; 
 розширення переліку послуг, скорочення термінів надання адміністративних послуг; 
 забезпечено доступ користувачів до бібліотечних ресурсів в режимі он-лайн; 
 встановлення міжнаціональних і міжкультурних зв’язків через молодіжні обміни, 

відеоконференції, молодіжні зібрання, конкурси та вікторини.  
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Схема стратегічних і оперативних цілей за напрямом розвитку D. Креативний життєвий 
та гуманітарний простір розвитку людини 

 

Стратегічна ціль D 1. Ефективне врядування – активна громада 
Організація управління, яке сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості 
діяльності міської ради з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, 
спрямована на формування нового типу громади, орієнтованої на задоволення потреб 
мешканців міста. 

Передбачається залучення громадськості до участі в управлінні містом, надання можливості 
для вільного доступу до інформації про діяльність органу місцевого самоврядування, а також 
забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності міської ради через 
запровадження електронного урядування та електронної демократії. Впровадження бюджету 
участі дозволяє мешканцям міста взяти участь в тому, як і де бюджетні кошти можуть 
використовуватися для поліпшення життя міста. 

Жінка як агент змін у громаді посилює вплив на прийняття рішень і активно долучається до 
впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування та проектів з гендерної рівності. 

В Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) громадяни отримують можливості 
вільного доступу до інформації про адміністративні послуги; обрання способу подачі 
документів для отримання адміністративної послуги. Міська влада працює над розширенням 
переліку послуг, скороченням термінів надання адміністративної послуги, що позначиться на 
якості послуг. 

Напрям розвитку D. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини 

D.1. Ефективне врядування 
– активна громада 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

D.2. Креативний 
культурний та освітній 

простір 

D.3. Зручна логістика, 
комфортний відпочинок і 

дозвілля 

D.1.1. Розширення 
можливостей громади та 
посилення ролі жінки в 
управлінні 

D.1.4. Електронне 
врядування 

D.2.1. Активна школа – 
сучасний інформаційно-
навчальний простір 

D.3.2. Створення нових 
місць відпочину із 
доступом людей з 
особливими потребами 

D.2.2. Створення 
культурних просторів для 
розвитку 

D.1.3. Надання якісних 
послуг через ЦНАП 

D.3.1. Проектування 
будівництва мосту через 
річку Дніпро 

D.2.3. Створення Центрів 
розвитку дитини із 
доступом осіб з 
особливими потребами 

D.3.3. Створення умов для 
активного дозвілля та 
занять спортом 

D.1.2. Посилення 
самоорганізації через 
об’єднання та 
згуртованість громади 

D.2.4. Новітня бібліотека – 
артпростір креативності та 
самореалізації 
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Підвищення відкритості влади передбачає проведення публічних громадських обговорень у 
різних формах: конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, «круглих столів», 
громадських приймальнь, зборів, зустрічей з громадськістю, під час яких громадяни можуть 
заслуховувати посадових осіб органу місцевого самоврядування, порушувати наболілі 
питання та вносити пропозиції. 

Важливого значення набуває проведення консультацій з громадськістю з питань, що 
стосуються суспільно-економічного розвитку громади та життєвих інтересів широких верств 
населення, формування й реалізації міської політики, підготовки й прийняття проектів 
нормативно-правових актів, оцінки діяльності цих органів. Для обговорення проблемних 
питань громади необхідно створювати консультативно-дорадчі органи (громадські ради, 
комітети, робочі групи) та розширювати канали спілкування з громадою (теле- та 
радіодебати, дискусії, інтерв'ю, інтернет-конференції тощо). 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
D.1.1. Розширення 
можливостей 
громади та 
посилення ролі 
жінки в управлінні 

1. Підвищення громадської свідомості та рівня знань щодо інструментів 
управління громадою 
2. Впровадження громадського бюджету як інструменту залучення 
громадськості до ефективного управління бюджетом міста 
3. Розширення каналів спілкування з громадою, зворотній зв'язок 
4. Гендерне бюджетування та впровадження ініціатив з гендерної рівності 

D.1.2. Посилення 
самоорганізації 
через об’єднання та 
згуртованість 
громади 

1. Подолання соціальної напруги через об’єднання навколо спільної ідеї 
2. Створення органів самоорганізації населення у формі громадських 
об’єднань 
3. Посилення соціальної згуртованості громади у вирішенні соціально 
значущих питань розвитку міста 
4. Долучення ВПО до активного суспільного життя 

D.1.3. Надання 
якісних послуг 
через ЦНАП 

1. Розширення переліку послуг і поліпшення їх якості 
2. Маркетинг ЦНАПу 
3. Удосконалення подачі документів для отримання адміністративної послуги 
4. Комфортне перебування населення в приміщенні ЦНАПу 

D.1.4. Електронне 
врядування 

1. Створення ID-картки мешканця міста Кременчука – «Картка 
кременчужанина» 
2. Удосконалення існуючих та створення нових веб-ресурсів, які забезпечать 
якість роботи установ та організацій міста 
3. Запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій надання 
адміністративних послуг 

 

Стратегічна ціль D 2. Креативний освітній та культурний простір 
Нова школа буде співпрацювати з позашкільними закладами освіти, враховувати 
індивідуальні здібності дитини, уникатиме гендерних стереотипів. Необхідно перейти до 
школи компетентностей (поінформованість, обізнаність). Формування та розвитку творчого 
потенціалу талановитих дітей передбачає: заохочення та підтримку учнівської молоді, 
залучення її до наукової діяльності, запровадження сучасних методик виявлення, навчання й 
виховання обдарованої молоді, впровадження дієвих механізмів стимулювання молоді та її 
наставників, створення міської олімпіадної школи, надання допомоги обдарованим та 
здібним дітям у підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, участі в творчих 
конкурсах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, 
популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних 
працівників. 

Вчителі допомагатимуть батькам здобувати спеціальні знання про розвиток дитини. Буде 
впроваджуватися педагогіка партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками, які 
мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу. Учитель зможе готувати власні 
авторські навчальні програми, обирати підручники, методи, стратегії, засоби навчання. 
Серед методів навчання застосовуватимуть: ігри, соціальні, дослідницькі проекти, 
експерименти, групові завдання. 

Велика увага приділятиметься культурному розвитку дитини, формуванню художнього смаку, 
розвитку артистизму та розкриттю творчого потенціалу учнів. В центрі раннього розвитку 
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дитина знаходитиметься в атмосфері доброзичливості й партнерства між дітьми та 
викладачами, а невимушеність навчання та індивідуальний підхід допоможе дітям 
адаптуватися в суспільстві, вчитиме комунікабельності, розвиватиме особистісні 
характеристики, що стане у пригоді в подальшому житті. 

Дуже важливо створювати відповідні платформи освітнього та культурного простору – 
артпростори та майданчики, як творчий та навчальний простір для батьків і дітей, простір 
їхньої взаємодії, пізнання один одного, створення єдності, гармонії, взаєморозуміння. Це 
також тренінговий центр, де будуть проводитися семінари, тренінги, практикуми, майстер-
класи, клубні зустрічі. 

Створення території творчості та розвитку, включення людей з особливими потребами до 
культурно-спортивно-мистецького життя міста передбачає залучення дітей, підлітків і молоді 
з особливими потребами, дівчат і хлопців до творчих, культурних гуртків. Створення 
соціальних майстерень для зняття соціальної напруги в суспільстві забезпечуватиме 
зайнятість дітей та молоді з особливими потребами та інтеграцію їх у суспільне життя. 

Бібліотека має стати сучасним артпростором. Головними складовими успішної роботи 
сучасної бібліотеки є необхідність бути інформаційно-культурним центром, вільним 
публічним простором для реалізації ідей та ініціатив, а також плідна співпраця з партнерами 
бібліотеки, налагодження зв'язків з громадою та владою. 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
D.2.1. Активна школа – 
сучасний інформаційно-
навчальний простір 

1. Залучення активних містян до реформування освітнього процесу 
2. Покращення соціально-психологічного оточення для кожного члена 
громади 
3. Активізація участі батьків і створення постійно діючого батьківського 
лекторію для батьківської громади 
4. Запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в 
навчальний процес 
5. Упровадження системи пошуку, навчання й виховання академічно 
здібних і обдарованих дітей 

D.2.2. Створення 
культурних просторів 
для розвитку 

1. Створення артмайданчиків для комунікацій, підвищення знань, 
творчого розвитку дітей та молоді 
2. Створення творчих гуртків, проведення свят, культурних заходів, 
творчих майстерень 
3. Покращення комфортності перебування усіх груп мешканців міста в 
закладах культури 
4. Розширення спектру культурних послуг для населення на базі об’єктів 
культурного спрямування 

D.2.3. Створення 
Центрів розвитку дитини 
із доступом осіб з 
особливими потребами 

1. Створення центрів розвитку дітей, підлітків і молоді з особливими 
потребами 
2. Залучення осіб з особливими потребами до творчих гуртків, 
спортивних секцій, соціальних майстерень 
3. Впровадження нових навчальних програм 
4. Просвітницька кампанія здорового способу життя та профілактики 
соціальних захворювань 
5. Аналіз доступності спортивних і культурних закладів для людей з 
особливими потребами та розробка рекомендацій щодо усунення 
існуючих перешкод 

D.2.4. Новітня бібліотека 
– артпростір 
креативності та 
самореалізації 

1. Облаштування бібліотек, як сучасного, креативного та комфортного 
простору для жителів міста 
2. Забезпечення доступності та корисності ресурсів і послуг бібліотек, 
зокрема доступ користувачів до бібліотечних ресурсів в режимі он-лайн 
3. Підтримка та збереження фонду знань та інформаційного потенціалу 
для нинішніх і майбутніх поколінь 

 

Стратегічна ціль D.3. Зручна логістика – комфортний відпочинок і дозвілля 
Відпочинок, дозвілля, розваги, як і праця, є невід'ємними складовими життєдіяльності 
людини. Розважаючись, людина чи група людей задовольняють свої духовні потреби, 
оцінюють свої можливості. Створення відповідних умов для цього і є завданням громади. 
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Індустрія відпочинку та дозвілля – це молода галузь, яка формує та розвиває особистість, 
впливає на виховання, формування оптимістичного настрою, відпочинок, культурний 
розвиток людини тощо. 

Зробити сучасні зони корисного та комфортного відпочинку, створити сучасний простір для 
відпочинку та активного дозвілля населення є завданням, яке водночас не тільки сприятиме 
розвитку особистості, але й залучить туристів у місто, покращить його імідж як комфортного 
місце проживання. 

Важливим елементом дозвілля є зручна логістика та легкий спосіб добирання до зон 
відпочинку. Інфраструктурну проблему розділення міста на дві половини природним 
бар’єром – річкою Дніпро можливо вирішити за рахунок побудови мосту через річку. Це 
дозволить населенню із більш індустріальної частини міста швидко добратися до 
рекреаційної. Мостовий перехід у Кременчуці, який забезпечує сполучення між 
лівобережною та правобережною частинами міста, знаходиться у аварійному стані та у будь-
який час може бути закритий для руху в зв’язку з загрозою обрушення, що паралізує 
життєдіяльність міста. 

Парки відпочинку є невід’ємною частиною системи організації «пасивного» дозвілля людей. 
Вони органічно пов’язані з загальними процесами соціального й культурного життя сучасного 
суспільства. Об’єктивні потреби суспільного розвитку передбачають пошук нових напрямів, 
моделей, форм і методів формування зон відпочинку «під відкритим небом». Роль сучасних 
зон відпочинку дедалі зростає і вони стають необхідними природними осередками, 
створюють сприятливий мікроклімат для повноцінної життєдіяльності як багатофункціональні 
культурно-рекреаційні центри. 

Створення території активного дозвілля та оздоровлення, включення людей із особливими 
потребами до культурно-спортивно-мистецького життя міста передбачає залучення дітей, 
підлітків, молоді із особливими потребами до занять фізкультурою та спортом на відповідних 
майданчиках «під відкритим небом» і у спеціальних приміщеннях. Важливим елементом 
оздоровлення є підвищення рівня фізичної підготовки хлопців та дівчат. 

На основі вивчення мотивації молоді до занять фізичною рекреацією можна зробити 
висновок, що молодь меншою мірою зацікавлена в досягненні оздоровчого ефекту, а 
більшою мірою – у самовираженні, самовдосконаленні, приємному проведенні часу, 
досягненні краси, в отриманні позитивних емоцій і вражень. 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
D.3.1. Проектування 
будівництва мосту 
через річку Дніпро 

1. Забезпечення надійного транспортного зв’язку між лівобережними та 
правобережними районами міста Кременчука 
2. Формування південних об′їзних шляхів Кременчука у напрямках на 
Кіровоград, Черкаси, Київ, Дніпропетровськ, розвантаження вуличної 
мережі міста, що значно покращить екологічні умови для мешканців міста 
3. Збільшення пропускної спроможності мостового переходу для 
зростаючих потоків транспортного коридору Північ-Південь (Харків-Одеса) 

D.3.2. Створення 
нових місць 
відпочину із доступом 
людей з особливими 
потребами 

1. Створення нових сучасних «зелених зон», зони відпочинку та дозвілля 
для всіх вікових груп мешканців міста 
2. Створення в зонах відпочинку нових елементів і спеціально відведених 
місць для вигулу собак (насадження, конструкції, послуги) 
3. Проведення заходів дозвілля (майстер-класи, тренінги, ігри, заняття 
фізкультурою) силами місцевих ентузіастів, активістів та членів громади 
4. Популяризація здорового способу життя 
5. Озеленення та прикрашення вулиць, провулків, будинків міста 

D.3.3. Створення 
умов для активного 
дозвілля та занять 
спортом 

1. Організація спортивних і дитячих майданчиків із доступом осіб із 
особливими потребами 
2. Організація роботи спортивних секцій та клубів 
3. Пропаганда здорового способу життя 
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План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку D. Креативний 
життєвий та гуманітарний простір розвитку людини 

Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль D 1. Ефективне врядування – активна громада 
D.1.1. Розширення 
можливостей 
громади та 
посилення ролі 
жінки в управлінні 

Відділ з питань 
внутрішньої політики, 
фінансове 
управління, ГО, ЗМІ, 
ОСББ, ОСН, 
підприємці, УЖКГ, 
управління культури 
та туризму, відділ 
фізкультури і спорту, 
КП «Кременчук 
Інвест» 

Міський 
бюджет, кошти 
МТД, СПД 

1. Підвищено рівень громадської 
активності та участі в управлінні 
містом 
2. Збільшено кількість жінок на 
керівних посадах в ОМС, закладах, 
організаціях міста 
3. Збільшено кількість каналів 
спілкування із громадою 
4. Збільшено кількість проектів, 
реалізованих за участі 
громадськості, зокрема підтриманих 
жіночих ініціатив 

D.1.2. Посилення 
самоорганізації 
через об’єднання 
та згуртованість 
громади 

Кременчуцький 
національний 
університет 
ім. Михайла 
Остроградського, 
УЖКГ, ЖЕК, ОСН, 
комунальні 
підприємства, 
ГО «Товариство 
охорони порядку 
м. Кременчук» 

Міський 
бюджет, кошти 
МТД, кошти 
ОСН 

1. Збільшено кількості органів 
самоорганізації населення 
2. Проведені семінари, тренінги для 
громадськості 
3. Збільшено кількість ВПО до 
активного суспільного життя 
4. Збільшено кількість представників 
громадськості, залучених до 
реалізації місцевих ініціатив 

D.1.3. Надання 
якісних послуг 
через ЦНАП 

ЦНАП, КВП «КМ 
УКБ», СПД, ЗМІ, ГО 

Міський 
бюджет, 
державний 
бюджет 

1. Розширено перелік послуг та 
поліпшено їх якості 
2. Введено в експлуатацію 
додаткове приміщення ЦНАП 
площею 2 964,5 м², обладнано 100 
робочих місць, у т. ч. 33 – для 
адміністраторів ЦНАП 
3. Збільшено пропускну здатність 
ЦНАП (1000-1500 осіб у день) 
4. Оптимізовано час надання 
адміністративних послуг 
5. Відкрито відділ ЦНАП на 
Молодіжному 
6. Максимально можлива кількість 
послуг переведена в онлайн 

D.1.4. Електронне 
врядування 

Відділ з питань 
внутрішньої політики, 
Комунальне 
підприємство 
«Міськоформлення» 

Міський 
бюджет, кошти 
банків, СПД 

1. Запроваджено ID-картку 
мешканця Кременчука – «Картка 
кременчужанина» 
2. Створено веб-ресурси, які 
забезпечать якість роботи установ 
та організацій міста 

Стратегічна ціль D 2. Креативний освітній та культурний простір 
D.2.1. Активна 
школа – сучасний 
інформаційно-
навчальний 
простір 

Департамент освіти, 
ЗОШ, ДНЗ, 
управління у справах 
сім’ї, дітей та молоді, 
відділ з фізкультури 
та спорту, управління 
культури та туризму 

Міський 
бюджет, кошти 
МТД 

1. Збільшення кількості обдарованих 
хлопців та дівчат і їх участі в проекті 
«Інтелект України» 
2. Підготовлено цикл розважально-
пізнавальних програм для сімейного 
відпочинку (клуб вихідного дня) 
3. Впроваджено навчальні програми 
з основ партнерських стосунків, 
самоврядування, прийняття 
відповідальних рішень 
4. Зміцнено зв’язки: навчальний 
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Оперативна ціль 
Координатор, 

відповідальний, 
партнери 

Джерела 
фінансування Очікувані результати 

заклад – батьківська громадськість 
5. Створено постійно діючий 
батьківський лекторій 

D.2.2. Створення 
культурних 
просторів для 
розвитку 

Управління культури 
та туризму, 
департамент освіти, 
управління у справах 
сім’ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет, кошти 
ДФРР, МТД, 
приватні кошти 

1. Створено артмайданчики, дитячі 
та культурні майданчики 
2. Організовано просвітницькі 
заходи для мешканців мікрорайонів 
міста 
3. Проведено творчі майстерні, 
конкурси 

D.2.3. Створення 
Центрів розвитку 
дитини із 
доступом осіб із 
особливими 
потребами 

Управління культури 
та туризму, 
департамент освіти, 
управління у справах 
сім’ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет, кошти 
ДФРР, МТД, 
приватні кошти 

1. Створені Центри розвитку дітей, 
підлітків і молоді з доступом осіб з 
особливими потребами 
2. Збільшено залученість осіб із 
особливими потребами до творчих 
гуртків, спортивних секцій, 
соціальних майстерень 
3. Проведено аналіз доступності 
спортивних і культурних закладів 
для людей з особливими потребами 
та впроваджено рекомендації щодо 
усунення існуючих перешкод 

D.2.4. Новітня 
бібліотека – 
артпростір 
креативності та 
самореалізації 

Управління культури 
та туризму, 
департамент освіти, 
управління у справах 
сім’ї, дітей та молоді, 
позашкільні заклади, 
бібліотеки міста 

Міський 
бюджет, кошти 
МТД 

1. Завершено облаштування 
бібліотек, як сучасного, креативного 
та комфортного простору для 
жителів міста 
2. Забезпечено рівні можливості 
доступу до інформації для осіб з 
обмеженими можливостями. 
3. Забезпечено доступ користувачів 
до бібліотечних ресурсів в режимі 
он-лайн 

Стратегічна ціль D 3. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля 
D.3.1. 
Проектування 
будівництва мосту 
через річку Дніпро 

КВП «Кременчуцьке 
міське управління 
капітального 
будівництва», УЖКГ, 
будівельні організації 

Міський 
бюджет, кошти 
ДФРР, 
обласний 
бюджет, кошти 
банків 

1. Розроблений проект будівництва 
мосту через річку Дніпро 
2. Визначено джерела фінансування 
реалізації проекту з будівництва 
мосту через річку Дніпро 
3. Розпочато будівництво мосту 
через річку Дніпро 

D.3.2. Створення 
нових місць 
відпочину із 
доступом людей з 
особливими 
потребами 

Управління культури 
та туризму, КВП 
«Кременчуцьке 
міське управління 
капітального 
будівництва», УЖКГ, 
ЖЕК, ОСН, ГО 

Міський 
бюджет, кошти 
ДФРР, кошти 
МТД, обласний 
бюджет, кошти 
банків 

1. Створено сучасні «зелені зони», 
зони відпочинку й дозвілля для всіх 
вікових груп мешканців міста 
2. Створено нові елементи та 
відведені місця для вигулу собак 
3. Проведено майстер-класи, 
тренінги, ігри, заняття фізкультурою 
4. Проведено висадку дерев 

D.3.3. Створення 
умов для 
активного 
дозвілля та занять 
спортом 

Управління у справах 
сім’ї, дітей та молоді, 
відділ з фізкультури 
та спорту, управління 
культури та туризму 

Міський 
бюджет, кошти 
ДФРР, кошти 
МТД, обласний 
бюджет, кошти 
банків 

1. Створено нові спортивні та дитячі 
майданчики з доступом для осіб з 
особливими потребами 
2. Відкрито нові спортивні секції та 
клуби 
3. Проведено просвітні заході щодо 
здорового способу життя 
4. Обладнано приміщення для 
занять фізкультурою та спортом 
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5. Стратегічна екологічна оцінка Стратегії 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і 
регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на 
інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. 

Одним з інструментів забезпечення збалансованості Стратегії розвитку міста Кременчука 
стало застосування в процесі її розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО). СЕО – це 
системний і запобіжний процес, що здійснюється з метою аналізу потенційного впливу на 
довкілля документів стратегічного характеру, а також з метою інтегрування результатів 
оцінки в процес прийняття рішень. 

Стратегічна екологічна оцінка Стратегії здійснювалася за підтримки Представництва Фонду 
ім. Гайнріха Бьолля в Україні та проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів 
(ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. 

Під час роботи над Стратегією було створено окрему Робочу групу з проведення СЕО. В 
процесі роботи над документом приділялась увага оцінці екологічної ситуації в місті 
Кременчуці та оцінюванню потенційного впливу стратегічних і оперативних цілей на 
довкілля. 

Для забезпечення виконання СЕО було проведено три засідання Робочої групи, яка: 
- схвалила методологію проведення СЕО; 
- провела SWOT-аналіз екологічної ситуації в місті; 
- проаналізувала тренди стану довкілля міста; 
- провела аналіз відповідності цілей Стратегії регіональним екологічним цілям; 
- здійснила експертну оцінку ймовірного впливу Стратегії на складові довкілля; 
- підготувала рекомендації до стратегічних і оперативних цілей Стратегії та до окремих 

оперативних завдань Стратегії. 

Робоча група з проведення СЕО співпрацювала з розробниками Стратегії, що дало 
можливість своєчасно передавати пропозиції, напрацьовані Робочою групою з СЕО, на 
розгляд розробників Стратегії та інтегрувати СЕО в процес розроблення Стратегії. Спільна 
робота надала можливість вільно обмінюватися інформацією та в робочому порядку вносити 
пропозиції та враховувати їх при підготовці Стратегії. 

За підсумками СЕО було підготовлено Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії 
розвитку міста Кременчука (Додаток 3), який містить такі висновки: 

1. Стратегія розвитку міста Кременчука на період до 2028 року базується на принципі 
збалансованого розвитку, оскільки стратегічні напрями розвитку міста, визначені в Стратегії, 
охоплюють економічну, екологічну і соціальну складові розвитку.  

2. Екологічна ситуація на території міста характеризується відносною стабільністю 
показників. Разом з тим, високий рівень концентрації промислових об'єктів в місті, 
нераціональна структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно 
небезпечних виробництв, відсутність належних природоохоронних систем зумовлюють в 
Кременчуці підвищений рівень забруднення довкілля, дефіцит водних ресурсів.  

3. Аналіз тенденцій змін стану довкілля в місті вказує на стабілізацію обсягів викидів в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел і зменшення викидів від пересувних джерел, 
зменшення обсягів водоспоживання та скидів зворотних вод, зменшення обсягів утворення і 
утилізації відходів. Загальні обсяги накопичених відходів I-IV класів небезпеки зростають, 
але темпи зростання значно уповільнилися.  

4. Стратегія в цілому спрямована на зменшення техногенного впливу на довкілля. Цілі 
Стратегії узгоджуються з регіональним екологічними цілями, визначеними в «Стратегії 
розвитку Полтавської області на період до 2020 року». 
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5. Основним антропогенним чинником змін в місті залишається високий рівень розвитку 
підприємств машинобудування, енергетики, нафтохімії та будівельної індустрії, діяльність 
яких призводить до значного забруднення довкілля. Значними антропогенним чинниками є 
промислові й побутові відходи та забруднення поверхневих вод стічними водами,  

6. Реалізація Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року не має 
супроводжуватися появою нових негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація 
багатьох оперативних цілей Стратегії може призвести до покращення екологічної ситуації в 
місті. 

7. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких можливих негативних впливів 
на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності 
матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

8. Моніторинг ефективності впровадження Стратегії за допомогою екологічних індикаторів є 
важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме Стратегія, та 
необхідною передумовою забезпечення збалансованості розвитку міста. Необхідно 
передбачити регулярність збору моніторингових даних за визначеними екологічними 
індикаторами та їх постійний аналіз для належного врахування екологічної складової в 
процесі прийняття рішень щодо планування розвитку у майбутньому. 

З огляду на зазначене можна стверджувати, що в цілому розроблення Стратегії розвитку 
міста Кременчука на період до 2028 року було проведено з урахуванням ймовірних впливів 
на довкілля та з прагненням їх мінімізації. Реалізація Стратегії за умови дотримання 
екологічних вимог має сприяти зменшенню антропогенного навантаження на довкілля. 
Поєднання зусиль, спрямованих на розвиток бізнесу та створення креативного життєвого та 
гуманітарного простору розвитку людини, із зусиллями, спрямованими на 
енергоефективність і екобезпечний розвиток, забезпечуватиме розвиток Кременчука як міста 
високої якості життя. 
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6. Узгодження основних положень Стратегії з 
іншими стратегічними документами регіону 

Рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 
2015 року затверджено Стратегію розвитку Полтавської області на період до 2020 року. 

Стратегія передбачає: покращення якості життя кожного члена суспільства, стабільне 
зростання людського капіталу: піклування про її здоров’я, освіту, умови проживання, якісні 
комунальні та соціальні послуги, комфортне урбаністичне середовище, належні умови для 
працевлаштування, охорона природного середовища та багато інших складових, що 
впливають на стан людського потенціалу суспільства. 

Підвищення конкурентоспроможності ключових галузей регіональної економіки, 
використання підвищення внутрішнього попиту на продукцію металургії, машинобудування, 
світового попиту на продукти харчування будуть досягатися шляхом диверсифікації 
економіки малих міст і сільських районів через розвиток переробної промисловості на 
місцевій сировині; підвищення інноваційності виробництв через розвиток наукового 
потенціалу області, створення індустріальних парків на умовах державної підтримки, через 
комерціалізацію науки; розвиток нових місцевих і регіональних продуктів і послуг, зокрема у 
сфері рекреації та туризму; розвиток інфраструктури підтримки бізнесу. 

Економічне зростання сільських територій дотягатиметься через диверсифікацію продукції, 
впровадження інтенсивних технологій, економічну взаємодію та просвітництво; розвиток 
кооперації, малого та середнього бізнесу, просування продукції на зовнішні ринки, залучення 
інвестицій; зміцнення людського капіталу, підвищення прибутків і якості послуг, 
інтенсифікацію взаємодії з міськими територіями, а отже, – підвищення якості життя 
сільського населення. 

Стратегією розвитку Полтавської області на період до 2020 року передбачені стратегічні цілі: 
1. Розвиток людського капіталу 
2. Підвищення ефективності використання економічного потенціалу регіону 
3. Розвиток сільських територій 

Стратегічні напрями, визначені Стратегією розвитку міста Кременчука, сформовано 
відповідно до цілей Стратегії розвитку Полтавської області. 

Впровадження Стратегії розвитку міста Кременчука сприятиме виконанню Стратегії розвитку 
Полтавської області та забезпечить: покращення якості життя кожного члена суспільства, 
стабільне зростання людського капіталу, підвищення конкурентоспроможності економіки 
міста та розвиток інфраструктури підтримки бізнесу, розвиток нових місцевих і регіональних 
продуктів і послуг, зокрема у сфері рекреації та туризму, покращення стану навколишнього 
середовища. 

Реалізація бачення Кременчука забезпечить сталий розвиток міста та регіону на базі 
розвитку гірничорудної промисловості, трикотажного бізнесу, підвищення 
конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу. 

Місто стане місцем розвитку людського капіталу через привабливе спортивне, культурне, 
мистецьке, історико-пізнавальне, екобезпечне середовище. 

Сучасне місто з активною громадою, здатною співпрацювати з місцевою владою, стане 
сприятливим для життя та максимально комфортним для мешканців і гостей. 

 

 
 
 
 



Стратегія розвитку міста Кременчука 

63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
економічного потенціалу регіону Комфортне, енергоефективне та екобезпечне місто 

 

Стратегічні Цілі Стратегії розвитку Полтавської області 
на період до 2020 року 

1. Розвиток людського 
капіталу 

2. Підвищення 
ефективності 
використання 

економічного потенціалу 
регіону 

3. Розвиток сільських 
територій 

В.1. Якісні інвестиційні продукти 
В.2. Супровід інвестиційної 
діяльності та маркетинг території 

 
А.1. Ефективна інфраструктура 
підтримки бізнесу та просування 
експорту 
А.2. Інформаційна та ресурсна 
підтримка розвитку бізнесу 
А.3. Розвиток туризму 

 
1.1. Покращення здоров’я та збільшення 
тривалості активного періоду життя 
людини 
1.2. Посилення можливостей працез-
датного населення до зайнятості в 
умовах змін 
1.3. Створення комфортних та 
безпечних умов проживання населення 
1.4. Створення ефективної системи 
самоврядування та соціальної 
активності населення 

2.1. Розвиток інноваційного та 
конкурентного виробничого сектору 
2.2. Зміцнення малого і середнього 
підприємництва (МСП) 
2.3. Забезпечення енергобезпеки, 
формування енергоефективних 
громадського, аграрного та 
промислового секторів 
2.4. Реалізація туристичного потенціалу 
регіону 

Стратегічні напрями Стратегії розвитку міста Кременчука 

В. Місто зі 
сприятливими 

умовами 
інвестування 

А. Місто 
розвиненого 

експортоорієнто-
ваного бізнесу 

C. 
Енергоефективне 

та екобезпечне 
місто 

3.1. Збільшення доходів домогосподарств 
у сільській місцевості 
3.2. Розвиток сільських територій та 
периферії навколо малих міст 
3.3. Забезпечення збалансованого 
розвитку районів 

С.1. Ефективна енергетична 
політика міста 
С.2. Енергоефективна міська 
інфраструктура 
С.3. Екологічно безпечне місто 

Стратегія розвитку Полтавської області Стратегія розвитку м. Кременчук 

D. Креативний 
життєвий та 

гуманітарний 
простір розвитку 

людини 

D.1. Ефективне врядування – 
активна громада 
D.2. Креативний освітній та 
культурний простір 
D.3. Зручна логістика, комфортний 
відпочинок і дозвілля 
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7. Моніторинг і впровадження Стратегії 
З початку роботи зі стратегічного планування було наголошено на важливості впровадження 
та моніторингу реалізації Стратегії розвитку міста. В цьому розділі Стратегії описано систему 
моніторингу її виконання та систему індикаторів (результатів) впровадження (кількісні та 
якісні). Наскільки успішним виявиться реалізація Стратегії залежатиме від позитивних 
економічних, соціальних, просторових змін, що впливають на досягнення цілей. 

У роботі над Стратегією брали участь жінки та чоловіки: представники бізнесу, органу 
місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських та інших організацій, що 
забезпечує реалістичність її виконання та довіру до неї з боку громади. 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно 
створити систему моніторингу її реалізації. Така система має включати Орган з моніторингу – 
Комітет з управління впровадженням Стратегії та Документ – Положення про систему 
моніторингу впровадження Стратегії. 

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю 
численних організацій, які задіяні у процесі впровадження Стратегії. Цим має займатись 
Комітет з управління впровадженням, створений за принципом гендерної збалансованості з 
представників органу місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу (міський голова та 
його заступники, керівники управлінь і відділів міськвиконкому, приватні підприємці, 
представники об’єднань громадян). Питання впровадження проектів і заходів Стратегії 
мають належати виключно до компетенції Комітету з управління впровадженням. Саме 
Комітет з управління впровадженням Стратегії є відповідальним за забезпечення 
актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення. 

У ході моніторингу Стратегії вирішуються такі завдання: 
• контроль за реалізацією Стратегії в цілому; 
• оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, виконання 

стратегічних і оперативних цілей, надання інформації для корегування цілей; 
• підтримка в робочому стані системи стратегічного планування. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за 
кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів. 

Для моніторингу результативності та ефективності впровадження Стратегії розробляється 
система індикаторів. Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення стратегічного 
бачення; напрямів розвитку; стратегічних, оперативних цілей; виконання завдань і проектів. 
Можна обмежитись розробкою індикаторів досягнення Стратегічних цілей. 

Рівні моніторингу: 
1. Ефективність впровадження окремого проекту 
2. Рівень досягнення стратегічних і оперативних цілей 
3. Ступінь просування за стратегічними напрямами розвитку 
4. Стан розвитку громади – досягнення стратегічного бачення 

Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів. Фіксуються 
та аналізуються: а) ступінь виконання кожного завдання проектах; б) невиконані завдання, 
причини відхилення, пропозиції; в) дані за індикаторами, що відображають результат 
реалізації проектів; г) оцінка потреб у фінансуванні; д) пропозиції щодо вдосконалення діючої 
системи моніторингу. 

Пропозиції з корегування Стратегії за стратегічними та оперативними цілями, проектами та 
завданнями можуть вноситися: 

• членами Комітету з управління впровадженням Стратегії; 
• депутатами міської ради; 
• зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями. 
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Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення ретельного 
відслідковування виконання завдань і реалізації проектів, коригування та актуалізація 
Стратегії з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі замінено 
іншими. 

Члени Комітету з управління впровадженням Стратегії, повинні відстежувати, щоб стратегічні 
й оперативні цілі, завдання залишалися актуальними та реалізовувалися. Комітет 
збирається з встановленою періодичністю (але не менше одного разу на півроку) для оцінки 
досягнутих результатів і внесення запропонованих змін. Проекти рішень щодо змін до 
Стратегії виносяться на розгляд міської ради. 

Показники оцінки реалізації Стратегії 
(індикатори досягнення результату) 

Загальні показники 
1. Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця 
2. Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця 
3. Середня місячна заробітна плата (розмежовані за статтю дані) 
4. Обсяг інвестицій в основний капітал 
5. Загальний обсяг експорту 
6. Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки (розмежовані за статтю дані) 
Стратегічний напрям А 
1. Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі 
2. Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості підприємств міста (%) 
3. Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції підприємствами 

міста(%) 
4. Частка інноваційної продукції реалізованої на експорт в загальному обсязі експорту 

підприємствами міста (%) 
5. Кількість новостворених робочих місць (розмежовані за статтю дані) 
6. Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб населення 
7. Кількість проведених заходів за участю визначеного кола асоціації експортерів, кластерів 
8. Кількість відвідувачів / туристів з інших регіонів України (розмежовані за статтю дані) 
9. Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань) на рік 
Стратегічний напрям B 
1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на душу населення 
2. Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення 
3. Обсяг залучених коштів МТД 
4. Кількість інвестиційних форумів, бізнес, інвестиційних та міжнародних місій на рік 
5. Чисельність випускників Кременчуцьких ВНЗ, працевлаштованих в межах міста за 

спеціальністю 
Стратегічний напрям C 
6. Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів 
7. Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів 
8. Обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти 

енергоефективності, залучені містом 
9. Обсяги коштів залучених населенням в рамках «теплих кредитів» 
10. Зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення 
11. Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 
12. Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти (розмежовані за статтю дані) 
Стратегічний напрям D 
13. Динаміка чисельності населення міста за рік (розмежовані за статтю дані) 
14. Природний приріст/скорочення населення 
15. Рівень безробіття 
16. Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів 
17. Результат ЗНО в цілому у навчальних закладах міста 
18. % вступу випускників шкіл міста до ВНЗ (розмежовані за статтю дані) 
19. Кількість заходів з попередження злочинності серед неповнолітніх проведених у навчальних 

закладах освіти 
20. Кількість спортивних споруд та об'єктів введених в експлуатацію 
21. Кількість громадян, охоплених спортивними секціями (розмежовані за статтю дані) 
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22. Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортивних секцій міста 
23. Кількість конкурсів, фестивалів усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці творчих колективів 

міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегія розвитку міста Кременчука 

67 

У розробці стратегії міста брали активну участь 
 

Малецький Віталій Олексійович – міський голова, голова робочої групи;  

Пелипенко Володимир Михайлович – перший заступник міського голови, заступник 
голови робочої групи; 

Кравченко Дмитро Васильович – заступник міського голови, заступник голови 
робочої групи; 

Мельник Андрій Васильович – директор комунального підприємства 
«Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та 
економічного розвитку міста «Кременчук Інвест», 
заступник голови робочої групи; 

Панасенко Інна Юріївна  – фахівець  комунального підприємства 
«Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та 
економічного розвитку міста «Кременчук Інвест», 
секретар робочої групи. 

Безверха Ірина Олександрівна – 

 

начальник управління земельних  ресурсів 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 
Полтавської області; 

Борисенко Володимир Анатолійович – директор відділення Публічного акціонерного 
товариства «Діамантбанк» в місті Кременчук №1; 

Брижаха Костянтин Григорович – перший віце-президент громадської організації 
«Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та 
розвитку»; 

Волощенко Олександра Григорівна – начальник управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради; 

Герасименко Наталія Олексіївна – голова Кременчуцького міського товариства 
інвалідів Полтавської обласної організації 
інвалідів «Союз організацій інвалідів України»; 

Гинькут Віктор Петрович – директор Кременчуцького відділення Полтавської 
Торгово-промислової палати; 

Головач Олександр Леонідович  – депутат Кременчуцької міської ради, голова 
фракції «Батьківщина»; 

Гордєєва Валентина Яківна 

Дашко Ніна Федорівна 

– 

– 

депутат Кременчуцької міської ради; 

Голова правління Полтавської Обласної 
Громадської Організації «Право на Захист»; 

Декусар Валерій Володимирович – заступник міського голови; 

Кавунник  Дмитро Вікторович 

 

 

Каць Роман Валерійович 

– 

 

 

- 

депутат Кременчуцької міської ради, голова 
фракції політичної партії «Радикальна партія 
Олега Ляшка»; 

Провідний спеціаліст організаційно-контрольного 
відділу апарату міського виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської області; 

Литвиненко Анатолій Кузьмич – виконавчий директор громадської організації 
«Кременчуцька міська організація роботодавців»; 

Ляпота Володимир Іванович – голова правління «Громадської організації 
соціальна реабілітація та юридична допомога 
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«ІТАДІ»; 

Марченко Анатолій Миколайович  – керівник Кременчуцької міської молодіжної 
громадської організації «Нове серце»; 

Маслак Ольга Іванівна  – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки 
Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського; 

Москалик Геннадій Федорович – директор Департаменту освіти виконавчого 
комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 
області; 

Москалик Іван Володимирович – начальник управління житлово-комунального 
господарства Кременчуцької міської ради; 

Неіленко Тетяна Григорівна 

 

 

Нестерова Олена Вікторівна 

– 

 

 

- 

заступник міського голови – начальник 
фінансового управління виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської області; 

 член громадської організації «Культурний діалог»; 

Никифоров Володимир 
Валентинович 

– д.б.н., перший проректор Кременчуцького 
національного університету імені Михайла 
Остроградського; 

Павленко Ганна Михайлівна – депутат Кременчуцької міської ради; 

Перевезенцев Євген Михайлович – громадський активіст; 
Піддубна Оксана Миколаївна – депутат Кременчуцької міської ради; 

Плескун Олександр Володимирович – депутат Кременчуцької міської ради, голова 
постійної депутатської комісії міської ради з 
питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку та інвестиційної політики; 

Проценко Наталія Костянтинівна – начальник управління державної реєстрації 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; 

Проценко Руслан Олександрович – заступник міського голови; 

Роженко Олександр Анатолійович – депутат Кременчуцької міської ради, голова 
фракції «Рідне місто»; 

Семеняченко Ігор Валентинович  – голова правління громадської організації «Фонд 
розвитку громади міста Кременчук», голова 
правління Асоціації Об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Кременчук»; 

Слюсаренко Світлана Василівна – Директор професійно-технічного училища № 6 
міста Кременчука; 

Сокуренко Петро Іванович  – директор Кременчуцького інституту 
Дніпропетровського університету імені Альфреда 
Нобеля, к.е.н.,  професор кафедри міжнародної 
економіки, консультант-експерт з міжнародних 
контактів; 

Суперека Юлія Костянтинівна – член ради правління Кременчуцького міського 
комітету молодіжних організацій; 

Ткаченко Олександр Юрійович – представник громадської організації 
«Громадський споживчий контроль»; 
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Усанова Ольга Петрівна – заступник міського голови; 

Шаповалов Руслан Васильович – керуючий справами виконкому міської ради; 
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1. Характеристика міста та регіону 
1.1. Коротка характеристика міста 

Кременчук – місто обласного значення, адміністративний та промисловий центр України, з 
населенням 225216 чоловік (на 1 січня 2015 року). Розташоване майже в центрі України, на 
березі річки Дніпро, в його середній течії на кордоні лісостепу та степу. Територія міста 
становить 9586 га, протяжність з півночі на південь біля 30 км. 

Таблиця 1. Порівняння показників міста Кременчука, Полтавської області, України 

Регіони Площа, 
км2 

Площа у % 
до загальної 
площі країни 

Наявне 
населення, 

осіб 

Населення у 
% до 

населення 
країни 

Щільність 
населення, 
осiб/кв. км 

Місто Кременчук 95,9 0,016 225216 0,524 2349,4 
Полтавська область 28750 4,776 1448975 3,39 50,4 
Україна 603628 100 42773039 100 70,9 

Місто розташоване в 119 км від міста Полтави та 286 км – від Києва. Місто межує з 
Кам’янопотоцькою, Білецьківською, Піщанською, Омельницькою, Рокитненською, 
Потоківською, Червонознам’янською сільськими радами. Найближчі міжнародні аеропорти 
знаходяться: м. Бориспіль – 254 км; м. Київ – 293 км; м. Дніпропетровськ – 166 км; м. Харків – 
250 км. Місто Кременчук має діючий гелікоптерний майданчик Кременчуцького льотного 
коледжу Національного авіаційного університету, який здатний приймати гелікоптери різних 
класів. 

Кременчук – значний залізничний вузол, який сформувався на перетині трьох напрямків – 
Кременчук – Полтава, Кременчук – Користівка та Кременчук – Ромодан. Місто має пряме 
залізничне сполучення з багатьма регіонами країни. 

Основною водною артерією Кременчука є Дніпро, а саме його частина, перетворена на 
Дніпродзержинське водосховище, яке розділяє місто на лівобережжя (власне Кременчук) та 
правобережжя (Крюків). Перевагою міста є наявність вантажного та пасажирського портів. 
Кременчуцький річковий порт, який знаходиться на лівому березі Дніпра, обслуговує тільки 
вантажні перевезення, в основному, в напрямку Києва, Дніпродзержинська, 
Дніпропетровська та Херсону. 

Місто має розвинену мережу автомобільного транспорту, який зв'язує його з усіма регіонами 
України. Через Кременчук проходять автомагістралі Бориспіль-Дніпропетровськ та Полтава-
Олександрія-Одеса. 

Датою заснування міста вважається 1571 рік. Існує легенда, що назва міста виникла від 
тюрського слова «кечмен»  «фортеця», коли польський король Август Сигізмунд II підписав 
універсал про необхідність побудувати в урочищі Кременчука фортецю для охорони 
Придніпров’я від татарських набігів та для контролю над запорізьким козацтвом. 

Розташоване на перетині історичних кочових, торгових, мандрівних шляхів; місто 
винахідників і митців, учених і воїнів; чумацька столиця і центр Новоросійської губернії; 
розділене  Дніпром і об’єднане залізничним мостом, названим у 19 ст. «чудом інженерної 
техніки в Європі». Територія міста була заселена з найдавніших часів, про що свідчать 
знаряддя праці кам’яного віку, котрим не менше 33 тис. років. 

Кременчук – один з найпотужніших індустріальних центрів України з розвиненою 
економічною та соціальною інфраструктурою. В місті функціонує більше 86 промислових 
підприємств, 58 будівельних організацій різних форм власності і більше 16 тисяч суб'єктів 
підприємницької діяльності. Структура промисловості охоплює майже всі базові галузі, це: 
нафтопереробна і нафтохімічна, машинобудування і обробка металу, харчова, легка і 
будівельна галузь, частка яких у загальному обсязі реалізованої продукції становить понад 
78,9%. 

До найбільш відомих підприємств належать: 
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- машинобудування та металообробка: ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Кременчуцький колісний 
завод», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Кременчуцький 
сталеливарний завод», ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»; 

- нафтопереробна та хімічна промисловість: ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Кременчуцький 
завод технічного вуглецю». 

- легка промисловість: ПАТ «Кременчуцька виробничо-торгівельна фірма «Кремтекс», 
Госпрозрахункова виробнича фірма «Рута» ПДМН ПАТ «Укртранснафта», 
ТОВ «Кременчуцький шкірзавод». 

- харчова промисловість: ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод», 
ПАТ «Кременчукм’ясо», ДП «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів», 
ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», ТОВ «Кременчуцький 
хлібокомбінат». 

- підприємства будівної індустрії та будматеріалів: заводи залізобетонних конструкцій та 
залізобетонних виробів, кар’єроуправління, та інші. 

У Кременчуці працює 29 загальноосвітніх навчальних закладів, у т. ч. 3 ліцеї, 2 гімназії, 
1 колегіум, 2 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням англійської мови та з 
поглибленим вивченням фізичної культури та основ здоров'я, спеціалізована школа-інтернат 
№ 21 з поглибленим вивченням окремих предметів, 1 вечірня школа. Чисельність учнів у 
місті складає 18 951 осіб. 

Підготовку фахівців робочих та інших професій в Кременчуці здійснюють 6 професійно-
технічних навчальних закладів, 8 вищих навчальних закладів, де здобувають вищу та 
професійно-технічну освіту понад 16 тисяч учнів і студентів, з них понад 6,5 тисяч набувають 
робітничі професії. 

Медичне забезпечення населення міста здійснюється 27 закладами охорони здоров’я. У 
підпорядкуванні управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради знаходиться 15 закладів. Загальна потужність, на яку розраховані амбулаторно-
поліклінічні заклади, підпорядковані управлінню охорони здоров’я  міста, складає 
4290 відвідувань за зміну. З 1 липня 2013 року у Кременчуці функціонують 3 новостворені 
Центри первинної медико-санітарної допомоги, як окремі юридичні особи. 2 лікувально-
профілактичних заклади – Кременчуцький міський пологовий будинок і Кременчуцька міська 
дитяча лікарня отримали міжнародний статус – «Лікарня доброзичлива до дитини». 

У місті діє 12 комунальних установ культури. Хранителем історії міста майже 48 років є 
Кременчуцький краєзнавчий музей. Сьогодні Кременчуцький краєзнавчий музей – науково-
дослідний та культурно-освітній заклад з широким діапазоном напрямів діяльності. 

Природно-заповідний фонд міста представлений: ландшафтним заказником 
загальнодержавного значення «Білецькі плавні»; регіональним ландшафтним парком 
«Кременчуцькі плавні»; геологічною пам’яткою природи місцевого значення «Скеля – 
гранітний реєстр» та іншими територіями ПЗФ. 

15 лютого 2008 року Кременчуцькою міською радою впроваджено систему управління якістю 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 

 
1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування 
Кременчуцька міська рада є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, 
що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста 
та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування. 

Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих 
рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про 
доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності», Земельним кодексом України, іншими законодавчими актами 
України, цим Регламентом, іншими рішеннями міської ради, вимогами стандарту 
ISO9001:2008. 
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Депутатський склад Кременчуцької міської ради Полтавської області складає 42 особи (у т. ч. 
10 жінок, 32 чоловіка). 

Склад постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради Полтавської області 
VII скликання: 

- з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, 
розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та 
антикорупційної діяльності; 

- з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної 
політики; 

- з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, 
енергозбереження, транспорту, зв’язку та IT-технологій; 

- з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, 
торговельного обслуговування та регуляторної політики; 

- з питань освіти, молоді, культури, спорту, соціального захисту населення, розгляду 
питань, пов’язаних з АТО, охорони здоров'я, материнства та дитинства; 

- з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. 

Структурні підрозділи виконавчих органів міської ради: 
- Апарат міського голови; 
- Апарат міської ради; 
- Автозаводська районна адміністрація; 
- Крюківська районна адміністрація; 
- Відділи: бухгалтерського обліку та звітності; внутрішнього контролю та аудиту; 

екологічної безпеки; енергоменеджменту та енергетики; з питань внутрішньої політики; 
з питань кадрової роботи; з фізичної культури і спорту; забезпечення діяльності 
керівництва; інформаційно-комп’ютерних технологій; оперативного контролю за 
станом в місті; по роботі з документами; по роботі із зверненнями громадян; прес-
служби; транспорту; архівний; адміністративно-господарський; організаційно-
контрольний; 

- Департаменти: освіти; праці, соціального захисту населення та питань АТО; 
- Управління: державної реєстрації; економіки; житлово-комунального господарства; з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; земельних ресурсів; 
контролю за станом благоустрою; культури і туризму; містобудування та архітектури; 
міського майна; охорони здоров'я; розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та 
регуляторної політики; у справах сім'ї, дітей та молоді; фінансове; юридичне; 

- Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці. 

Склад керівництва міської ради: 
- Міський голова – Малецький Віталій Олексійович 
- Секретар міської ради – Гриценко Юрій Васильович 
- Перший заступник міського голови – Пелипенко Володимир Михайлович 
- Заступник міського голови – Кравченко Дмитро Васильович 
- Заступник міського голови – начальник фінуправління – Неіленко Тетяна Григорівна 
- Заступник міського голови – Декусар Валерій Володимирович 
- Заступник міського голови – Усанова Ольга Петрівна 
- Заступник міського голови – Проценко Руслан Олександрович 
- Керуючий справами виконкому – Шаповалов Руслан Васильович 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області: 

Поштові реквізити: 39600, м. Кременчук, площа Перемоги, 2 

Телефон: (0536) 73-00-34; Факс: (0536) 73-00-54 

Адреса електронної пошти: E-mail: gor@kremen.gov.ua  
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Інтернетсайт: www. kremen.gov.ua 

 
1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової 

інформації 
Станом на 1 червня 2016 року у місті зареєстровано 429 об’єднань громадян, які займаються 
різними сферами діяльності, зокрема захистом прав та інтересів ветеранів війни, збройних 
сил, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників локальних конфліктів і миротворчих сил, 
ветеранів війни в Афганістані, інвалідів дитинства тощо. У місті функціонують спортивні 
клуби, молодіжні, правозахисні, екологічні організації, асоціації підприємців, спілки 
письменників, аматорські об’єднання та жіночі організації. Досить активними є організації, які 
спільно з органом місцевого самоврядування впроваджують проекти розвитку міста, 
співпрацюють з міжнародними донорськими організаціями та залучають громадськість міста 
до активного суспільного життя. Серед таких організацій: міська асоціація «Родной Дом», 
громадська організація «Асоціація підприємців», громадська організація «Європейський 
вибір», асоціація торгово-виробничих підприємств та підприємців, асоціація багатодітних 
сімей «Наше майбутнє», громадська організація «Бізнес-інкубатор – Кременчук», громадська 
організація «Благоустрою», громадська організація «Асоціація розвитку місцевого 
самоврядування «Наш дім Кременчук», громадське об’єднання «Союз підприємців 
«Єдність», громадська організація «Наша Україна» та інші. 

Кременчук – молодіжне місто. Третина жителів складають саме молоді люди віком від 14 до 
35 років. Саме тому в місті існує близько 50 молодіжних громадських організацій, більше 
десятка дитячих громадських організацій. 

Засоби масової інформації телерадіомовлення представлені телекомпанією Кременчуцька 
міська телерадіокомпанія КП «КТРК», ПТК «Візит». 

Друковані засоби масової інформації: газета «Вісник Кременчука», «Автограф», «Програма 
Плюс», «Телеграф», «Кремінь», «Кременчуцька газета». 

Інтернет-видання: сайт «05366», «Кременчуквласть», «Кременчук тудей». 
 

1.4. Історична довідка 
Кременчук був заснований у 1571 році. Існує легенда, що назва міста виникла від тюркського 
слова «кечмен»  «фортеця», коли польський король Август Сигізмунд II підписав універсал 
про необхідність побудувати в урочищі Кременчука фортецю для охорони Придніпров’я від 
татарських набігів та для контролю над запорізьким козацтвом. Місто знаходилося на 
перехресті головних водних та сухопутних торгових шляхів, котрі з’єднували Південну 
Україну та Крим з Москвою, Білорусією та Санкт-Петербургом. Кременчук за обсягами водної 
торгівлі посідав друге, після Києва, місце серед подніпровських населених пунктів. Видатний 
географ, мандрівник, академік П. Семенов-Тянь-Шанський писав: «Кременчугская пристань – 
одна из самых важнейших на земле». Головними товарами для торгівлі були: ліс, хліб та 
сіль. Кременчук зберігав роль головного на Дніпрі міста з продажу солі та по праву називався 
«столицею чумацького промислу». 

Значний поштовх у своєму подальшому розвитку місто одержало у 1870 році з проведенням 
Харківсько-Миколаївської залізниці. Місцева залізнична станція посідала перше місце за 
обсягами вантажообігу серед станцій Полтавської губернії. Завдяки залізниці у Кременчуці в 
1872 році було споруджено перший постійний міст через Дніпро. 

Процвітаюча торгівля створювала сприятливі умови для розвитку промисловості. Вже у 
першій половині XIX століття Кременчук перетворюється на найбільший промисловий центр 
Полтавщини. У Кременчуці багато що відбувалося вперше, чи було найкраще: спорудження 
першої на Полтавщині електростанції, запуск одного з перших в країні електричного 
трамваю; Кременчук став другим містом в країні, де було влаштовано водогін; в 1865 році 
відкрився перший громадський банк; відзначився відкриттям першого професійного театру і 
приватної художньої школи та багато іншого. 
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Кременчук сьогодні – індустріальне місто, обличчя якого визначають промислові гіганти 
України, яке має розвинену інфраструктуру торгово-побутового обслуговування, широку 
мережу культурно освітніх та розважальних закладів. Це місто з гарними умовами для 
плідної високопродуктивної праці, нормального життя та гарного відпочинку. 

 
1.5. Коротка характеристика Полтавської області 

Полтавська область розташована в центрі України, між 50°33'18'' і 48°44'36'' 
пн. ш. та 32°05'20'' і 35°29'33'' сх. д. Протяжність області з півночі на південь, 
по прямій лінії між її крайніми північною і південною точками, становить 
213,5 км, між крайніми західною й східною точками – 259 км. Територія області 
розташована майже цілком у межах Придніпровської низовини, на 
лівобережжі басейну річки Дніпро. Виняток становить невелика ділянка 
площею 150 кв. км (0,5% території області) на правобережжі басейну Дніпра, 
в межах Придніпровської височини. Понад 92% площі області знаходиться у 

межах природної зони лісостепу, і тільки 8% (крайня південно-східна частина) – у межах 
степової природної зони. Площа Полтавщини складає 28,8 тис. кв. км, що становить 4,8% від 
площі України (7 місце серед областей). 

Полтавська область має найбільшу кількість областей – сусідів – 7. На півночі Полтавська 
область межує з областями України: Чернігівською (протяжність меж–107 км) і Сумською 
(238 км); на півдні – з Дніпропетровською (173 км) і Кіровоградською (149 км); на сході – з 
Харківською (188 км); на заході –з Київською (19 км) та Черкаською (225 км) областями. 
Загальна протяжність меж Полтавської області становить 1100 км, з яких 162 км проведені 
по акваторіях Кременчуцького (98 км) і Дніпродзержинського (64 км) водосховищ. 

Автодорога М-03 Київ–Харків–Довжанський є основною артерією області та проходить 
територією Пирятинського, Гребінківського, Лубенського, Великобагачанського, 
Хорольського, Решетилівського, Полтавського та Чутівського районів. Зазначеною дорогою 
здійснюється основний потік вантажних та пасажирських перевезень області. 

Населення Полтавської області станом на 1 січня 2014 року становило 1449,0 тис. осіб, у 
тому числі міське населення – 899,1 тис. осіб (61,7%), сільське –559,1 тис. осіб (38,3%). 

 
Рис. 1.  Схема Полтавської області 

Система розселення області є досить типовою для регіонів Центральної України, де 
більшість населення сконцентровано у містах. У порівнянні з регіонами сусідами щільність 
населення в області в 2 рази менша ніж у Дніпропетровській (103,6 осіб на кв. км) та в 1,7 
рази – ніж у Харківській (87,4 осіб на кв. км). Водночас в 1,5 рази вища ніж у Чернігівській 
(33,8 осіб на кв. км). Райони області умовно можна поділити на 2 групи: понад 1 тис. кв. км – 
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найбільший серед них Глобинський (2,47 тис. кв. км.). Також Кобеляцький (1,82 тис. кв. км) 
Гадяцький (1,6 тис. кв. км), Миргородський (1,54 тис. кв. км). Інша група – до 1 тис. кв. км (це 
11 районів), серед який найменший за площею – Гребінківський район (0,6 тис. кв. км). 

До складу області входить 25 районів, 15 міст, з яких 6 обласного значення (Горішні Плавні, 
Кременчук, Лубни, Гадяч, Миргород, Полтава) та 9 районного значення, 5 районів у містах, 
21 селище міського типу, 15 селищ та 1791 село. В області відбуваються процеси 
добровільного об’єднання територіальних громад. Створено (відбулися вибори) 14 
об’єднаних територіальних громад на базі 50 місцевих рад. Адміністративний центр області – 
місто Полтава. 

За рівнем урбанізації та системи розселення Полтавська область належить до 2-го типу 
регіонів (за класифікації SSRD-2009). Це високоіндустріалізовані та високоурбанізовані 
регіони з рівнем розвитку вище середнього. 

Для цієї групи регіонів характерним є висока частка міського населення (84-91%), дуже 
висока щільність (66-165 осіб на 1 кв. км), складні демографічні умови – значне скорочення 
чисельності через старіння населення та його міграцію. Також регіони даної групи мають 
високий рівень ВРП на душу населення (85-140% середнього), середній рівень податкових 
надходжень на душу населення (64-125%), високу продуктивність праці (82-125% 
середнього). Регіони групи є високоіндустріалізованими (близько 50% промисловості), зі 
значною часткою добувної промисловості або постачання електроенергії, газу та води (9-
20%), низькою часткою послуг (33-39%) та низькою часткою сільського господарства (3-14%). 
Даній групі притаманна значна залежність від великих підприємств, їх частка в обсягах 
реалізації більше середньої (54-66%), а також низька щільність малих підприємств на 10 тис. 
мешканців (67-93% середнього). Завдяки значному рівню розвитку промисловості області 
даного типу мають високий рівень доходів населення, але суттєві екологічні проблеми 
(забруднення та обмежена площа лісів), поганий стан здоров'я, особливо високу смертність, 
зокрема і дитячу. Значний рівень індустріалізації забезпечує високу зайнятість населення 
(98-102% середнього) та нижчий рівень безробіття (86-110% середнього). Водночас дані 
регіони мають середню якість робочої сили. Полтавська область відрізняється від бази 
через: 

- нижчу щільність населення (51 осіб на 1 кв. км.) та урбанізацію, зокрема менший 
обласний центр (296 тис. осіб) та низька частка міського населення (62%); 

- високу частку сільського господарства у ВДВ (14,4%); 
- більш високий рівень безробіття (8,0%); 
- високий рівень кваліфікації трудових ресурсів – більше половини найманих 

працівників в області мають вищу освіту; 
- кращий стан здоров'я, особливо нижча дитяча смертність і нижча захворюваність; 
- кращі екологічні умови, особливо щодо стану забруднення води та викидів в 

атмосферу. 

Серед визначеної групи регіонів-сусідів та регіонів, що належать до одного типу регіонів, 
Полтавська область знаходиться на 4 місці за показником ВРП на душу населення. Внесок 
області в загальноукраїнський обсяг реалізованої промислової продукції – 5,7% (6 місце 
серед регіонів України). Обсяг реалізованої промислової продукції на мешканця – 43,2 тис. 
грн. (3 місце в Україні – попереду Дніпропетровська (61 тис. грн) та Донецька (46,8 тис. грн) 
області). 

Питома вага виробництва валової продукції сільського господарства в загальноукраїнських 
обсягах – 6,3% (2 місце серед регіонів України – попереду Вінницька область – 7,2%). 
Питома вага будівельної галузі області в загальноукраїнських обсягах виробництва – 5,8% (6 
місце). Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу – 5713,7 грн. (6 місце). 
Обсяг іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу – 731,9 дол. США (7 місце). 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,4 (3 місце). Середньомісячна заробітна плата – 
2988 грн. (9 місце). За індексом людського розвитку (за 2012 рік) Полтавська область 
знаходиться на 9 місці серед регіонів України зі значенням 3,84. 
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Область має лінійно-вузлову структуру, яка формується в результаті перетину двох головних 
планувальних осей загальнодержавного значення (осей першого рангу): Північ – Південь і 
Південний захід – Схід. На головних планувальних осях розташовані міста Полтава, 
Миргород, Хорол, Лубни, Пирятин, Козельщина, Горішні Плавні, Кременчук. До осей другого 
рангу можна віднести державні, регіональні дороги і дороги місцевого значення, які 
забезпечують зв’язки області з головними промисловими центрами центральної, східної та 
західної України. 

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 43,5% 
та оптової і роздрібної торгівлі – 40,4%. Розподіл обсягів іноземного капіталу серед міст та 
районів області є нерівномірним. Різниця між крайніми значеннями (у розрахунку на 1 особу) 
лідера (м. Горішні Плавні) та аутсайдерів (Кременчуцького, Диканського районів) сягає понад 
тисячу разів, а в трьох районах області (Великобагачанський, Козельщинський та 
Чорнухинський) – іноземні інвестиції відсутні. 

У загальній кількості підприємств частка малих підприємств становить 93,2%. Проте обсяг 
реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами малого підприємництва складає 16,9 млрд. 
грн. (14,2% від загального обсягу реалізації продукції). 

Структура зайнятості в Полтавській області суттєво не вирізняється з-поміж інших регіонів 
України. Найбільшими за чисельністю зайнятих залишаються промисловість, сільське 
господарство, сектор транспорту і зв’язку, також значна зайнятість в освіті та охороні 
здоров’я. 

Четверта частина з усіх працевлаштованих працює саме на малих підприємствах, проте 
частка зайнятих на великих підприємствах серед регіонів України є найбільшою саме на 
Полтавщині. Аналогічною є і структура обсягів реалізованої продукції. Найбільша частка 
обсягу реалізованої продукції в Полтавській області припадає на великі підприємства 
(55,5%). У середньому по Україні цей показник становить 41,9%. Слід відзначити значну 
диференціацію кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання у містах і районах області. 
Найбільша кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. мешканців у Полтаві (105 од.) 
та Кременчуці (87 од.), а найменша у Миргородському (22 од.), Оржицькому (26 од.) та 
Гадяцькому (29 од.) районах. 

Згідно з Державним реєстром суб’єктів туристичної діяльності станом на 01.01.2014 у 
Полтавській області зареєстровано 226 туристичних фірм (із них 10 туристичних операторів). 
За останні 3 роки їх кількість збільшилась на 50%. У області функціонує 76 закладів 
розміщення, 610 закладів харчування. На Полтавщині свої послуги надають 86 осель 
зеленого туризму. 

 

1.6. Коротка характеристика міст-конкурентів 
Кременчук є містом обласного значення, самостійною та самоврядною адміністративно-
територіальною одиницею у складі Полтавської області, воно посідає друге місце відносно 
міст-конкурентів за основними показниками і є містом-донором, що вагомо наповнює 
бюджети вищих рівнів. 

Таблиця 2. Порівняння з містами-конкурентами 

Показники Кременчук Горішні 
Плавні 

Полтава Миргород 

Територія, км2 95,9 111 103,5 30 
Наявне населення, осіб 225216 54615 294962 40603 
Постійне населення, осіб 224236 54915 287941 39028 
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2. Земельні та природні ресурси 
2.1. Земельні ресурси і територія міста 
Рельєф Кременчука представляє горбкувату рівнину, розділену Дніпродзержинським 
водосховищем і річкою Дніпро, яка є хвостовою частиною водосховища, на дві частини: 
лівобережну низинну, розчленовану долинами річок Сухий Кагамлик і Крива Руда, та 
правобережну – піднесену, з ярово-балковою рельєфною системою. Правобережна частина 
(Крюків) розташована на півострові. 

Використання земельних ресурсів у місті здійснюється з врахуванням соціально-економічних 
умов, рельєфу території, ґрунтів, ґрунтоутворювальних порід, пологості, розташування 
об'єктів відносно транспортних шляхів, інженерних комунікацій і рівню розвитку продуктивних 
сил. 

Загальна площа міста Кременчука складає 9586 га, у тому числі: 
- житлової забудови – 1955,6 га; 
- громадської забудови – 334 га; 
- виробничої забудови – 1809,1 га; 
- комунально-складської забудови – 827,5 га; 
- ландшафтно-рекреаційної та озелененої зони – 257 га; 
- природно-заповідного фонду – 121,4 га; 
- водних поверхонь – 854 га; 
- сільськогосподарських угідь – 249 га; 
- інші території (кладовища, спец території, звалища, піски, санітарно-захисні зелені 

насадження, болота, городи тощо) – 1633,6 га. 

2.2. Містобудівні документи 
Рішенням ХLVІ сесії Кременчуцької міської ради від 29 квітня 2014 року був затверджений 
Генеральний план міста. 

 

Станом на листопад 2015 р. на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянам надано 32 дозволи, з них: для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд – 25 (13 сім’ям загиблих у зоні АТО), 
для ведення садівництва – 7. 

На підставі, розробленої у 2004 році містобудівної 
програми реконструкції центральної частини міста, 
замовлена розробка детальних правил забудови і 
використання центру міста. У майбутньому це дасть 
можливість впорядкувати процес реконструкції центру 
міста, який є привабливим для потенційних інвесторів. 
За 2013-2014 роки, зокрема, проведено часткову 
реконструкцію парку імені Олега Бабаєва у центрі міста. 

На основі матеріалів проведеної аерофотозйомки 
території міста та геодезичних знімань створюється 
геоінформаційна система, що об'єднує цифрову модель 
міста з різноманітними атрибутивними даними про 
об'єкти. Така система забезпечить необхідною 
інформацією осіб, які приймають управлінські, проектні 
та інші рішення на всіх рівнях і осіб, що здійснюють 
підприємницьку діяльність. 
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У вересні 2015 року відбулося перше жеребкування на 13 земельних ділянок між учасниками 
бойових дій та інвалідів війни. Рішенням сесії Кременчуцької міської ради були зарезервовані 
земельні ділянки для ведення садівництва в районі вул. Чечелевської площею 29,5 га для 
наступного відведення учасникам бойових дій, інвалідів війни, а також членів сімей загиблих 
учасників бойових дій, в тому числі учасників антитерористичної операції. 

2.3. Природні ресурси 
У геоструктурному відношенні верхня частина Дніпродзержинського водосховища, в межах 
якої знаходяться право- та лівобережна частини Кременчука, розміщена на стику двох 
геологічних структур — Українського кристалічного масиву та Дніпровсько-Донецької 
западини. 

Геологічна будова: породи пізнього докембрію протерозойського віку (граніти, граніто-гнейси, 
гнейси). 

Корисні копалини місцевого значення – граніти та пісок алювіального відкладення; корисні 
копалини загальнодержавного значення – джерела мінеральних вод тріщинуватої зони 
архейських гранітів. На території міста діють декілька кар'єрів з видобутку міцних 
будівельних матеріалів (буто-щебеневої сировини) — гранітів, мігматитів, гранітогнейсів, 
гранодіоритів (Крюківський гранітний кар'єр). Також працюють Малокохнівський та 
Кременчуцький піщані кар'єри, на яких видобувають лесоподібні суглинки та піски. Поряд з 
містом паралельно течії річки Псел розташований Кременчуцький залізорудний район, який 
простягається вузькою смугою (шириною 0,5-3,8 км) від берегів Дніпра на 45 км у північному 
напрямку. 

Гідрографічна мережа міста: основною водною артерією Кременчука є Дніпро, а саме його 
частина, перетворена на Дніпродзержинське водосховище. Крім Дніпра територією міста 
протікають річки Сухий Кагамлик, Крива Руда, Сухий Омельник і розміщений Потьомкінський 
ставок. Усі водотоки на території міста зарегульовані. Малі річки частково каналізовані, 
деяким змінено основне русло. 

Висота міста над рівнем моря – 90 м. 

Кременчук та його околиці займають унікальну в природному відношенні ділянку 
Придніпров'я. На лівому та правому берегах Дніпра — забудови Кременчука, а поміж ними, в 
долині річки, збереглися до нашого часу типові та рідкісні напівприродні різноманітні 
екосистеми — Кременчуцькі плавні та різні за площею острови з лісовими, лучними та 
водно-болотними угіддями. 

2.4. Кліматичні умови 
Клімат території, на якій розміщено місто, помірно-континентальний. Зима м'яка з переважно 
похмурою погодою і частими відлигами. Морози звичайно невеликі. Абсолютний мінімум – у 
січні -35°С. Тривалість безморозного періоду в регіоні в різні роки сильно змінюється і 
коливається від 155 до 183 днів. Літо тепле, в окремі роки жарке й посушливе. Абсолютний 
максимум температури зареєстрований в липні-серпні +37°С. Середньорічна температура 
+8-12°С. Середньодобова температура узимку -3,3°C. 

Вітри на території міста не відзначаються постійністю характеристик. Більшу частину року, з 
жовтня до квітня, переважають вітри східного та південно-східного напрямків, в теплий 
період року, з травня по серпень, – західного напрямку, в теплий період року, з травня по 
серпень, – західного та північно-західного напрямку. Середня швидкість вітру за рік 4-5 м/сек. 
Взимку і в перехідні сезони бувають вітри з підвищеними швидкостями 6-10 м/сек. При 
низькій вологості й сильному вітрі можуть виникати пилові бурі. 

Середньорічна кількість атмосферних опадів становить 565 мм з коливанням від 320 до 
720 мм. Основна їх кількість (біля 70%) припадає на період з квітня до жовтня. Відносна 
вологість повітря досягає найбільшої величини в зимові місяці – 87%, найменшої в літні – 
48%, середньорічна – 65%. 
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3. Населення і трудові ресурси 
3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 
В останні роки в місті спостерігається ускладнення демографічної ситуації. Якщо станом на 
1 січня 2011 року чисельність населення складала 227,0 тис. осіб, то на 1 січня 2015 року – 
225,2 тис. осіб. 

 
Рис. 2.  Динаміка чисельності мешканців міста (наявне населення), тис. осіб 

Основною причиною зменшення чисельності населення залишається його природне 
скорочення та негативний міграційний рух. 

Таблиця 3. Природний та міграційний рух населення, осіб* 
Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Народжені 2002 1878 1906 2038 1954 1950 1986 
Померлі 2758 2787 2591 1954 2611 2721 2956 
Природний приріст - 756 - 805 - 685 84 - 657 - 771 - 970 
Прибулі 1303 2428 2405 2357 3186 2830 2664 
Вибулі 1205 2287 2367 2350 2588 2596 3105 
Сальдо міграції 102 141 38 7 598 234 –441 
Загальне збільшення (зменшення) -654 -664 -647 91 -59 -537 -1411 

* інформація щодо кількості прибулих та вибулих включає усі потоки міграції (внутрішньорегіональну, 
міжрегіональну та міждержавну). 

 

 
Рис. 3.  Динаміка природного руху населення, осіб 

Протягом 2012-2013 рр. темпи загального скорочення населення значно уповільнились за 
рахунок зменшення смертності та позитивного сальдо міграції населення. Але за останні три 
роки спостерігаються негативні тенденції загального зменшення населення міста, у тому 
числі за рахунок негативної динаміки міграційного руху, за 2015 рік із міста виїхало 441 
особи. 
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Рис. 4.  Динаміка міграційного руху населення, осіб 

 

 
Рис. 5.  Вікова структура населення міста у 2015 році, % 

 

Таблиця 4. Чисельність постійного населення за статтю, осіб (на 01 січня) 

Кількість осіб 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Обидві статі по області 1503576 1491729 1479913 1469357 1459983 1450367 1441137 
Чоловіки 687791 682659 677966 673597 670262 666394 662783 
Жінки 815785 809070 801947 795760 789721 783973 778354 
Обидві статі по місту 227547 226631 225996 225454 224912 224848 224236 
Чоловіки 103749 103163 102778 102407 102180 102027 101717 
Жінки 123798 123468 123218 123047 122732 122821 122519 

 

 
Рис. 6.  Статева структура постійного населення у 2015 році, % 

В місті спостерігається значна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – 3 892 особи, 
що складає 1,75% від загальної кількості населення. Кількість ВПО на 10 000 населення 
складає 175 осіб. 
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Таблиця 5. Кількість внутрішньо переміщених осіб у порівнянні з кількістю корінного 
населення міст Полтавської області станом на січень 2016 року 

Міста 
Загальна 
кількість 

населення 
Загальна 

кількість ВПО 

Відсоток ВПО 
від загальної 

кількості 
населення 

Кількість ВПО 
на 10 000 

населення 

Полтава 286900 12434 4,33% 433 
Горішні Плавні 55059 1348 2,45% 245 
Кременчук 222654 3892 1,75% 175 
Миргород 38827 2853 7,35% 735 

 

3.2. Зайнятість населення та безробіття 
Зниження обсягів виробництва промислової продукції на підприємствах міста обумовили 
збільшення вивільнення працівників. Так, чисельність безробітних станом на 1 січня 2015 
року (4513 осіб) збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 22,3% 
(3689 осіб). 

  
Полтавська область Місто Кременчук 

Рис. 7.  Динаміка середньооблікової чисельності штатних працівників, осіб 

За 2015 рік в місті створено 3994 робочих місць, в тому числі: 
- для найманих працівників у юридичних осіб – 2 440; 
- для найманих працівників у фізичних осіб – 522; 
- за рахунок реєстрації фізичних осіб-підприємців – 1032. 

 

Таблиця 6. Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію 
2013 2014 2015 Показники Місто Область Місто Область Місто Область 

Кількість зареєстрованих безробітних 2379 24465 3973 30271 4777  
Потреба роботодавців у працівниках для 
заміщення вільних робочих місць 
(вакантних посад) 

628 2352 527 1708 189  

Навантаження зареєстрованих 
безробітних на одне вільне робоче місце 
(вакантну посаду), на кінець року, осіб 

4 10 8 18 25 21 

Кількість осіб, які мали статус 
безробітного впродовж звітного періоду 

6665 71955 9067 77438 11542  

з них працевлаштовано 1372 24248 1625 24680 1533  
% до загальної кількості безробітних 20,6 33,7 17,9 31,9   

За 2015 рік працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 1262 безробітних, в 
тому числі шляхом компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 271 безробітних. 
На громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру направлено 1154 безробітних, 
на оплату праці безробітних залучено 712,7 тис. грн. з міського бюджету. 
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Таблиця 7. Зареєстровані безробітні за рівнем освіти на кінець року, осіб 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Повна загальна середня (виключено 
базова загальна середня) 

1208 905 651 122 152 

Професійно-технічна 2475 1777 1695 1911 3035 
Базова вища 534 414 336 341 393 
Повна вища 2334 2184 2221 2405 2990 

 

Для поєднання попиту громадян з потребою економіки в працівниках певних професій 
міськрайцентр зайнятості здійснював заходи щодо їх професійного навчання. На навчання 
направлено 449 безробітних, з них 338 безробітних шляхом стажування на підприємствах, 
12 безробітних навчались за індивідуальною підготовкою безпосередньо у роботодавців. 
Таблиця 8. Тривалість зареєстрованого безробіття у 2014 році 

Показники До 1 
міс. 

1 – 3 
міс. 

3-6 міс 6-9 
міс. 

9-12 
міс. 

12 міс. і 
більше 

Середня 
тривалість, 

міс. 
Область 8974 9403 5875 3516 1808 695 3 
Місто 542 889 1391 712 392 47 5 

У 2015 році одержали одноразову допомогу по безробіттю і відкрили власну справу 
66 безробітних. 74 особи старше 45 років одержали ваучер для підтримання 
конкурентоспроможності на ринку праці шляхом навчання, перенавчання та підвищення 
кваліфікації. 

Таблиця 9. Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб 
Працевлаштовані усього ( у тому числі за 

договорами ЦПХ та самостійно) 
Назва області Загальна 

кількість 
ВПО на 

04.02.2016 

Кількість 
ВПО, які 

отримали 
ДСЗ Кількість % від 

загальної 
кількості 

% від тих, хто 
звернувся до ДС3 

Полтавська область 30884 3417 901 2,94% 26,37% 
Україна 1714719 642977 17649 1,01% 27,45% 

У Полтавській області частка працевлаштованих ВПО від числа тих, хто скористався 
послугами Державної служби зайнятості близька до середньої по країні – 26,4%. 

 

3.3. Доходи населення і заробітна плата 
Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника за 2015 рік 
склала 4113 грн, що становить 121,1% до відповідного періоду минулого року. 

 
Рис. 8.  Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників, грн. 

Загальна сума боргу із виплати заробітної плати економічно активних підприємств, 
економічно неактивних та підприємств-банкрутів у місті станом на 1 січня 2016 року складала 
2964,6 тис. грн, з них: на економічно активних – 1526,4 тис. грн; на підприємствах-банкрутах 
– 1438,2 тис. грн. 
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4. Економіка міста 
4.1. Суб’єкти господарської діяльності 
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ у місті у динаміці за останні п’ять років збільшується. 
Таблиця 10. Зареєстровані у місті суб’єкти господарської діяльності 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 
Усі суб'єкти ЄДРПОУ 7525 7608 7608 7687 7768 
з них СПД - юридичні особи *     7490 
фізичні особи - підприємці 13 521 13 135 12814 12938 11329 

* Усі суб'єкти із статусом юридичної особи 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у розрахунку на одного мешканця 
міста у 2015 р. склав 93830,6 грн. Це надало можливість місту зайняти 2 місце за даним 
показником серед найбільших міст обласного значення Полтавського регіону. 
Таблиця 11. Обсяг реалізованої продукції та послуг СПД міста 

Роки 
Обсяг реалізованої 
продукції та послуг, 

млн. грн. 

Абсолютний 
приріст, млн. 

грн. 
Відносний 
приріст, % 

% до показників 
Полтавської 

обл. 
2009 14,65 - - 49,1 
2010 25,98 11,33 77,34 54,6 
2011 30,96 4,98 19,17 54,8 
2012 32,30 1,34 4,33 54,9 
2013 26,11 -6,19 -19,16 45,3 
2014 28,88 2,77 10,61 40,7 
2015* 16,33 -12,55 -43,46 33,6 

* Дані за перше півріччя 2015 року 

 

4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 
Діяльність промислових підприємств міста протягом 2014-2015 років характеризувалася 
високою ризикованістю внаслідок загострення фінансово-економічної та політичної ситуації 
на макро- та мезорівнях. 

Втрата традиційних ринків збуту, девальвація національної валюти, подорожчання сировини 
та матеріалів внаслідок різких «курсових стрибків», мінливість законодавчої бази – все це 
негативно позначилося на результатах діяльності вітчизняних підприємств усіх галузей 
національного господарства. 
Таблиця 12. Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах 

Показники Одиниці 
виміру 2013 2014 2015 2015 у % 

до 2014 
Обсяг реалізованої промислової продукції 
(робіт, послуг) у відпускних цінах 

млн. грн. 28695,4 32160,6 37378,5 116,3 

у % до попереднього року % 82,6 112,1 116,3  
Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі) 

Машинобудування 
автомобілі КрАЗ штук 930 1388 1401 101,0 
Автоскладальний завод штук 9049 7349 - - 
вагони вантажні штук 5316 2406 410 17,0 
вагони пасажирські штук 74 1 0 х 
модернізація вагонів метро штук 0 95 25 36,8 
асфальтозмішувачі штук 61 54 29 53,7 
колісна продукція тис. штук 2404,5 1761,1 1328,1 75,4 

Хімічна та нафтохімічна промисловість 
технічний вуглець тис. тон 52353,0 55231,0 - - 
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первинна переробка нафти тис. тон 2482,9 2093,0 - - 
видобуток нерудних матеріалів тис. куб. м 1588,9 1434,9 842,2 41,3 

Харчова промисловість 
м’ясна продукція:      

 вироблено напівфабрикатів тон 1024 1012,8 819,1 80,9 
 ковбасні вироби тон 14058,0 12774,0 9486,6 74,3 

молочна продукція тон 56507,0 61135,0 70808 115,8 
кондитерські вироби тон 61721,4 61563,6 75620,7 122,9 
ЛУКАС тон 16645,1 15943,7 18939,0 118,8 
РОШЕН тон 45076,3 45619,9 56681,7 124,2 

Легка промисловість 
сукні, блузки, спідниці, брюки жіночі тис. од. 93,8 96,6 139,0 143,8 

Провідною галуззю економіки міста є промисловість. На території міста також зареєстровано 
і працюють 22 сільськогосподарських підприємства, більшість з яких (14) є господарськими 
товариствами. 

Таблиця 13. Найбільші роботодавці міста 
Підприємство, організація, 

установа Вид діяльності Чисельність 
працівників 

Публічне акціонерне товариство 
«Крюківський вагонобудівний 
завод» 

Виготовлення магістральних вантажних та 
пасажирських вагонів, запасних частин та 
комплектуючих (вагонні візки та колісні пари, 
автогрейдери, контейнери для сипких 
навалювальних вантажів, вагонів метро, 
поверхові ескалатори) 

7084 

Публічне акціонерне товариство 
«Транснаціональна фінансово-
промислова нафтова компанія 
«Укртатнафта» 

Виробництво продуктів нафтоперероблення, 
виробництво іншої хімічної продукції, оптова 
торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і 
подібними продуктами 

4229 

Публічне акціонерне товариство 
«АвтоКрАЗ» 

Проектування, виготовлення та реалізація 
автомобільної техніки (вантажні автомобілі, 
автомобілі в розібраному вигляді, причепи до 
вантажних авто); виробництво вузлів, агрегатів та 
запасних частин до вантажних автомобілів 

3518 

Публічне акціонерне товариство 
«Кременчуцький завод дорожніх 
машин» 

Виробництво шляхових і землерийних машин 
(асфальтозмішувальні установки, 
бітумозмішувальні, поливайно-мийні та 
піскорозкидувальні машини, автобітумовози, 
товари широкого вжитку) 

2273 

Публічне акціонерне товариство 
«Кременчуцький колісний завод» 

Виробництво устаткування для автомобілів 1310 

Публічне акціонерне товариство 
«Кременчуцький завод 
технічного вуглецю» 

Виробництво та реалізація технічного вуглецю; 
виробництво теплової енергії; електроенергії; 
зовнішньо-економiчна діяльність 

523 

Публічне акціонерне товариство 
«Кременчуцький 
мiськмолокозавод» 

Виробництво і реалізація молока та молочних 
продуктів 

372 

Публічне акціонерне товариство 
Кременчуцька виробничо-
торговельна фірма «Кремтекс» 

Виробництво верхнього одягу 183 

Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцька кондитерська 
фабрика «РОШЕН» 

Характеризується масово-поточним 
виробництвом карамельної продукції. В 
асортименті підприємства більше 30 найменувань 
продукції – це карамель і льодяникова продукція з 
різноманітними начинками. 

497 

Фінансовий стан підприємств міста в останні роки погіршується. Так, кількість збиткових 
підприємств міста, їх частка у загальній кількості суб’єктів господарювання лише протягом 
першого кварталу 2015 р. становила 48,3%. Тим не менш, фінансовий результат діяльності 
підприємств міста за січень-березень 2015 року склав 89,6 млн. грн, у той час як фінансовий 
результат (сальдо) великих та середніх підприємств Полтавської області в цілому був 
збитковим та склав 9,1 млрд. грн. 
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4.3. Розвиток малого та середнього бізнесу 
Підприємства малого та середнього бізнесу відіграють важливу роль в економіці міста. 
Таблиця 14. Динаміка показників роботи малого бізнесу міста 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 
Кількість малих підприємств на 10 000 осіб населення 133 136 138 138 152 
Середньорічна кількість найманих працівників, осіб 10810 12063 12025 22678 22247 
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих 
підприємств, млн. грн. 

4,53 6,72 6,83 1,43 7,15 

Питома вага продукції малих підприємств в загальному 
обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), % 

11,4 16,92 17,11 10,00 17,9 

 

Таблиця 15. Показники роботи малого та середнього бізнесу міста у 2015 році 
Показники 2015 

Кількість суб’єктів малого підприємництва на спрощеній системи оподаткування, всього 
в тому числі: 

7044 

- єдиний податок – юридичні особи 874 
- ними залучено до своєї діяльності найманих працівників, осіб 2442 
- надходження від сплати єдиного податку від юридичних осіб, тис. грн. 2908,9 
- єдиний податок – фізичні особи 6170 
- ними залучено до своєї діяльності найманих працівників, осіб 3225 
- надходження від сплати єдиного податку від фізичних осіб, тис. грн. 9528,9 
Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, одиниць 
в тому числі: 

15540 

суб’єктів малого підприємництва: 
- юридичних осіб 

15520 
4191 

- фізичних осіб-підприємців 11329 
суб’єктів середнього підприємництва: 
- юридичних осіб 

20 
20 

- фізичних осіб-підприємців 0 
Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва, осіб 
в тому числі: 

18214 

- у суб’єктів малого підприємництва (юридичних і фізичних осіб-підприємців) 13606 
- у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних і фізичних осіб-підприємців) 4608 
Частка надходжень від суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх 
рівнів (у відсотках та в сумі) 

325306,9 
(86,5%) 

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), (у 
відсотках та в сумі) 

9543,6 
(58,5%) 

 
Таблиця 16. Надходження до міського бюджету від МСП, тис. грн. 

Вид податків/зборів Станом на 
01.01.2015 

Станом на 
01.01.2016 

+/- 
(тис. грн.) 

Єдиний податок:    
1. від юридичних осіб 10614,2 10539,3 -134,9 
2. від фізичних осіб 31555,7 33906,2 +2350,5 
Збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності 

2378,8 (-341,8) -2720,6 

Туристичний збір 75,9 96,0 +20,1 
Податки на майно, всього: 116554,0 123903,7 +7349,7 
1. Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, всього: 

325,6 4249,0 +3923,4 

- житлова нерухомість 325,6 696,7 +371,1 
- нежитлова нерухомість --- 3552,3 +3552,3 
2. Плата за землю 116228,4 116680,1 +451,7 
3. Транспортний податок --- 2974,5 +2974,5 
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4.4. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 
Обсяги експорту послуг підприємств міста за 2015 рік становили 6059,3 тис. дол. США, що 
складає 50,3% до відповідного періоду минулого року, а імпорту послуг – 37649,0 тис. дол. 
США, що складає 69,9% до відповідного періоду минулого року. Сальдо зовнішньої торгівлі 
послугами було негативним і становило 31589,7 тис. дол. США. 

Таблиця 17. Обсяги експорту-імпорту товарів та послуг у 2014 р. 
Експорт Імпорт 

Регіони Кількість 
суб’єктів 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

% до 
загального 

обсягу 
Кількість 
суб’єктів 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

% до 
загального 

обсягу 
 Товари 

Полтавська область 331 2124454,2 100 403 1114541,4 100 
Місто Кременчук 62 578936,1 27,3 99 538864,2 48,3 

 Послуги 
Полтавська область 142 92435,6 100 194 194887,1 100 
Місто Кременчук 59 12055,3 13 62 53884,1 27,6 

 

 
Рис. 9.  Обсяги експорту-імпорту товарів та послуг, тис. дол. США 

 

Станом на 31.12.2015 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста 
склав 43792,2 тис. дол. США, що становить 83,15% до відповідного періоду минулого року. 
Зменшення іноземного капіталу за 2015 рік відбулося на 8871,7 тис. дол. США. 

Таблиця 18. Товарна структура зовнішньої торгівлі, тис. дол. США 
Назва товарів згідно з УКТЗЕД 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Експорт 
Усього 1209109,4 1637876,9 1800022,3 1015461,7 578936,1 344018,9 
Живі тварини; продукти 
тваринного походження ...1 1313,1 ...1 ...1 ...1 ...1 
Продукти рослинного 
походження 2375,6 3637,4 ...1 ...1 ...1 1341,0 
Жири та олії тваринного або 
рослинного походження ...1 – – – – – 
Готові харчові продукти 95934,3 97771,1 106861,4 157770,3 156075,8 125004,9 
Мінеральні продукти 300316,5 439793,0 232279,3 74192,9 54113,6 39354,9 
Продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості 35117,0 62603,1 64240,3 74512,3 66782,9 40020,2 
Полімерні матеріали, пластмаси 
та вироби з них 208,8 763,3 352,2 307,1 422,0 298,2 
Шкури необроблені, шкіра 
вичищена ...1 ...1 1888,9 ...1 769,0 666,6 
Деревина і вироби з деревини 300,8 531,6 404,9 67,3 117,9 150,7 
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Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних 
матеріалів 259,3 111,1 69,3 162,6 393,4 190,1 
Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 5394,6 6093,4 3696,2 6693,2 18242,1 27459,1 
Взуття, головні убори, 
парасольки – ...1 – – – ...1 
Вироби з каменю, гіпсу, цементу 889,9 1337,2 1146,5 1792,7 1453,7 807,8 
Перли природні або 
культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння – – – – – ...1 
Недорогоцінні метали та вироби 
з них 4337,5 6205,3 6858,9 8616,5 7885,7 23149,1 
Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання 44576,1 65649,5 74890,5 68956,4 60359,4 26021,1 
Засоби наземного транспорту, 
літальні апарати, плавучі засоби 704019,2 944809,9 1303386,6 616401,3 210197,3 58552,4 
Прилади та апарати оптичні, 
фотографічні 893,3 721,5 858,8 647,7 1268,6 138,7 
Різні промислові товари 154,0 512,0 866,8 700,8 226,4 132,1 
Твори мистецтва, предмети 
колекціонування та антикваріат – – – – – – 
Товари, придбані в портах 7430,0 1300,8 ...1 ...1 ...1 ...1 

Імпорт 
Усього 592952,6 875991,3 1461785,9 796600,9 538864,2 550892,2 
Живі тварини; продукти 
тваринного походження 1063,7 ...1 – ...1 ...1 – 
Продукти рослинного 
походження ...1 – 314,0 ...1 20,4 213,9 
Жири та олії тваринного або 
рослинного походження ...1 ...1 – – – – 
Готові харчові продукти 116256,9 ...1 106049,1 ...1 110310,3 88642,9 
Мінеральні продукти 149577,9 347593,0 858482,7 261593,7 73254,4 260071,5 
Продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості 33296,9 64521,5 69975,4 59348,0 81280,0 67468,5 
Полімерні матеріали, пластмаси 
та вироби з них 11428,8 13744,2 12800,5 12415,0 8728,7 6980,1 
Шкури необроблені, шкіра 
вичищена 7,8 24,4 ...1 23,7 5,2 24,9 
Деревина і вироби з деревини ...1 48,1 67,3 ...1 ...1 31,3 
Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних 
матеріалів 21412,9 18662,8 20627,3 27619,1 30110,0 23492,8 
Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 25751,1 20836,2 24963,2 27387,4 29227,3 31571,2 
Взуття, головні убори, 
парасольки ...1 451,3 400,0 ...1 ...1 225,8 
Вироби з каменю, гіпсу, цементу 3168,7 3170,6 2338,4 2268,0 2456,3 771,5 
Перли природні або 
культивовані, дорогоцінне або 
напівдорогоцінне каміння – ...1 – – – ...1 
Недорогоцінні метали та вироби 
з них 84037,0 108108,0 89697,7 58881,9 34319,9 11997,7 
Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання 41056,6 59455,5 80519,5 120103,0 84794,1 32445,9 
Засоби наземного транспорту, 
літальні апарати, плавучі засоби 93175,1 114275,5 179639,9 106044,6 44491,6 8466,3 
Прилади та апарати оптичні, 
фотографічні 10301,9 13655,5 13826,5 6673,1 6319,0 2042,1 
Різні промислові товари 1079,4 3411,6 390,4 501,5 244,7 316,6 
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Твори мистецтва, предмети 
колекціонування та антикваріат – – ...1 – – – 
Товари, придбані в портах 981,6 1765,5 1682,6 1227,2 1012,0 497,4 
Різне – – – – ...1 ...1 

 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності інформації. 

 

Таблиця 19. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 
Назва товарів згідно 

з УКТЗЕД 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Експорт 
Усього 1209109,4 1637876,9 1800022,3 1015461,7 578936,1 344018,9 
у тому числі       
Країни СНД 807939,8 1089737,9 1423369,3 772780,0 352452,1 154363,5 
з них Російська 
Федерація 630211,8 849835,1 841801,2 466437,7 179397,2 52466,7 
Країни ЄС 168978,1 359508,6 122960,5 119799,6 106540,4 94642,8 
Канада 859,8 – – ...2 ...2 ...2 
США ...2 ...2 97,6 112,4 ...2 50,8 
Туреччина 53705,1 79434,2 34925,0 11948,1 12264,0 20584,9 

Імпорт 
Усього 592952,6 875991,3 1461785,9 796600,9 538864,2 550892,2 
у тому числі       
Країни СНД 352676,5 592819,8 1128449,0 448614,4 148855,3 222799,7 
з них Російська 
Федерація 220487,0 262460,5 284576,2 201296,0 109542,3 96549,9 
Країни ЄС 143883,5 136245,4 139860,5 151248,8 147028,7 174411,7 
Канада 77,9 ...2 26,5 ...2 ...2 ...2 

США 14454,5 27148,8 136,6 21572,9 24786,0 27420,4 
Туреччина 3156,2 5053,9 10304,2 10753,1 4034,1 2862,8 

 

Таблиця 20. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у 2014 році, тис. дол. США 
Прямі іноземні інвестиції в 

області 
Прямі інвестиції з області в 

економіці країн світу  
На 1 січня На 31 грудня На 1 січня На 31 грудня 

Полтавська область 1065635,3 1029083,8 3351,6 2548,0 
Місто Кременчук 88394,1 52663,9 1033,9 1033,9 

Протягом 2015 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування 
було здійснено 966979 тис. грн (2014 р. – 1047660 тис. грн) капітальних інвестицій, що на 
одну особу становить 4307,3 грн. 

Таблиця 21. Динаміка капітальних інвестицій у фактичних цінах 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Капітальні інвестиції – всього, тис. грн. 746188 1007760 1066713 1509922 1084482 
у т.ч. на одну особу, грн. 3297,3 4465,0 4736,7 6709,7 4830,7 
у житлове будівництво, тис. грн.   155887 227765 227035 

 
Таблиця 22. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу, тис. дол. США 

 На 1 січня 2015 року На 31 грудня 2015 року 
Усього 58486,0 43792,2 

у тому числі   
Австрія – – 
Велика Британія 30,9 ...1 
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Віргінські Острови (Брит.) ...1 ...1 

Кіпр 30169,9 18968,3 
Нідерланди ...1 ...1 

Німеччина 166,4 144,8 
Російська Федерація 431,6 132,6 
США ...1 ...1 

Франція – – 
Швейцарія ...1 ...1 

________________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації. 

Таблиця 23. Кількість суб’єктів за видами економічної діяльності1 на початок року 

 
Код 

секції 
КВЕД 

2010 2011 2012 20132 20142 20152 

Усього  5769 5878 5909 5882 5938 5955 
Сільське господарство, мисливство, 
лісове господарство A 77 74 78 – – – 
Рибальство, рибництво B 3 3 2 – – – 
Промисловість:  761 767 791 – – – 

добувна промисловість C 1 8 2 – – – 
переробна промисловість D 752 751 780 – – – 
виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води E 8 8 9 – – – 

Будівництво F 653 655 651 – – – 
Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку G 2536 2611 2568 – – – 
Діяльність готелів та ресторанів H 95 99 101 – – – 
Діяльність транспорту та зв’язку I 281 291 305 – – – 
Фінансова діяльність J 54 56 51 – – – 
Операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємця K 596 602 639 – – – 
Державне управління L 3 3 4 – – – 
Освіта M 34 36 39 – – – 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги N 49 53 53 – – – 
Надання комунальних та 
індивідуальних послуг; діяльність у 
сфері культури та спорту O 129 130 131 – – – 
Інші  498 498 496 – – – 

______________ 
1 Суб’єкти, зазначені в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по 
м. Кременчук, організаційно-правова форма господарювання яких відноситься до груп 100 «Підприємства», 200 
«Господарські товариства», 300 «Кооперативи» згідно з Державним класифікатором України «Класифікація 
організаційно-правових форм господарювання» ДК 002:2004. 
2 З набуттям чинності з 1 січня 2012 року національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів 
економічної діяльності» (КВЕД-2010) ЄДРПОУ ведеться з урахуванням двох класифікацій (КВЕД-2005 та КВЕД-
2010) і тому інформація щодо кількості суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності з 1 січня 2012 року не 
відображає реальні зміни в кількості та структурі суб’єктів господарювання. Публікацію інформації за даними 
ЄДРПОУ в розрізі видів економічної діяльності призупинено. 

Таблиця 24. Оренда нерухомого майна 
Показники 2014 2015 

Кількість укладених договорів, в т. ч. 
договорів оренди 
договорів позички 
договорів оренди ЦМК (цілісних майнових комплексів) 

434 
413 
19 
2 

444 
414 
28 
2 

Загальна площа нежилих приміщень, які передані в оренду та позичку, 64,0 64,7 
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в т. ч. в оренду, тис. кв. м 61,8 61,9 
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, тис. грн 

4474,4 5887,8 

Загальна сума заборгованості з орендної плати, тис. грн 1275,4 1637,2 

 

Таблиця 25. Наявні на території міста вільні земельні ділянки, призначені для ведення 
господарської діяльності 

Адреса Зонування території Площа, 
га 

Наявність обмежень, обтяжень на 
земельну ділянку 

На розі вулиць 
Ярмаркової та 
Велика 
набережна 

Комунальна-складська 
територія КС – зона 
розміщення комунальних 
підприємств 

0,3696 Зона підтоплення ґрунтів (повністю). 
Санітарно-захисна зона залізниці 
(частково). Санітарно-захисна зона 
виробничо-комунальних об’єктів IV-V 
класів шкідливості (повністю). Санітарно-
захисна зона виробничо-комунальних 
об’єктів I-ІІІ класів шкідливості (повністю) 

Проспект Лесі 
Українки, район 
будинку № 82 

Зона озеленення 
загального користування 
(міські парки, сквери, 
бульвари, набережні, ПР – 
3; Зона розміщення 
об’єктів громадського, 
ділового та комерційного 
призначення ПГ 

0,9458 Санітарно-захисна зона виробничо-
комунальних об’єктів IV-V класів 
шкідливості (частково) 

Вул. Івана 
Приходька, 
район садиби 
№ 53 

Зона розміщення об’єктів 
громадського, ділового та 
комерційного призначення 
ПГ 

0,2649 Зона найбільшого забруднення повітря 
(повністю). Санітарно-захисна зона 
залізниці (повністю). Санітарно-захисна 
зона виробничо-комунальних об’єктів IV-V 
класів шкідливості (частково). 

 

Усі земельні ділянки призначено для продажу та ведення господарської діяльності. 
Таблиця 26. Планована інвестиційна діяльність міста в найближчі роки 

N Проект Одиниця 
виміру 

Кошторисна 
вартість 

Джерело 
фінансування 

1. Створення та функціонування Індустріального 
парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» в м. Кременчук 

млн грн 16,320 ДФРР, місцевий 
бюджет та інші 
джерела 
фінансування 

2. Будівництво мосту через р. Дніпро в 
м. Кременчук (виготовлення проектної 
документації) 

млн грн 35,000 ДФРР, 
місцевий бюджет та 
інші джерела 
фінансування 

3. Проектування та реконструкція будівлі під 
Центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 
14 

млн грн 27,750 ДФРР, 
місцевий бюджет 

4. Реконструкція каналізаційної насосної станції 
СП-17 в м. Кременчук 

млн грн 37,842 ДФРР, місцевий 
бюджет та інші 
джерела 
фінансування 

5. Реконструкція теплових мереж кварталу 176 у 
м. Кременчук 

млн грн 50,984 ДФРР, місцевий 
бюджет та інші 
джерела 
фінансування 

6. Комунальне підприємство 
«Кременчукводоканал» 
Реконструкція систем водопостачання міста 
Кременчука 

млн євро 15,000  Європейський 
інвестиційний банк 
(позика) та інші 
джерела 
фінансування 

7. 
 

Комунальне підприємство «Теплоенерго» 
Будівництво комунальних теплогенеруючих 

млн євро 10,000 Європейський 
інвестиційний банк 
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7.1. 
 
7.2. 

потужностей у мікрорайоні Раківка 
м. Кременчук. 
Теплові мережі від котельні кварталу 17 до 
котельні кварталу 620 в м. Кременчук. 
Реконструкція котельні кварталу 17 по 
вул. І. Приходька, 30-а в м. Кременчук.  

(позика) та інші 
джерела 
фінансування 

8. Комунальне підприємство «Міськсвітло» 
Модернізація та реконструкція систем 
вуличного освітлення, систем керування 
зовнішнім освітленням з використанням 
сучасних енергозберігаючих технологій, 
модернізація автоматичного управління 
дорожнім рухом, заміна зношеного автопарку 

млн євро 8,700 Європейський 
інвестиційний банк 
(позика) та інші 
джерела 
фінансування 

9. Кременчуцьке комунальне автотранспортне 
підприємство 1628: улаштування полігону 
ТПВ на Деївській горі (організація 
екологічного та економічно доцільного 
поводження з відходами) 

млн євро 10,000 Європейський 
інвестиційний банк 
(позика) та інші 
джерела 
фінансування 

10. Оновлення тролейбусного парку млн євро 10,500 Місцевий бюджет 
11. в т. ч. ремонт тролейбусних ліній, ремонт і 

модернізація депо 
млн євро 0,500 Місцевий бюджет 

12. Придбання нових низько-підлогових 
тролейбусів та ремонтного обладнання 

млн євро 8,000  Європейський 
інвестиційний банк 
(позика) 

13. Модернізація інфраструктури млн євро 2,000 За рахунок 
грантових коштів 

14. КП «Кременчук Інвест»: Будівництво 
(реконструкція) об’єкта комунальної власності 
системи збору та утилізації біогазу на полігоні 
ТПВ 

млн євро 0,810 Державно-приватне 
партнерство 
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5. Фінансовий стан і бюджет міста 
 

Таблиця 27. Доходи бюджету, млн грн 
Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Податкові надходження разом 519,4 531,3 477,0 565,5 708,4 
Податок з доходів фізичних осіб 403,9 406,1 354,4 330,4 436,7 
Доходи від відчуження нерухомості та землі 8,6 4,8 3,3 2,1 0,6 
Податок на прибуток підприємств і 
організацій, що належать до комунальної 
власності 

2,5 2,1 0,9 1,8 1,3 

Акцизний збір       62,1 85,0 
Дохід від оренди комунального майна 9,6 4,2 4,5 5,9 5,0 
Місцеві податки разом: 2,6 2,6 2,5 168,1 185,4 
Місцеві податки і збори (в т.ч. туристичний 
збір, збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності, транспортний 
податок) 

2,6 2,6 2,5 2,8 0,7 

Єдиний податок для суб’єктів малого 
підприємництва 26,1 36,6 42,2 44,4 54,5 

Плата за землю 105,3 114,9 116,2 116,7 126,2 
Податок на нерухомість - 0,09 0,3 4,2 4,0 

 

Таблиця 28. Доходи міського бюджету на одного мешканця, тис. грн 

Роки ПДФО 
Податок на 
прибутки 

підприємств 

Місцеві 
податки та 

збори 

Плата 
(податок) 
за землю 

Податкові 
надходження 

разом 

Дохід від 
оренди комун. 

майна 
2014 1569,5 3,99 11,07 514,6 2112,5 19,93 
2015 1467,1 9,33 228,2 518,2 2511,1 26,2 

 

Таблиця 29. Структура видатків бюджету громади станом на 01.08.2016, млн грн 

Код бюджетної 
класифікації 

Статті видатків 2016 
(прогноз) 

(загальний + 
спеціальний 

фонд) 
010000 Державне управління 74,7 
070000 Освіта 421,0 
080000 Охорона здоров’я 221,1 
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 513,1 
100000 Житлово-комунальне господарство 103,5 
110000 Культура і мистецтво 42,6 
120000 Засоби масової інформації 3,0 
130000 Фізична культура і спорт 18,1 
150000 Будівництво 63,7 
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство  та мисливство 2,5 
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок. телекомунікація, 

інформатика 
25,0 

180000 Інші послуги, пов’язані із економічною діяльністю 13,8 
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 
1,4 

240000 Цільові фонди 32,5 
250000 Видатки не віднесені  до основних груп 55,5 
900203 Усього 1591,5 
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Таблиця 30. Найбільші платники податків міста, тис. грн 
Назва Сплачено 

ПДФО 
Акциз Земельний 

податок 
Орендна 
плата за 
землю 

Екологічний 
податок 

ПАТ «Укртатнафта» 41852,1 57,8 14610,7 181,3 1462,5 
ПАТ АвтоКрАЗ 10962,7 11,0 0 14838,6 17,7 
ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод» 

18039,3 13,1 3 773,6 142,7 38,5 

ПАТ «Кременчуцький колісний 
завод» 

6965,9 3,5 77,3 2,1 15,5 

ПАТ «Кременчуцький річковий 
порт» 

307,5 0,0 395,8 574,6 1,1 

ПАТ «Кременчуцький завод 
дорожних машин» 

9915,4 0,0 1929,4 1052,8 5,1 

ПАТ «Кременчукгаз» 2222,7 3,1 16,5 126,3 0,1 
ТОВ «Градосфера» 519,4 174,7 239,2 1 119,8 0,1 
ПАТ «Кременчуцький 
міськмолокозавод» 

2361,1 0,0 244,7 116,4 9,3 

Протягом 2014 року у місті за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток 
регіонів та Державного фонду регіонального розвитку реалізованих проекти: 

 Встановлення твердопаливної котельні на території Кременчуцького «Комунального 
автотранспортного підприємства 1628» по вул. Горького (623,8. тис. грн). 

 Встановлення твердопаливної котельні на дільниці очисних споруд с. Вільна 
Терешківка вул. Петровського, 205, Кременчуцький район (Кременчукводоканал 
Кременчуцької міської ради) (232,2 тис. грн). 
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6. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки 
бізнесу 

Для активізації інвестиційної діяльності у місті створено Кременчуцький центр міжнародних 
зв’язків та економічного розвитку міста КП «Кременчук-Інвест». 

Підприємство було створено рішенням сесії міської ради від 26 червня 2012 року і має на 
меті розвиток міжнародного співробітництва міста та активізації інвестиційної діяльності та 
місцевого економічного розвитку міста. Діяльністю підприємства є: розробка та 
впровадження міських та регіональних проектів, спрямованих на розвиток міжнародного 
співробітництва, залучення інвестицій, організація конференцій, семінарів, круглих столів, 
ділових та навчальних поїздок, стажувань фахівців в Україні і за її межами, проведення 
«фокус-груп» з важливих питань економічного розвитку міста. Важливим напрямом роботи є 
розповсюдження серед потенційних інвесторів та ділових партнерів інформації про 
інвестиційну та фінансову привабливість міста, розробка та організація виробництва 
промоційної і рекламної продукції про місто. 

Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці створено Кременчуцькою міською 
радою як її виконавчий орган для забезпечення доступності та спрощення одержання 
адміністративних послуг та надано статус окремої юридичної особи з 2 березня 2015 року. 
До цього адміністративні послуги надавались через Центр надання адміністративних послуг, 
як постійно діючий робочий орган управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та 
регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

За рік роботи розроблено та запроваджено єдиний апаратно-програмний комплекс (АПК), 
який постійно вдосконалюється у зв’язку із змінами в законодавстві. АПК включає: 

1) Офіційний сайт ЦНАП, що надає можливість дізнатись інформацію про необхідну 
послугу, записатися до електронної черги та прийшовши до офісу ЦНАП отримати 
талон на прийом у адміністратора, в якому вказано номер талону та точний час 
прийому. Також на сайті надаються роз’яснення з будь-яких питань, актуальні новини 
про зміни в законодавстві та багато інших можливостей для користувача. 

2) Електронна черга, яка надає можливість запису на прийом до адміністратора у 
приміщенні ЦНАП та через Інтернет з вибором відповідного питання та точним часом 
прийому (у талоні вказуються години та хвилини). 

3) Програмний модуль адміністраторів дозволяє автоматично роздруковувати заповнені 
заяви (заявник лише підписує її), описи, листи проходження документів та інші 
необхідні документи, такі як: Ф-1, Ф-А, довідки, договори найму житлового 
приміщення, акти, протоколи та постанови про адміністративні правопорушення, інше. 
У зв’язку з цим, взагалі не витрачаються кошти на закупівлю бланків, значно 
скорочується термін обслуговування громадян та унеможливлює допущення помилки 
під час заповнення заяв заявником. 

4) Програмний модуль обробки готових документів, їх видачі та зберігання. Під час 
обробки готових документів автоматично направляється SMS-повідомлення на 
мобільний номер суб’єкта звернення про розглянуту заявку чи виконану послугу. 
Програмне забезпечення дозволяє вести архів в електронному вигляді. АПК надає 
також багато інших можливостей для оптимізації процесу надання адміністративних 
послуг. 

Як результат, кількість обслугованих громадян зросла в декілька разів. 

У місті запроваджено та активно використовується громадянами можливість отримання 
адміністративних послуг через Інтернет. В повному обсязі введено електронний 
документообіг. Тобто, програмне забезпечення дозволяє в електронному вигляді вести всі 
журнали: вихідних документів, реєстрації договорів найму, довідок, актів та постанов про 
адміністративні правопорушення, інтернет-заявок та інші. 
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В ЦНАПі є пандус та кнопка виклику при вході в приміщення, а в приміщенні для осіб з 
особливими потребами встановлено підйомник. Для найменших відвідувачів облаштовано 
дитячий куточок. 

Для покращення надання адміністративних послуг та наближення їх до населення на початку 
2016 року було відкрито філію ЦНАП у Крюківському районі. 

Під час проведення семінарів та конференцій з обміну досвідом, ЦНАП міста Кременчука був 
визнаний кращим на теренах Полтавської області. 

Таблиця 31. Перелік банків і банківських установ м. Кременчук 

Коротка назва Юридична адреса 
Вiддiлення № 2 ПАТ «Полтава-банк» у м. Кременчук м. Кременчук проїзд 40-річчя ДАІ, 8 
Вiддiлення № 21 ПАТ «Полтава-банк» в м. Кременчук м. Кременчук проспект Лесі Українки, 39 
Вiддiлення № 24 ПАТ «Полтава-банк» в м. Кременчук м. Кременчук пр-т Свободи, 69-А 
ддiлення № 39 АТ «УкрСиббанк» м. Кременчук пр-т Свободи, буд. № 32 
Вiддiлення № 4 ПАТ «Полтава-банк» в м. Кременчук м. Кременчук проспект Лесі Українки, 13 
Вiддiлення № 8 ПАТ «Полтава-банк» в м. Кременчук м. Кременчук вул. Європейська, 66/13 
Відділення № 1 ПАТ «ПФБ» в м. Кременчук м. Кременчук вул. Соборна, 40/2 
Відділення № 3 ПАТ «ПФБ» в м. Кременчук м. Кременчук вул. Перемоги, буд.4 
Відділення № 427 АТ «УкрСиббанк» м. Кременчук вул. Соборна, буд. № 25 
Відділення № 526 АТ «УкрСиббанк» м. Кременчук вул. Халаменюка, 14 
ВІДДІЛЕННЯ «АМСТОР» ПОЛТАВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. О. Халаменюка, 7 

Відділення АТ «ОТП Банк» в м. Кременчук м. Кременчук вул. Соборна, буд. 26/37 
Відділення в м. Кременчуці Філії АТ «Укрексімбанк» у 
м. Полтаві 

м. Кременчук вул. Єропейська, 43 

Відділення «ВОДОКАНАЛ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук просп. Свободи, 19 

Відділення «ГВАРДІЙСЬКЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук просп. Свободи, 124 

Відділення «ГЕРОЇВ УКРАЇНИ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук проспект Лесі Українки, 74 

Відділення «ЖИЛГОРОДОК» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук просп. Свободи, 65 

Відділення «ЗОНА САМООБСЛУГОВУВАННЯ 24/7 №2» 
Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Велика Набережна, 17 

Відділення «ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ» Полтавського ГРУ 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук проспект Лесі Українки, 51 

Відділення «ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ» Полтавського ГРУ 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук пр.50-річчя Жовтня, 51 

Відділення «КЕРЧЕНСЬКЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук проспект Лесі Українки, 69 

Відділення «КИЇВСТАР» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Соборна, 40/2 

Відділення «КИЇВСЬКЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Київська, 63 

Відділення «КОХНІВСЬКЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук просп. Лесі Українки, 142 

ВІдділення «КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ» Полтавського ГРУ 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Першотравнева, 2В 

Відділення «Кременчуцьке» ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Кременчук вул. Соборна, буд. 8/18 
Відділення Кременчуцьке регіон.управл. ПАТ «Полтава-
банк» 

м. Кременчук вул. Ігоря Сердюка,11 

Відділення «КРЮКІВСЬКЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Чумацький Шлях, 1-А 

Відділення «ЛІВОБЕРЕЖНЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Першотравнева, 2В 

Відділення «МОЛОДІЖНЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук проспект Лесі Українки, 32/10 

Відділення ПАТ «Діамантбанк» в м. Кременчук №1 м. Кременчук вулиця Соборна, 26/37 
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Відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м.Кременчук м. Кременчук вул. Соборна, буд. 14/23 
Відділення «ПЕРЕМОГИ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Перемоги, 25 

Відділення «ПЕРШОТРАВНЕВЕ» Полтавського ГРУ ПАТ 
КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Першотравнева, 27 

Відділення «ПРАВОБЕРЕЖНЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Республіканська, 138 А 

Відділення «РЕМ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук проспект Свободи, 8 

Відділення «СЕМЕНІВКА МРЕВ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Велика Набережна, 17 

Відділення «СОБОРНЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Соборна, буд. 22/19 

Відділення «СОФІЇВСЬКЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Небесної Сотні, 30, оф. 3 

Відділення «ТОЛОКА» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук проспект Свободи, 172 

Відділення «ТРОЇЦЬКЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Троїцька, 61/52 

Відділення «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ №408 в 
м. Кременчук «ПАТ «А-БАНК» 

м. Кременчук вул. Шевченка, 32 

Відділення «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ №91 в 
м. Кременчук «ПАТ «А-БАНК» 

м. Кременчук вул. Халаменюка, 4Б 

Відділення «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ №92 в 
м. Кременчук «ПАТ «А-БАНК» 

м. Кременчук проспект Свободи, 57 

Відділення «ЦЕНТРАЛЬНЕ-КРЕМЕНЧУК» Полтавського 
ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Першотравнева, 38А 

Відділення «ЮВІЛЕЙНЕ» Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук вул. Республіканська, 63 

Відділення №1 ПАТ «ПтБ» в м. Кременчуці м. Кременчук вул. Халаменюка, 14 
Відділення №1 ПУМБ в м. Кременчук м. Кременчук вул. Г.Манагарова, 8 
Відділення №16 у м. Кременчуці ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» м. Кременчук вул. Київська, 24 
Відділення №2 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Кременчук м. Кременчук проспект Лесі Українки, 65 
Відділення №2 ПУМБ в м. Кременчук м. Кременчук вул. Перемоги, 32/3 
Відділення №3 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" у м. Кременчук м. Кременчук вул. Республіканська, буд. 89 
Відділення №3 ПУМБ в м. Кременчук м. Кременчук проспект Свободи, буд. 16 
Відділення №324/16 АБ «УКРГАЗБАНК» м. Кременчук б-р Пушкіна, 20 
Відділення №327/16 АБ «УКРГАЗБАНК" м. Кременчук вул. Халаменюка, 5 
Відділення №4 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у м. Кременчук м. Кременчук вул. Київська, буд.63 
Відділення №53 у м.Кременчуці ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» м. Кременчук вул. Київська, 62 
Відділення №58 у м.Кременчуці ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» м. Кременчук вул. Першотравнева, 63/16 
Відділення №61 у м.Кременчуці ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» м. Кременчук проспект Лесі Українки, 32/10 
Відділення №94 АТ «МетаБанк» м. Кременчук проїзд Ярославський, 9 
Відділення "ТЕХУЧИЛИЩЕ" Полтавського ГРУ ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» 

м. Кременчук проспект Лесі Українки, 40 

Кременчуцька Дирекція (Відділення №4) ПАТ 
«КРИСТАЛБАНК» 

м. Кременчук вул. Соборна, 23 

Кременчуцьке відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Кременчук вул. Перемоги, 9/1 
Кременчуцьке відділення АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» м. Кременчук вул. Івана Мазепи, 59 
ременчуцьке відділення ПАТ «МАРФІН БАНК» № 4 м. Кременчук вул. Івана Мазепи, 71 
Кременчуцьке відділення ПАТ Промінвестбанк в 
Полтавській області 

м. Кременчук бульвар Пушкіна, 4 

Кременчуцьке відділення №1 ПАТ «Ідея Банк» м. Кременчук вул. Першотравнева, 45 
Кременчуцьке відділення №1 ПАТ «СБЕРБАНК» м. Кременчук вул. Соборна, 24/14 
Кременчуцьке відділення №20 АТ «ТАСКОМБАНК» м. Кременчук вул. Соборна, 9 Б 
Крюківське відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Кременчук вул. Приходька Івана, 15 
Молодіжне відділення ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» м. Кременчук вул. Халаменюка, 4 
ПАТ «ПФБ» м. Кременчук кварт. 278, буд. 22-Б 
Перше Кременчуцьке відділення АТ «Райф.БанкАваль» м. Кременчук вул. Небесної Сотні, 22/13 
ТВБВ №10016/0200 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Небесної Сотні, 27 
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ТВБВ №10016/0201 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Приходько, 91 

ТВБВ №10016/0202 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук проспект Свободи, 132/2 

ТВБВ №10016/0203 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук проспект Свободи, 18 

ТВБВ №10016/0204 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Академіка Маслова, 24 

ТВБВ №10016/0205 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук бульвар Пушкіна, 15 

ТВБВ №10016/0206 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Правобережна, 50 

ТВБВ №10016/0207 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Першотравнева, 40 

ТВБВ №10016/0208 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. лікаря О. Богоєвського, 
9/77 

ТВБВ №10016/0209 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук проспект Свободи, 80 

ТВБВ №10016/0210 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Володимира Великого, 26 

ТВБВ №10016/0211 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук квт. 274, буд. 3 

ТВБВ №10016/0212 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Київська, 63 

ТВБВ №10016/0213 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук проспект Лесі Українки, 39 

ТВБВ №10016/0214 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. 1905 року, буд. 7 

ТВБВ №10016/0215 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. генерала Манагарова, 1 

ТВБВ №10016/0216 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Київська, 56 

ТВБВ №10016/0225 філії - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Велика Набережна, 17 

ТВБВ №10016/092 фiлiї - Полтавського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» 

м. Кременчук вул. Київська, 66-Г 
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7. Транспортна інфраструктура та зв’язок 
Місто займає вигідне географічне положення на перетині важливих транспортних 
комунікацій, які забезпечують зручні зв’язки Кременчука з головними промисловими 
центрами центральної та східної частини України – Києвом, Полтавою, Харковом, Дніпром, 
Миколаєвом тощо. 

Транспортні зв’язки міста з обласним центром, столицею держави та іншими країнами 
здійснюються автомобільним, залізничним та, частково, водним транспортом. 

До міста підходять: 
 міжнародна автомобільна дорога Олександрія – Полтава (М-22); 
 національна автомобільна дорога Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (Н-08); 
 регіональна автомобільна дорога державного значення Канів – Чигирин - Кременчук (Р-

10); 
 територіальні дороги місцевого значення: Хорол – Семенівка – Кременчук (Т-17-16), 

Кременчук – Комсомольськ (Т-17-11); 
 ряд доріг місцевого значення (районні та сільські), що зв’язують Кременчук з прилеглими 

населеними пунктами. 

Довжина автомобільних доріг загальнодержавного та місцевого значення міста складає 
310 км, тролейбусних мереж – 145 км. Місто має 4 об’їзні шляхи. Автостанція «Кременчук» 
має 7 посадочних платформ довжиною 30 м, 170 відправлень за добу за 60 маршрутами. 

Таблиця 32. Показники перевезення вантажів автомобільним транспортом 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг перевезень вантажів, млн. т 6,8 9,3 9,7 8,7 3,2 
Вантажооборот, млн. ткм 325,4 905,5 671,2 798,4 353,1 

Кременчук – значний залізничний вузол, який сформувався на перетині трьох напрямків – 
Кременчук – Полтава, Кременчук – Користівка та Кременчук – Ромодан. На перетині цих 
залізничних магістралей розташована станція «Кременчук» – окремий структурний підрозділ 
Південної залізниці, яка забезпечує в регіоні перевезення пасажирів, вантажів, пошти та 
оформлення залізничних білетів на всі напрямки. Кременчук має пряме залізничне з’єднання 
з багатьма регіонами країни, два вокзали, 12 платформ приміського сполучення, 
4 приймально-відправні парки, вантажний двір та 18 під’їзних ліній, що належать 
підприємствам і організаціям міста. Експлуатаційна довжина залізничних колій – 64,9 км. 

Станція «Кременчук» здійснює до 180 відправлень за добу, в тому числі 29 міжміських і 
1 міжнародний рейси. Друга станція – «Крюків» заходиться на правому березі Дніпра. 

Перевагою міста є наявність вантажного та пасажирського портів. Кременчуцький річковий 
порт, який знаходиться на лівому березі Дніпра, обслуговує тільки вантажні перевезення, в 
основному, в напрямку Києва, Дніпра та Херсону. Порт відноситься до четвертого розряду. 
Тривалість навігаційного періоду – 8 місяців. Кременчуцький річковий порт має потужну 
матеріально-технічну базу: 6 вантажних причалів, 3 берегові пірси, флот, вантажна дільниця, 
док, судоремонтні майстерні, що дозволяє промислово-аграрному Придніпров’ю отримувати 
і направляти свої вантажі в порти Дніпра, Чорного та Середземного морів. 

Пасажирський річковий вокзал – сучасна будівля з живописною навколишньою територією та 
причалом для приймання пасажирських плавзасобів. Вокзал працює за типом «ріка-море». 
Наявність живописних ландшафтів, а також історичних пам’ятників, ще здавна притягує до 
Кременчука увагу туристів. Перше місце, за кількістю екскурсій, займає кременчуцьке бюро 
подорожей. Крім того, в місті працюють три десятки туристичних фірм. Кількість екскурсійних 
та туристичних поїздок з кожним роком зростає. 

Основними видами міського пасажирського транспорту є автобусний і тролейбусний. 
Послуги пасажирського автомобільного транспорту загального користування надають 6 
підприємств та організацій міста, які повністю забезпечують потреби населення в 
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перевезеннях. Крім того в місті існує великий альтернативний ринок вантажопасажирських 
послуг, на якому працюють декілька сотень суб’єктів підприємницької діяльності. 

Транспортні пасажирські перевезення в місті Кременчуці виконують 9 підприємств, у т. ч. 
комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління». Кількість автомобільних 
транспортних засобів, які обслуговують маршрути міста, згідно з укладеними договорами 
складає 245 одиниць. 

 
Рис. 10.  Кількість маршрутів громадського транспорту 

Міська маршрутна мережа налічує 7 тролейбусних та 20 автобусних маршрутів. Інвентарна 
кількість тролейбусів складає 64 одиниці, з яких 8 одиниць на консервації. 

Послугами електротранспорту за 2015 рік скористалися 24,9 млн. пасажирів. Із загального 
обсягу перевезених пасажирів, пільгові категорії громадян складають 16,4 млн. пасажирів, 
або 65,9%. Для покращення транспортних послуг з перевезення пасажирів та з метою 
розвитку екологічного транспорту у місті розроблена Програма розвитку міського 
електротранспорту м. Кременчук на 2016 – 2017 роки, яка затверджена рішенням 
Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2015 року. 
Таблиця 33. Показники роботи електротранспорту міста 

Показники Один. виміру 2014 2015 2015/2014, % 
Наявність тролейбусів од. 64 64 100 
Перевезено пасажирів – всього 
в т.ч. 

млн осіб 16,7 24,9 149,1 

- платних млн осіб 5,7 8,4 147,4 
- пільгових млн осіб 11,0 16,4 150,0 
Доходи від перевезень млн грн 7,2 9,9 137,5 

Довжина мережі шляхів міста з асфальтобетонним покриттям міста – 196,8 км. Значна 
частина цих шляхів потребує реконструкції та ремонту. За 2015 рік було виконано: 
капітальний ремонт доріг та внутрішньо квартальних проїздів – 7083,68 кв. м, на суму – 
3532,62 тис. грн.; поточний ремонт доріг - 75519 кв. м, на суму – 10149,085 тис. грн.; ямковий 
ремонт доріг – 38847 кв. м, на суму – 6879,85 тис. грн. 

Розвиток мережі зв’язку 
Поштовий зв'язок 
У місті розміщений Центр поштового зв`язку № 2 Полтавської дирекції Українського 
державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта». Він обслуговує місто Кременчук, а 
також Кременчуцький район, смт. Козельщина, Козельщинський район, м. Глобине та 
Глобинський район. У місті працюють 21 відділення зв'язку «Укрпошти». 

Поштові послуги у місті також надають: «Нічний експрес» – міжнародна та внутрішня 
доставка будь-якого формату. Кур'єрська доставка пошти до 2 кг, посилки – 300 кг, 
бандеролі, вантажні перевезення. 

Компанія «Нова Пошта» – лідер на ринку експрес-доставок в Україні надає послуги швидкої, 
зручної та надійної доставки документів, посилок та вантажів. В місті Кременчуці працюють 
12 відділень кур'єрської служби доставки вантажів. 

«Ін-Тайм» здійснює поставки вантажу протягом 1-3 робочих днів та має вигідні тарифні 
пакети, зручну систему розрахунків. 

У 1997 році підприємством «ААЗ Трейдінг Ко» була зареєстрована торгова марка 
«Автолюкс». Під цією маркою компанія протягом 19 років надає послуги на ринку вантажних і 
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пасажирських перевезень територією України, а з недавнього часу також надає послуги з 
доставки кореспонденції. «Автолюкс» налічує близько 200 регіональних представництв та 
парків у 106 містах України. Сучасний автопарк компанії налічує 180 вантажних автомобілів 
марки Mitsubishi і Man, які виконують близько 65 щоденних вантажних рейсів між містами 
України, що дозволяє компанії надавати своїм клієнтам послуги найвищого рівня за 
доступними цінами у найкоротші терміни. 
Телебачення міста представлено телекомпанією Кременчуцька міська телерадіокомпанія 
КП «КТРК» та ПТК «Візит». 

Інтернет 
Компанія «Фрегат», що працює в сфері інтернет-комунікацій України більше 15 років надає 
свої послуги в Кременчуці. «Фрегат» є передовою компанією-виробником послуг Інтернет, що 
входить в ТОП-10 провайдерів України за кількістю абонентів. Сумарна ємність зовнішніх і 
паритетних каналів Фрегат наближається до 100G. Основна транспортна технологія 
«Фрегат» – оптичні лінії зв'язку. 

Компанія «Інтертелеком» надає якісний, доступний, екологічно безпечний і конфіденційний 
зв'язок. Унікальною пропозицією компанії є можливість одночасного надання абонентам 
прямого міського та мобільного номерів. 

PEOPLEnet став першим 3G оператором в Кременчуці, розпочавши будівництво мережі 
швидкісного мобільного Інтернету в 2006 році. PEOPLEnet використовує новітню технологію 
3G 1x EV-DO Revision A. для надання послуг швидкісного доступу в Інтернет. 

Компанія НПФ ЛІНК – провідний оператор телекомунікацій Кременчука (ліцензія АВ №303489 
від 18 січня 2007 року). Надає якісні послуги з оренди каналів передачі даних і доступу до 
мережі Інтернет. 

Компанія Датагруп Домашній телеком є провідним телекомунікаційним оператором на ринку 
інтернет послуг в Кременчуці. 

Компанія «Укртелеком» – найбільший національний оператор зв'язку. Надає послуги 
телефонного, телеграфного та радіозв'язку, а також інтернет. 

Інтернет-мережа «ОГО!» дозволяє обмінюватись між собою даними (Р2Р) та завантажувати 
будь-яку інформацію, розміщену у Дата-центрі Укртелекому, на максимальній швидкості – до 
24 Мбіт/с для користувача та до 3 Мбіт/с від користувача. 

Компанія Сэтилайт з 1999 року надає якісні телекомунікаційні послуги, а також пропонує 
підключення до глобальної мережі інтернет мешканцям міст Кременчука, Полтави та Горішні 
Плавні. Для забезпечення надшвидкісного широкосмугового доступу до мережі Інтернет 
використовуються наземні цифрові канали по волоконно-оптичним лініям зв'язку. 

Інтернет-провайдер ZeusNet – один з кращих операторів телекомунікацій міста Кременчука. 
Основним напрямом діяльності компанії є надання телекомунікаційних послуг як приватним 
особам, так і корпоративним клієнтам. 
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8. Інфраструктура торгівлі та послуг 
8.1. Мережа закладів торгівлі й побутового обслуговування 

 
Таблиця 34. Динаміка показників діяльності підприємств торгівлі і послуг 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 
Оптовий товарооборот, млн грн 
Полтавська область 32607,6 11832,9 11449,8 12099,6 12827,1 
Місто Кременчук 4395,7 3441,3 2853,6 2694,4 2489,2 
Роздрібний товарооборот, млн грн 
Полтавська область 7215,3 9064,6 10433,4 10857,7 12086,5 
Місто Кременчук 1989,3 2519,7 2773,5 2694,7 2818,8 
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн 
Полтавська область 4831 6114 7086 7422 8315 
Місто Кременчук 8752 11115 12262 11929 12500 

 

Таблиця 35. Розвиток підприємств оптової та роздрібної торгівлі 

 Станом на 
01.01.2015 

Станом на 
01.01.2016 

Магазини, всього 940 940 
Із них: продовольчих 360 361 
із змішаним асортиментом 158 158 
непродовольчі 422 421 
у т.ч. оптові 82 82 
Самостійні торгові об’єкти у магазинах 331 327 
Кіоски, павільйони 181 182 
Ресторанне господарство 340 342 
Ринки 13 13 
Об’єкти сфери послуг (перукарні, ательє, автостоянки, медичні 
кабінети, сауни) 318 325 

 

 
Рис. 11.  Кількість об’єктів роздрібної торгівлі, од. 

 

Таблиця 36. Обсяги послуг, наданих населенню міста 
 2010 2012 2013 2014 
Обсяг послуг реалізованих населенню, тис. грн 171232,0 174167,9 187681,4 221224,0 
Частка послуг, реалізованих населенню в 
загальному обсязі реалізованих послуг, % 

30,9 24,9 17,6 21,2 

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну 
особу, грн 

753,4 770,1 831,0 981,0 
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8.2. Готельний бізнес 
У місті представлені різні види туризму, а саме: діловий туризм, який охоплює досить широке 
коло поїздок, зустрічей, конференцій, форумів; оздоровчий туризм, який досить широко і 
тісно пов’язаний з використанням рекреаційних ресурсів. Програми таких турів в місті дуже 
різноманітні: це і відвідування історико-культурних пам’яток Кременчука та тематичних 
експозицій, це й участь у всіляких екскурсіях і туристичних маршрутах, участь у фестивалях 
та ярмарках. 

Таблиця 37. Можливості для розміщення гостей у готелях міста 
Заклад Категорія Кількість ліжок 

«Дніпровські зорі» 3 зірки 145 
«Кремінь»  Інформація відсутня 
«Єврпейський» 4 зірки Інформація відсутня 
«Онтаріо» Без зірок 18 
«Пантагрюель»  Інформація відсутня 
«Йолки - палки» 1 зірка 18 
«ВК»  Інформація відсутня 
«Гелікоптер»  Інформація відсутня 
«Потоки Хаус»  Інформація відсутня 
«Рукавичка»  Інформація відсутня 

Спортивний туризм приваблює широкі верстви населення до здорового способу життя. Для 
цього створені і відкриті велика кількість спортивних установ, а саме: стадіони, басейни, 
фітнес-клуби, тенісні корти, спортивні майданчики тощо. 

Таблиця 38. Бази відпочинку міста 
Назва закладу Види відпочинку 

База відпочинку «МАЯК» Відпочинок 
Санаторій-профілакторій 
ПАТ «УКРТАТНАФТА» «ІВУШКА» 

Оздоровлення 

«БАЛУ» база відпочинку Настільний теніс, міні-футбол, волейбольна площадка, 
більярд. У центрі комплексу літня площадка та озеро 
(риболовля) 

«ВК» Готель, ресторан, риболовля, кінні прогулянки 
База відпочинку «ШАРАДА» Готель, ресторан, риболовля, прогулянки по Дніпру 
База відпочинку «ЛЕВАДА» Катамарани, волейбольна площадка 
База відпочинку заводу технічного 
вуглецю «ЗОРІ» 

Настільний теніс, футбольне поле, волейбольна площадка, 
гойдалки 

База відпочинку «Кредмаш» «ДУБКИ» Настільний теніс, футбольне поле, волейбольна площадка, 
гойдалки 

База відпочинку колісного заводу 
«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» 

Катамарани, човни, волейбольне поле,танцювальна і дитяча 
площадки 

База відпочинку «КУПАВА» Катамарани, човни, волейбольне поле, баскетбольне поле, 
футбольне поле, настільний теніс, водний велосипед, 
виндсерфинг. Для любителів екстриму – водні походи на 
байдарках «Таймень-2». Прогулянки по Кременчуцькому морю 
на яхті, огляд ландшафтного заказника – гори Півіхи 

База відпочинку «УСПІХ» Wi-Fi, караоке, міні-студія, кухня, ресторан, баня. Пейнтбол, 
прогулянки на теплоході, комплекс розваг для детей 

База відпочинку «АЛЬБАТРОС» Катамарани, волейбольне поле 
База відпочинку «ПСЕЛ» Катамарани, волейбольне поле, дитяча площадка 
База відпочинку Південної залізничної 
дороги 

Волейбольне поле, футбольне поле 

База відпочинку сталеварного заводу 
«МЕТАЛЛУРГ» 

Волейбольне поле, футбольне поле, теніс, більярд, дитяча 
площадка 

База відпочинку «Потоки Хаус»  
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9. Житлово-комунальна та енергетична 
інфраструктура 

9.1. Житловий фонд 
Житловий фонд міської ради нараховує 1159 житлових будинків загальною площею 
3236,483 тис. м². Переважну більшість житлових будинків обладнано водопроводом і 
каналізацією (99%), центральним опаленням (98,9%), гарячим водопостачанням (97,8%). 

Таблиця 39. Стан житлового фонду міста 
Показники 2010 2014 

Весь житловий фонд   
Полтавська область 36995,6 36374,1 
Місто Кременчук 4878,4 4595,9 
Міський житловий фонд   
Полтавська область 20086,0 19434,9 
Місто Кременчук 4878,4 4595,9 
% помешкань житлового фонду міста, підключених до:   
комунального водопостачання 98,4 98,5 
комунального газопостачання - - 
комунальної системи каналізації 98,4 98,5 
центрального опалення 93,0 93,0 

Середній фізичний знос житлового фонду становить 40-60%. Ветхими визнано 28 будинків 
загальною площею 6,236 тис. кв. м, аварійні будинки відсутні. 

 
Рис. 12.  Забезпеченість житлом на одного жителя, кв. м загальної площі 

 
 

Таблиця 40. Введення нового житла 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Новозбудовані житлові будинки разом 34450 30342 33879 23252 21420 
у тому числі індивідуальні будинки 17066 15320 19786 14117 9266 
Середній розмір нового помешкання, м2 134 142 77 78 96 
Середня ринкова ціна 1 м2 площі нового 
помешкання, грн.: - - - - - 

- в індивідуальних будинках - - - - - 
- в багатоквартирних будинках 5100 4700 5052 5500 6000 

 

Таблиця 41. Показники введення в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери 
Перелік об’єктів 2015 2016 

48-квартирний житловий будинок по вул. Красіна, 75. замовник – 
КВП «Кременчуцьке міське УКБ» 

3655  

12-квартирний 4-поверховий житловий будинок з нежитловими приміщеннями на 
першому поверсі по вул. Красіна, в межах території ділянки № 31. Замовник – 
ФОП Анісов О.П. 

1158  

3-секційний житловий будинок з групи житлових будинків по вул. Жовтневій,19 (І  2952 
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черга – 1 секція, 40 квартир). Замовник – ТОВ «Житлоінвест» 
44-квартирний 4-поверховий секційний житловий будинок по вул  Перемоги, 10. 
Замовник – ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж» 

 3580 

Багатоквартирні багатоповерхові будинки 4813 6532 
Індивідуальні (садибного типу) будинки 10831 5500 
РАЗОМ 15644 12032 

Резерв 
7-квартирний 8-поверховий житловий будинок з дитячим кафе та гаражем на 1-му 
поверсі, вул. Логінова. Замовник – ТОВ «НВІФ «ВіЛП»  2665 

10-поверховий (80 квартир – ІІ черга) житловий будинок по вул. Генерала 
Манагарова, 25. Замовник – ТОВ «МЖК «Житлобуд»  5006 

10-поверх. 128-кв. двосекційний ж. б. з торгово-адміністративними приміщеннями 
та підземним паркінгом по вул. Красіна, 74. Замовник – ПП «Вектра Плюс»  7653 

32-квартирний 9-ти поверховий ж./б. з вбудовано-прибудованими 
адмінприміщеннями по вул. Жовтневій в районі шпиталю. Замовник – 
ФОП Трофімов В.Б. 

 2000 

41-квартирний 5-ти поверховий ж./б. з вбудованими адмінприміщеннями та 
паркінгом по вул. Карла Маркса, 5. Замовник – ФОП Говоренко Н.А., 
ТОВ «Оптимальні будівельні рішення» 

 3809 

 

9.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі міста 
 
Таблиця 42. Показники стану інженерної інфраструктури міста 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 
Водопостачання та водовідведення      
Протяжність мереж водопостачання, км 440,46 440,83 440,92 441,156 442,18 
Протяжність мереж водовідведення, км 241,85 242,27 242,675 245,103 245,244 
Споживання питної води, тис. м3 – всього,  17224,7 16518,1 16356 15507,6 14870,9 
у тому числі:- населення 12635,7 12104,3 11909,2 11516,5 10150,4 

- підприємства 4589 4413,8 4446,8 3991,1 4720,5 
Теплопостачання      
Протяжність мереж, км 204,05 204,05 204,05 204,2 204,27 
Опалення, Гкал - всього 120175,9 121335,4 123024,1 121474 1347217 
у тому числі:- населення 101215,3 105672 105932,7 103574,8 559181 

- підприємства 18960,64 15663,41 17091,38 17899,26 702292 
Проектна потужність 82,01 82,01 84,05 84,22 84,22 
Електропостачання      
Протяжність мереж, км 1752,92 1755,38 1768,49 1789,86 1797,55 
кВт/рік - всього - - - - 552657707 
у тому числі:- населення - - - - 166863430 

- підприємства - - - - 217031359 
Газопостачання      
Протяжність мереж, км 2660,4 2728,1 2783,0 2537,0 2879,4 
Споживання газу, тис. м3 - всього 961,8 1017,9 914,2 898,9 821,5 
у тому числі:- населення 112,3 112,6 115,3 112,6 104,0 

- підприємства 849,5 905,3 798,9 786,3 717,5 
Проектна потужність 50 50 50 50 50 

 
Таблиця 43. Споживання окремих видів енергетичних ресурсів 

Регіони 
Газ 

природний, 
тис. куб. м 

Вугілля, т Бензин 
моторний, т 

Паливо 
дизельне, т 

Дрова для 
опалення, 

куб. м 
Місто Кременчук 238,4 610,2 39,4 65,4 894,6 
Полтавська область 2805,6 23593,8 120,1 366,3 57477,9 
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10.  Соціальна інфраструктура 
10.1. Мережа закладів освіти 
 
Таблиця 44. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 
Кількість дошкільних закладів, одиниць 48 48 48 48 48 
Кількість дітей в дошкільних закладів, тис. осіб 7,8   10,7 11,2 
Охоплення дітей ДНЗ (відсотків до кількості дітей 
відповідного віку) 

70,6 72,8 78,9 98,6 103,2 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць 39 39   35 
Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, 
тис. осіб 

20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, 
тис. осіб 

    15,45 

 

Таблиця 45. Перелік та опис дошкільних та шкільних закладів міста 
Назва та місце розміщення Кількість 

працівників 
Кількість 

учнів / 
дітей 

Дошкільні заклади освіти   
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 37 129 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 56 157 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 55 281 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 32 153 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 53 218 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 29 45 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 11 34 134 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 45 188 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 35 160 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 19 68 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 18 34 146 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 7 - 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21 26 104 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 23 31 141 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 29 106 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 35 141 
Центр розвитку дитини (ясла-садок) № 26 34 147 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 28 31 131 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 32 131 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 32 61 221 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 56 267 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 34 57 254 
Дошкільний навчальний заклад № 35 48 195 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 36 30 98 
Дошкільний навчальний заклад № 41 50 189 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №46 39 186 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №48 36 115 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 50 62 262 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 55 277 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 57 56 251 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 58 43 193 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 59 60 329 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 60 53 236 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 61 58 215 
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Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 62 52 198 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 63 52 235 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 64 49 160 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 65 52 252 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 67 33 141 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 52 296 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 70 56 219 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 73 33 156 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 74 47 183 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 77 30 106 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 78 72 271 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 79 36 137 
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 80 62 307 

Шкільні заклади освіти   
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 86 913 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 32 136 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 65 525 
Кременчуцький ліцей № 4 106 1065 
Кременчуцька гімназія № 5 ім. Т.Г. Шевченка 99 1094 
Кременчуцька гімназія № 6 88 870 
Кременчуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим 
вивченням фізичної культури та основ здоров’я 

51 371 

Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 85 809 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 50 295 
Кременчуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 з поглибленим 
вивченням англійської мови 

87 753 

Кременчуцький ліцей № 11 87 876 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 96 1104 
Кременчуцька загальноосвітня школа І ступеня № 15 15 84 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 62 546 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 «Вибір» 
імені М.Г. Неленя 

93 970 

Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 56 391 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 89 832 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 86 849 
Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів №21 з 
поглибленим вивченням окремих предметів 

60 344 

Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 86 965 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 49 471 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 43 382 
Кременчуцький колегіум № 25 94 1154 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 83 752 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 44 351 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 75 726 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 35 196 
Кременчуцький ліцей інформаційних технологій № 30 імені Н.М. Шевченко 101 1074 
Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 79 763 
Кременчуцька вечірня (змінна) школа № 3 25 363 

 

Таблиця 46. Перелік та опис позашкільних закладів 

Назва закладу Кількість 
працівників 

Кількість 
відвідувань 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Кременчуцький 
міський Будинок дитячої та юнацької творчості» 48 1123 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Об’єднання 
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» 68 

у гуртках – 1260 
дітей; масові 

заходи – 4800 осіб 
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Клуб юних 
моряків «Гардемарин» 29 307 
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Підготовку фахівців робочих та інших професій в Кременчуці здійснюють 6 професійно-
технічних навчальних закладів, 8 вищих навчальних закладів, де здобувають вищу та 
професійно-технічну освіту понад 16 тисяч учнів і студентів, з них понад 6,5 тисяч набувають 
робочу професію. 

Найбільш яскравим представником вищої школи є Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського. В університеті навчається близько 7 тисяч студентів, по 30 
напрямам 21-ої галузі знань. За 30 спеціальностями студенти мають можливість отримати 
загальноосвітній рівень «спеціаліста», а по 25 - спеціальний - магістра. 

 

10.2. Мережа закладів охорони здоров’я 
Медичне забезпечення населення міста здійснювалось 27 закладами охорони здоров’я. 

Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА підпорядковано 12 ЛПЗ міста: 
 Кременчуцькі обласні диспансери – 6 одиниць (протитуберкульозний, онкологічний, 

психоневрологічний, шкірно-венерологічний, наркологічний, лікарсько-фізкультурний); 
 Кременчуцька обласна станція переливання крові; 
 Комунальний заклад «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни»; 
 Кременчуцький обласний будинок дитини; 
 Кременчуцький обласний дитячий психоневрологічний санаторій «Славутич»; 
 Станція екстреної медичної допомоги № 2; 
 Кременчуцьке міськрайонне Управління Головного Управління Держсанепідслужби у 

Полтавській області. 

У підпорядкуванні управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради знаходиться 15 закладів, а саме: 

 Міські багатопрофільні лікарні – 4 од. (№ 1, № 2, № 3, № 4); 
 КМЗ «Лікарня відновного лікування»; 
 ДЗ «Вузлова лікарня ст. Кременчук СТГО «Південна залізниця»; 
 Пологовий будинок, 
 Дитяча лікарня; 
 Стоматологічні поліклініки – 4 од., з яких: дитяча – 1; 
 КЗ «Центри первинної медико-санітарної допомоги – 3 од. (№ 1, № 2, № 3). 

Загальна потужність, на яку розраховані амбулаторно-поліклінічні заклади, підпорядковані 
управлінню охорони здоров’я міста, складає 4690 відвідувань за зміну. За 6 місяців 2015 року 
зроблено 783933 амбулаторних відвідувань хворих. До стоматологічних поліклінік зроблено 
135635 відвідувань пацієнтів. 

Жителі міста мають змогу отримувати багатопрофільну медичну допомогу у цілодобових 
стаціонарних відділеннях міських лікувально-профілактичних закладів. Ліжковий фонд міста 
станом на 1 липня 2015 року складає 1356 ліжок, або 60,05 ліжка на 10 тисяч населення. 

Таблиця 47. Показники здоров’я населення міста 

Показник 2014 2015 2015 у % 
до 2014 

Захворюваність населення на 1 тисячу населення, всього 
у тому числі: 

574,5 542,7 94,5 

хвороби системи кровообігу 60,2 63,9 106,1 
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин 32,5 30,8 94,8 
злоякісні новоутворення 3,7 3,5 94,6 
активний туберкульоз 0,4 0,4 100,0 
хвороби органів дихання 271,7 222,1 81,7 
хвороби органів травлення 31,6 30,9 97,8 

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу 13,4 13,5 100,7 
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населення, всього 
у тому числі: 

хвороби системи кровообігу 9,1 9,3 102,2 
травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин 0,7 0,7 100,0 
Новоутворення 2,4 2,3 95,8 

Материнська смертність на 1 тисячу живо народжених 0 0 0 
Смертність дітей до 1 року життя на 1тисячу живо народжених 4,2 1,4 33,3 
Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у тому числі: 70,4 70,9 100,7 

Чоловіки 66,0 65,8 99,7 
Жінки 74,4 75,9 102,0 

Крім цілодобових стаціонарів, кременчужани поліпшують здоров'я в денних стаціонарах і в 
стаціонарах з денним перебуванням. Розгорнуто 245 ліжок денного стаціонару. Всього у 
стаціонарах міста за 6 місяців 2015 року проліковано 20120 хворих. 
Таблиця 48. Показники роботи закладів охорони здоров’я 

№ Назва закладу Кількість 
працівників 

Потужність 
за зміну Ліжок 

1 Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського 438 263 265 
2 Друга міська лікарня м. Кременчука 464 200 205 
3 Третя міська лікарня м. Кременчука 424 420 210 
4 Міська лікарня №4 м. Кременчука 214 360 55 

5 Комунальний медичний заклад «Лікарня відновного 
лікування» 160  105 

6 Кременчуцька міська дитяча лікарня 776 570 240 
7 Міський пологовий будинок 480 400 201 
8 Кременчуцька міська стоматологічна поліклініка №1 131 250  
9 Кременчуцька міська стоматологічна поліклініка №2 54 200  

10 Кременчуцька міська стоматологічна поліклініка №3 53 80  
11 Міська дитяча стоматологічна поліклініка 49 90  

12 Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №1» 111 337  

13 Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2» 80 400  

14 Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №3» 218 720  

15 ДЗ «Вузлова лікарня ст. Кременчук СТГО «Південна 
залізниця» 144 400 80 

Народжуваність у місті складає 4,5, а загальна смертність – 6,9 на тисячу населення. 
Смертність дітей до 1 року знизилась вдвічі і склала 2,0 на 1000 (за аналогічний період 2014 
року – 4,7). Материнська смертність у місті не реєструється протягом кількох років. 

Рівень  захворюваності населення міста впродовж останніх років стабілізувався і складає за 
6 місяців 2015 року – 2812,8 на 10 тисяч населення. 

Таблиця 49. Показники роботи закладів охорони здоров’я 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість ліжок в закладах охорони здоров’я 1306 1296 1281 1281 1281 
Забезпеченість ліжками койками на 10 000 
населення 57,2 56,9 56,6 56,6 56,7 
Кількість лікарів 636 627 644 656 652 
Забезпеченість лікарями на 10 000 населення 27,9 27,6 28,4 25,0 28,9 

Лікувально-діагностичну допомогу кременчужанам надають 683 лікаря, в т.ч. 9 кандидатів 
наук, 237 лікарів мають вищу категорію, 168 – 1-у категорію, 58 – 2-у категорію; 1787 середніх 
медичних працівників, в т.ч. 719 мають вищу категорію, 356 – 1-у категорію, 162 – 2-у 
категорію. Удостоєні звання «Заслужений лікар України» 3 фахівця. У розпорядженні медиків 
потужна матеріально-технічна база для надання якісної медичної допомоги мешканцям 
міста, що налічує понад 4500 одиниць лікувально-діагностичного обладнання. 
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Для поліпшення якості медичної допомоги, що надається у місті, за 6 місяців 2015 року у 
лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я, 
впроваджено 78 нових медичних технологій, методик та фармацевтичних препаратів. 

 

10.3. Заклади культури 
У місті працює розгалужена система установ і закладів культури: міський палац культури, 
міський центр культури і дозвілля, централізовані бібліотечні системи для дітей та дорослих, 
3 дитячі музичні школи, художня школа, Краєзнавчий музей, художні галереї, парки культури 
та відпочинку тощо. Приділяється величезна увага розвитку аматорського мистецтва. 

Таблиця 50. Заклади культури та мистецтва у 2014 (на кінець року) 
Регіони Музеї Бібліотеки Демонстратори 

фільмів 
Клубні заклади 

Полтавська область 40 801 28 860 
Місто Кременчук 4 20 6 7 

Музеї та галереї міста: 
- Комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей; 
- Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська художня галерея»; 
- Комунальний заклад культури «Картинна галерея Н. Юзефович». 

Таблиця 51. Перелік комунальних закладів культури 

Назва закладу Кількість 
працівників 

Кількість 
відвідувачів 

Комунальний заклад культури «Кременчуцький міський Палац 
Культури» 110  

Кременчуцька дитяча музична школа № 1 ім. П.І.Чайковського 84 484 
Кременчуцька дитяча музична школа № 2 62  
Кременчуцька дитяча музична школа № 3 ім. М.М. Колачевського 45  
Кременчуцька дитяча художня школа ім. О.Д. Литовченка 28  
Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська централізована 
бібліотечна система для дорослих» 107  

Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська централізована 
бібліотечна система для дітей» 96  

Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська художня галерея» 4  
Комунальний заклад культури «Картинна галерея Наталії Юзефович» 3  
Комунальний заклад культури «Міський Центр культури і дозвілля» 38  
Комунальний заклад культури «Кременчуцький краєзнавчий музей» 31  
Комунальний заклад культури «Міський парк культури і відпочинку 
«Придніпровський»   

Комунальний заклад культури культурно-освітній мистецький заклад 
«СЛАВУТИЧ» 63  

Кременчук – спортивне місто. Кременчужани мають можливість займатися різними видами 
спорту. Для цього працюють 10 комунальних закладів фізичної культури і спорту, а також 
різні секції, спортивні клуби. Кременчужани віддають перевагу 15-ти олімпійським видам 
спорту, таким як: бокс, дзюдо, футбол, легка атлетика, велоспорт, важка атлетика, греко-
римська боротьба, баскетбол, волейбол, тхеквондо, пляжний волейбол, художня гімнастика, 
веслування на байдарках і каное, настільний теніс тощо. Хлопці та дівчата мають однакові 
можливості та доступ до спортивних закладів. З більшості напрямків в місті відкриті чоловічі 
та жіночі секції. 

Перелік закладів за видами спортивної направленості: 
 Дитячо-юнацька кінно-спортивна школа «Фаворит»; 
 Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з боксу; 
 Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард»; 
 ДЮСШ № 1 та № 2; 
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 Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з дзюдо; 
 Басейни «Нептун» КрНУ ім. Остроградського; «Дельфін» СК «Нафтохімік» 

ПАТ «Укртатнафта»; «Спорт-Лайф»; 
 Комплекси спортивних споруд: «Вагонобудівник» ПАТ «Крюківський вагонзавод»; 

ПАТ «Укртатнафта»; «Політехнік» КрНУ ім. М. Остроградського; Кременчуцького 
льотного коледжу НАУ; 

 Комунальний футбольний стадіон МФК «Кремінь»; 
 Комунальний стадіон; 
 Спортивний клуб «Граніт»; 
 Спортивно-оздоровчий комплекс «МТ-Спорт» філії ПДМН ВАТ «Укртранснафта». 

Таблиця 52. Основні показники розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів 

Показник 2014 2015 2015 у % 
до 2014 

Кількість осіб, що займаються спортом 8232 7980 97 
Кількість осіб, що залучені до занять в ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ 1946 1984 102 
Кількість тренерів, що проводять заняття, осіб 224 211 94 
Стадіони, одиниць 6 6 100 
Спортивні зали, одиниць 37 41 111 
Плавальні басейни, одиниць 3 3 100 
Спортивні майданчики, одиниць 150 152 101 
Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться 
фізкультурно-оздоровча робота, одиниць 15 9 60 

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за 
місцем проживання населення, одиниць 15 15 100 

Кількість ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ, одиниць 7 6 86 

За 2015 рік закладами фізичної культури та спорту було підготовлено: першорозрядників – 
68 осіб.; кандидатів у майстри спорту України – 43 особи; майстрів спорту України – 6 осіб; 
майстрів спорту України міжнародного класу – 1 особа. 
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11. Стан навколишнього природного середовища 
Екологічна ситуація на території міста характеризується відносною стабільністю показників. 
Високий рівень концентрації промислових об'єктів в місті, нераціональна структура 
промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв, 
відсутність належних природоохоронних систем зумовлюють в Кременчуці підвищений 
рівень забруднення довкілля, дефіцит водних ресурсів. Нестача в безвітряні періоди кисню в 
приземних шарах атмосфери, застій біля земної поверхні повітря, забрудненого викидами 
промисловості і транспорту, призводить в останній час до смогових явищ. 

Однією зі складових розв’язання нагальних екологічних проблем є створення дієвої системи 
моніторингу довкілля, тобто організація системи спостережень, збирання, оброблення, 
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін 
та прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля, його впливу на 
здоров’я населення та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Сучасна екологічна ситуація об’єднує в собі оцінку екологічного стану окремих компонентів 
довкілля: стану атмосферного повітря та водного середовища, поводження з відходами, 
природно-заповідних територій, характер яких постійно змінюється. Від напряму цих змін 
залежить рівновага природних екосистем та збалансованість подальшого екологічного та 
соціально-економічного розвитку міста Кременчука. 

Стан атмосферного повітря 
Забруднення атмосферного повітря у місті обумовлено викидами забруднюючих речовин від 
стаціонарних і пересувних джерел забруднення. Головними стаціонарними джерелами 
забруднення у місті є підприємства машинобудування, енергетики, нафтохімії та будівельної 
індустрії. Близько 95% викидів підприємств припадає на 9 з них: ПАТ «Укртатнафта», 
ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», Кременчуцька ТЕЦ, ПАТ «Кременчуцький 
колісний завод», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», 
ПАТ «Кредмаш», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ТОВ НВФ «Техвагонмаш». 

Обсяг викидів забруднюючих речовин підприємствами Кременчука у 2015 році становив 
16067,85 т, або 28,9% від загального обсягу викидів стаціонарними джерелами Полтавської 
області. З початку 2000-х років обсяг викидів забруднюючих речовин підприємствами 
Кременчука у цілому зростав, але в останні роки стабілізувався. Основним забруднювачем 
повітря в місті стабільно залишається ПАТ «Укртатнафта» – 11238,86 т у 2015 році, або 70% 
міських викидів. 

Історично так склалося, що в місті частина підприємств розташовуються в безпосередній 
близькості до жилих кварталів, деякі будинки розташовані фактично впритул до територій 
промислових підприємств. Це призводить до чисельних скарг мешканців щодо незадовільних 
умов проживання, пов’язаних з роботою підприємств через підвищення забруднення 
атмосферного повітря, шумового навантаження та вібрації. У деяких підприємств, 
зосереджених в промислових зонах міста, невизначені санітарно-захисні зони в яких було б 
враховано ефект сумації викидів від декілька поруч розташованих виробництв. 

Таблиця 53. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тис. т 
 2010 2013 2014 

Всього, тис. т 32,3 34,5 32,2 
у т. ч. стаціонарними джерелами забруднення, т 18720,0 19782,1 18587,7 
у розрахунку на 1 кв. км, т 336,1 359,4 335,2 

Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих 
речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, 
електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, для відокремлення таких об'єктів від 
територій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво 
житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з 
постійним перебуванням людей. 
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Вирішення даних проблем можливе лише через розробку та реалізацію комплексних 
природоохоронних заходів на підприємствах зі зниження навантаження на довкілля, у т. ч. 
розробки спільних санітарно-захисних зон для промислових підприємств, розташованих у 
Північному промвузлі міста, де існує найбільша скупченість промислових виробництв. 

Значна частина забруднення атмосферного повітря припадає на автомобільний транспорт – 
42,3% у 2014 році. 

Розрахунки розсіювання в атмосфері міста забруднюючих речовин відпрацьованих газів 
автотранспорту за методикою ОНД-86 показали можливість перевищення допустимого рівня 
забруднення повітря на вулицях міста оксидом вуглецю – близько 2,2 ГДК, оксидами азоту – 
до 10,1 ГДК, вуглеводнями – 3,3 ГДК. Найбільші величини перевищення ГДК одержані для 
вузьких вулиць з інтенсивним рухом автомобільного транспорту і щільною забудовою, тобто 
та, де найгірші умови провітрювання території і де розсіювання шкідливих речовин 
відбувається повільно. 

У 2015 році порівняно з 2014 роком загальний рівень забруднення міста дещо підвищився. 
Збільшився середній вміст оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, а також дещо 
збільшилася забрудненість важкими металами (залізом і цінком). Зменшення відмічено по 
пилу, ангідриду сірчистому, діоксиду азоту, оксиду азоту та таким важким металам, як 
марганець, мідь, свинець, хром. Тенденція за 5 років (2011-2015) іде на збільшення вмісту 
формальдегіду, аміаку, діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу, сажі та деяких 
важких металів: заліза, марганцю, цинку. Знижується середній вміст оксиду вуглецю, пилу, 
сульфатів, ароматичних вуглеводнів (бензол, толуол, етилбензол, ксилол) і таких важких 
металів, як мідь, нікель, свинець, хром. 

У 2015 році загальне значення ІЗА (комплексний індекс забруднення атмосферного повітря) 
у м. Кременчук дещо зросло – до 6,5 (2014 р. – 6,05; 2013 р. – 6,0; 2012 р. – 5,5). 

Таблиця 54. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 
2014 році, т 

 Пересувні 
джерела 

Стаціонарні 
джерела 

Усього 13592,8 18587,7 
Діоксиду сірки 206,9 2802,1 
Діоксиду азоту 2042,4 2135,3 
Метану 41,3 385,3 
Оксиду вуглецю 9638,9 3142,1 
Оксиду азоту 15,4 1,3 
Сажі 259,5 18,9 
Неметанових летких органічних сполук 1387,0 9459,8 
Діоксиду вуглецю, тис т 191,8 1789,5 

Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. 
Кременчука проводяться Кременчуцькою лабораторією спостережень за забрудненням 
атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології на 4-х стаціонарних постах. 

Стан водних ресурсів 
Основною водною артерією Кременчука є річка Дніпро, як частина Дніпродзержинського 
водосховища. Також через місто протікають малі річки: Сухий Омельник, Сухий Кагамлик, 
Крива Руда. Аналіз сучасного стану водних ресурсів свідчить, що негативні процеси на 
річках, водосховищах та водоймах тривають. Більшість річок та водотоків замулилися, 
місцями втратили природну чистоту, порушена їх здатність до самоочищення. Русла річок, 
які протікають через Кременчук, потребують розчищення, відновлення водності, поліпшення 
екологічного стану і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану. 

Місто Кременчук майже на 98% забезпечує потреби в «свіжій» воді з поверхневих джерел 
водопостачання. В останні роки спостерігається стійка тенденція щодо зменшення обсягів 
водоспоживання, що в першу чергу пов’язано з економічними чинниками. 

Єдиним джерелом питного водопостачання для населення м. Кременчук є Кременчуцьке 
водосховище. Літній період дуже складний для системи водопостачання міста, протягом 
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якого якість питної води має граничні показники, що напряму пов'язано з погіршенням якості 
води у Кременчуцькому водосховищі. У районі водозабору м. Кременчук сезонні відхилення 
(рівень кисню знижується, вміст марганцю підвищується) спостерігаються у літні місяці при 
високих температурах повітря та швидкостях вітру до 2 м/хв. у глибинних пробах води 
(забірний оголовок розташований на дні Кременчуцького водосховища на глибині майже 14 
м). 
Таблиця 55. Використання водних ресурсів міста 

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 
Використано свіжої води, млн куб. м 33,2 30,2 28,2 26,3 22,6 
Обсяг оборотної та послідовно 
(повторно) використаної води 

327,8  275,2 284,4 222,3 

Основними причинами погіршення якості води в річках є недостатня ефективність роботи 
очисних споруд, незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та споруд 
зливової каналізації. Більша частина каналізаційних мереж потребує заміни або капітального 
ремонту. Часті прориви каналізаційних колекторів є постійним джерелом небезпечного 
забруднення міського середовища. 

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює КП «Кременчукводоканал», яке 
задовольняє попит споживачів з постачання води питної якості та очищення господарсько-
фекальних стічних вод. Загальна довжина водогінної мережі м. Кременчука становить 
423,37 км, каналізаційної мережі – 283,6 км. У 2015 р. КП «Кременчукводоканал» було 
скинуто в річки Дніпро, Псел та Сухий Кагамлик 15,17 млн м3 зворотних вод. При цьому обсяг 
забруднюючих речовин склав 4683 т. 

Поводження з відходами 
Важливою екологічною проблемою Кременчука як промислового міста є поводження з 
промисловими та побутовими відходами. Найбільша кількість відходів у Полтавській області 
утворюється саме в Кременчуці. У 2014 році обсяг утворення небезпечних промислових 
відходів І-ІІІ класів небезпеки в Кременчуці склав 72% від загального обсягу відходів області 
(для порівняння – м. Полтава – 14%, м. Горішні Плавні – 3%). 

Основними забруднювачами довкілля міста промисловими відходами є ПАТ «Кременчуцький 
сталеливарний завод» (станом на 01.01.2016 у відвалі формувальних сумішей на 
орендованій земельній ділянці знаходиться 7,463 млн т нетоксичних відходів) і ПАТ 
«Укртатнафта» (2,1% від усіх розміщених відходів в області І-ІV класу небезпеки). 

Загальна кількість офіційно зареєстрованих місць видалення відходів в місті складає 10, 
включаючи законсервований полігон промвідходів цеха № 18 ПАТ «Укртатнафта». 

Міський полігон ТПВ розташований у правобережній частині Кременчука на Деївській горі та 
займає площу, згідно Державного акту на постійне землекористування, 28,0554 га. Звалище 
існує з 1965 року, усереднена товща шару накопичених на даний час відходів на звалищі 
складає 40 м, що становить 80% завантаження. Згідно даних паспорту міського звалища 
загальний обсяг видалених відходів станом на 01.01.2015 рік становить 8811835 т, обсяг 
видалених відходів протягом 2014 року склав 67075 т. Глибина залягання рівня ґрунтових 
вод коливається від 5,7 до 47,5 м від поверхні землі. 

Існуюче звалище ТПВ майже заповнено, а достатня кількість спеціально відведених місць 
для складування відходів виробництва відсутня. Основними чинниками небезпечного стану 
звалища ТПВ на Деївській горі є підвищена швидкість його заповнення, відсутність системи 
відводу звалищного фільтрату, відсутність фундаментальних протифільтраційних заходів. 
Альтернативи для розміщення нового полігону ТПВ у місті немає. За даними моніторингу 
стану підземних вод на території житлової забудови в межах впливу звалища ТПВ у 
підземних водах систематично фіксуються перевищення нормативних показників за 
нітратами та загальною мінералізацією. Єдиним шляхом вирішення проблеми поводження з 
відходами є реконструкція міського звалища ТПВ з розробкою інженерного захисту його 
території. 
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Таблиця 56. Утворення та накопичення відходів, т 
 2010 2013 2014 

Утворення відходів:    
І – ІV класів небезпеки – всього 930829,7 1114319,0 232826,8 
у тому числі І – ІІІ класів небезпеки 101119,9 74468,0 37138,8 
Наявність відходів на кінець року:    
І – ІV класів небезпеки – всього 11335853,2 20238609,8 20397824,8 
у тому числі І – ІІІ класів небезпеки 15901,4 16812,7 12062,8 

Пріоритетним завданням для Кременчука є будівництво сучасного сміттєпереробного 
заводу, що сприятиме в цілому покращенню переробки побутових відходів не тільки 
Кременчука, а й поблизу розташованих населених пунктів, а також дасть можливість 
вирішити питання недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ в межах міста та району. 

Стан земель і ґрунтів 
Природний ґрунтовий покрив на більшій частині Кременчука піддається значним змінам. 
Помітною особливістю міських ґрунтів є велика кількість антропогенних включень, 
перемішування та переущільнення майже в усіх частинах ґрунтового профілю. За умов 
відсутності підтоплення територій правобережної частини міста в даній природній зоні ґрунти 
б мали значно кращі якості, досить високу продуктивність та стійкість до техногенного 
навантаження. 

Проблема підтоплення належить до таких, яка може й повинна бути вирішена як внаслідок 
зниження техногенного навантаження на територію міста, так і внаслідок збільшення 
водообміну у Дніпродзержинському водосховищі, максимального наближення штучно 
створеної системи водосховищ до природної екосистеми. Зниження рівня ґрунтових вод на 
1 м призведе до підвищення продуктивності природних ґрунтів. 

Забрудненість ґрунтів у місті пов'язано головним чином з викидами автотранспорту та 
промислових підприємств. Компоненти промислових викидів підприємств значно змінюють 
фізико-хімічні властивості ґрунтів, особливо в промислових і промислово-селітебних 
підзонах, де створюються несприятливі умови для росту і розвитку рослин. Забруднюючі 
речовини осідають в радіусі до 5 км від стаціонарного джерела викидів. Основними 
джерелами забруднення ґрунтового покриву є підприємства енергетики, металургії, 
машинобудування, нафтохімії. При порівнянні 2008 та 2014 років вміст важких металів у 
ґрунтах за усіма елементами збільшується. При цьому значення деяких елементів 
збільшилося майже вдвічі, що свідчить про поступове забруднення ґрунтів промисловими 
токсикантами. Внаслідок багаторічних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 
міста навколо підприємств сформувалися зони істотного забруднення ґрунтового покриву, 
перевищення ГДК якого постійно зростає. 

Озеленення та природоохоронні території міста 
Зелену зону міста утворюють 10 парків, 20 скверів і бульварів, розташованих в різних 
частинах міста; зелена зона вздовж набережної; різновікові соснові насадження у північно-
східній частині околиць; прилеглі до міста острови, а також вуличні та внутрішньо-квартальні 
насадження. Два парки міста входять до пам'яток садово-паркового мистецтва 
(Придніпровський парк і Міський сад). Одним з актуальних питань залишається проведення 
інвентаризації зелених насаджень загального користування Кременчука. 

Парки Кременчука: Воїнів-інтернаціоналістів (19 га); Крюківський парк (8,8 га); Студентський 
(60 га); Миру (10 га); Міський сад (7,8 га); МЮДа (6 га). 

На території міста знаходяться шість об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), у тому 
числі один загальнодержавного значення – заказник «Білецьківські плавні» (входить до 
регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні»). Загальна площа об’єктів ПЗФ на 
території міста – 677,39 га, що становить 7,07% від площі міста. 
Таблиця 57. Перелік об’єктів природно-заповідного фонду Кременчуцької міської ради 

N 
п/п 

Назва об’єкту Площа, га Категорія об’єкту Рік 
створення 



Профіль міста Кременчука 

51 

в межах 
міської ради 

загальна   

1. Кременчуцькі плавні 602 5080 Регіональний 
ландшафтний парк 

2001 

2. Білецьківські плавні 75 2980 Ландшафтний заказник 1994 
3. Придніпровський 40,19 40,19 Парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва 
1975 

4. Кагамлицький 28,15 28,15 Регіональний 
ландшафтний парк 

2013 

5. Міський сад 7 7 Комплексна пам’ятка 
природи 

1993 

6. Скеля – гранітний реєстр 0,05 0,05 Геологічна пам’ятка 
природи 

1970 
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Вступ 
У липні-серпні 2016 року було проведене опитування думки підприємців і основних 
роботодавців міста Кременчука Полтавської області. Технологія стратегічного планування 
передбачає безпосередню участь у процесі представників різних секторів територіальної 
громади за принципами соціального партнерства, тому дослідження думки представників 
місцевого бізнесу є обов’язковим елементом аналізу середовища в процесі стратегічного 
планування економічного розвитку. 

Це опитування залучає найбільш активних представників громади, а саме суб’єктів 
підприємницької діяльності, які беруть на себе найважливішу функцію щодо економічного 
зростання, є основними інвесторами місцевої економіки, створюють нові робочі місця та 
забезпечують конкурентоздатність території міста. 

Метою опитування є отримання корисної та достовірної інформації для членів Робочої групи 
з розробки Стратегічного плану розвитку міста (далі РГ) стосовно думки тих, хто здійснює 
інвестиції та створює робочі місця у Кременчуці. 

Результати опитування є дуже важливим етапом аналітичної роботи, вони надають 
можливості визначитися з пріоритетними стратегічними напрямами майбутнього розвитку 
міста, його здатністю конкурувати із іншими містами України та Полтавської області за 
інвестиції, матеріальні та трудові ресурси. Звіт за результатами опитування може бути 
корисним також для місцевої влади в оперативній роботі для прийняття рішень щодо потреб 
місцевого бізнесу підприємців. 

Серед запитань анкети: сфера діяльності підприємств, кількість працюючих та структура 
збуту, якість робочої сили, чинники та проблеми розвитку місцевого бізнесу, оцінка послуг, 
що надаються органами місцевого самоврядування, рівень стосунків з ними, найважливіші 
напрями розвитку міста та пріоритетні сфери економіки. 

Висловлюємо вдячність усім представникам підприємств та підприємцям, котрі 
поділилися своїми думками та надали корисну інформацію. Результати оцінювання 
є дуже важливими при розробці Стратегії розвитку міста Кременчука. 
 

1. Методологія проведення дослідження 
Методологія передбачає Експертне опитування представників бізнесу, яке проводиться за 
сприяння управлінь та відділів міської ради. 

Протягом опитування було заповнено 51 анкету. Структура опитаних за кількістю 
працівників: мікропідприємства (з кількістю працівників до 10 осіб) – 23 респонденти, кількість 
малих підприємств (із кількістю працівників до 50 осіб) – 15 респондентів, кількість середніх 
підприємств (із кількістю працівників від 51 до 250 осіб) – 4 респондента, кількість великих 
підприємств (із кількістю працівників понад 250 осіб) – 9 респондентів. Переважну більшість 
бізнесів очолюють чоловіки. 

У цьому Звіті зведено узагальнені відповіді юридичних та фізичних осіб-підприємців, що 
працюють на території міста Кременчука. 

Для отримання якомога повніших і відвертіших відповідей, респондентів запевнили, що цей 
Звіт не буде містити посилань на конкретні підприємства, а інформація в анкетах є 
конфіденційною. 

Зрозуміло, що опитування 51 суб’єкта підприємницької діяльності міста не може абсолютно 
відобразити думку всієї місцевої бізнесової спільноти, але ці суб’єкти – динамічний, 
зростаючий сектор малого, середнього та великого бізнесу, репрезентують частину міської 
економіки і є джерелом створення нових робочих місць, надходжень до міського бюджету та 
створення валового продукту на території міста. 
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2. Основні висновки 
2.1. Більшість опитаних підприємств (42 з 51) було засновано після 1990 року, а 9 з 
загального числа опитаних – є «продовжувачами справи» традиційних галузей економіки 
міста. 

2.2. Значна частина новостворених підприємств – це малі та середні підприємства. Ці 
підприємства представлені такими сфера підприємницької діяльності: виробництвом 
продуктів харчування, торгівлею та громадським харчуванням, побутовим обслуговуванням, 
сільським господарством, охороною здоров’я, проектуванням, консалтингом, інжинірингом. 
2.3. Великі підприємства представляють переважно традиційні галузі економіки – 
промислове виробництво, виробництво продуктів харчування, будівництво та виробництво 
будівельних матеріалів, транспортне обслуговування. 

2.4. Для 70,6% опитаних підприємств однією з основних причин розміщення в Кременчуці є 
наявність ринку збуту продукції, робіт та послуг (споживачів), для 52,9% – кваліфікованої 
робочої сили, для 39,2% – постачальників сировини та компонентів, для 35,3% – сприятливе 
територіальне і транспортне розміщення підприємства, 17,6% – сприятлива ринкова вартість 
зелі та нерухомості. 

2.6. До вагомої групи чинників негативного впливу на розвиток бізнесу у місті увійшли: 
(1) загальна економічна ситуація (згадувалася 66,7% всіх респондентів); витрати на енергію 
(47,1%), внутрішня конкуренція (41,2%), втрата ринків збуту (37,3%), нестача кваліфікованої 
робочої сили (23,5%), місцевий бізнес-клімат (15,7%), витрати на матеріали, комплектуючі 
(15,7%). 

2.7. Збут товарів, робіт та послуг підприємства-респонденти, які взяли участь у опитуванні, 
здійснюють переважно у інші області України (43%), в країни СНД (28%), в межах області 
(16%), в країни Європи та світу (13%). 

2.8. Можливість розширення (наявний ресурс нерухомості) власного бізнесу у місті 
Кременчуці мають 25 респондентів, а 26 респондентів такої можливості не мають. Це 
свідчить про наявність диспропорції у розподілі та користуванні ресурсами нерухомості і 
майна для розвитку бізнесу у місті. 
2.9. Середньомісячна заробітна плата на опитаних підприємствах у 2016 році складає 
6175 грн. проти 2966 грн. у 2015 році. У 2016 році цей показник коливається від 1200 грн. до 
12200 грн. 

2.11. Респонденти досить високо оцінили якість робочої сили: відмінно – 18,8%, добре – 
64,6%, задовільно – 16,2%, а погано лише – 0,4%. 

2.12. Респонденти зазначають, що готові інвестувати у розширення бізнесу вже протягом 
2016 – 2017 років. Загальний обсяг задекларованих респондентами інвестицій, які вони 
планують вкласти в розширення власного бізнесу в місті Кременчуці складає 391600 тис. грн. 
При цьому підприємства планують створити додатково 1155 робочих місць. 

2.13. Найбільш суттєвими проблемами для розвитку місцевого бізнесу, на думку 
респондентів, та більше усього негативних оцінок отримали такі послуги органів місцевого 
самоврядування як: надання земельних ділянок для ведення бізнесу (21 оцінка «погано»), 
покращання доступу до капіталу (18), встановлення ставок місцевих податків та зборів (17), 
розвиток міської інфраструктури (газ, вода, каналізація, електроенергія) (15), забезпечення 
умов для започаткування бізнесу (13). Значну кількість оцінок «відмінно» отримали: 
діяльність ЦНАП (13), доступ до інформації (3). Позитивних оцінок «добре» та «задовільно» 
в сукупності найбільше отримали такі послуги як: збір і вивезення сміття (47), гарантування 
безпеки та правопорядку (41), доступ до інформації (39). 

2.14. Більшість респондентів на запитання щодо дій влади, спрямованих на покращення 
бізнес-клімату у місті зазначали необхідність: 

 започаткування системного навчання для підприємців; 
 створення Фонду підтримки підприємництва; 
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 надання підприємцям консультаційної допомоги; 
 розвивати ЦНАП; 
 покращення інвестиційному клімату; 
 запровадження податкових стимулів для підприємницької діяльності; 
 проведення прозорих тендерів; 
 зменшення бюрократичного формалізму в регуляторних актах, забезпечення 

оперативного проходження погоджень і отримання дозвільних документів; 
 підтримки місцевого товаровиробника. 

2.15. Для прискорення економічного розвитку представники бізнесу рекомендують 
спрямувати дії влади на: 

 якісні адміністративні послуги, зокрема електронні; 
 прозорі механізми надання земельних ділянок; 
 розвиток міської інфраструктури (дороги, мережі електро-, водо-, газопостачання); 
 фінансові стимули для розвитку бізнесу; 
 створення Центрів послуг для бізнесу; 
 залучення інвестицій. 

2.16. Респонденти, маючи змогу вибирати з запропонованих напрямів розвитку міста, які 
мають бути відображені в Стратегії розвитку, розподілили свій вибір таким чином: розвиток 
малих і середніх підприємств – 65%; розвиток промислового виробництва – 55%; 
енергоефективність – 47%; залучення прямих інвестицій – 24%; розбудова бізнес-
інфраструктури – 22%; відкритість і ефективність врядування – 16%. 

2.17. До перспективних галузей економіки для майбутнього економічного розвитку міста 
представники бізнесу віднесли: машинобудування – 63%; паливно-енергетичний комплекс – 
47%; торгівля та послуги – 35%; харчова та переробна промисловість – 33 %; інформаційні 
технології (ІТ) – 25%; легка промисловість і туризм – по 16%. 

2.18. Респонденти досить позитивно оцінили Кременчук як місце для ведення бізнесу. Один 
респондент оцінив місто як місце для ведення бізнесу на «відмінно». На «добре» місто 
оцінили 19 підприємців, 24 – «задовільно», 7 респондентів – «погано». 

 

3. Загальний стан бізнесу групи обстежених 
підприємств 

3.1. Економічна характеристика підприємств 
Більшість опитаних підприємств (42 з 51) були засновані після 1990 року, а 9 з загального 
числа опитаних - є «продовжувачами справи» традиційних галузей та своїх попередників. 

Значна частина новостворених підприємств – це малі та середні підприємства. Ці 
підприємства представлені наступними сфера підприємницької діяльності: виробництвом 
продуктів харчування, торгівлею та громадським харчуванням, побутовим обслуговуванням, 
сільським господарством, охороною здоров’я, проектуванням, консалтингом, інжинірингом 
тощо. Великі підприємства представляють переважно традиційні галузі економіки – 
промислове виробництво, виробництво продуктів харчування, будівництво та виробництво 
будівельних матеріалів, транспортне обслуговування. 

Кількість опитаних СПД за сферами діяльності розподілилась таким чином: 11 респондентів 
представили сферу торгівлі; 7 – промислове виробництво; 6 – виробництво продуктів 
харчування; 6 – побутове обслуговування; 5 – громадське харчування; 4 – проектування, 
консалтинг, інжиніринг, землеустрій; 3 – транспортне обслуговування. У опитуванні також 
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взяли участь представники галузей легкої промисловості, сільського господарства, 
будівництва, готельного бізнесу, охорона здоров’я, сфери дозвілля і розваг. 

 

 
Рис. 1.  Структура підприємств за кількістю працівників, % 

 

3.2. Головні чинники розміщення підприємств у місті 
Респондентам було задане питання про основні чинники, які є найбільш важливими для 
розвитку бізнесу, тобто ті, які впливають на розміщення підприємства саме у Кременчуці. 

 
Рис. 2.  Основні чинники розміщення бізнесу у місті, % 

Однією з основних причин розміщення підприємств у місті є наявність споживачів і ринку 
збуту продукції, робіт та послуг (70,6% опитаних). Для 52,9% важливим чинником є 
кваліфікована робоча сила, для 39,2% – постачальники сировини та компонентів, для 35,3% 
– сприятливе територіальне і транспортне розміщення підприємства, 17,6% – сприятлива 
ринкова вартість зелі та нерухомості. 

 

3.3. Ринки збуту місцевих підприємств 
Суб’єкти господарської діяльності з готовністю надали інформацію про географічний 
розподіл своїх клієнтів та ринків збуту продукції і послуг. Збут товарів, робіт та послуг 
підприємствами-респондентами, які взяли участь у опитуванні, здійснюється переважно в 
інші області України (43%). Також вагоме значення мають споживачі з країн СНД (28%), 
Європи та світу (13%). В межах області свою продукцію реалізують 16% підприємств. 

Географічна структура збуту продукції, робіт і послуг підприємств свідчить про те, що 
представники місцевого бізнесу мають значний досвід міжнародної торгівлі (рис. 3). 

Досвід міжнародної торгівлі переважно мають великі підприємства. Хоча малий бізнес також 
має невеликий досвід збуту товарів, робіт і послуг в країни Європи та світу, зокрема 
промислової продукції. 

1 Достатня кількість споживачів 
2 Кваліфікована робоча сила 

3 Важливі постачальники сировини і 
компонентів 

4 Територіальне і транспортне розташування 
5 Вартість землі та нерухомості 

6 Група галузей, споріднених за профілем 
(кластер галузей) 

7 База для наукових досліджень і розробок 
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Рис. 3.  Географічний розподіл збуту продукції, робіт і послуг підприємствами міста, % 

У сфері промислового виробництва (легка промисловість та виробництво продуктів 
харчування) збут представлений як внутрішнім (національним) ринком, так і міжнародним 
(СНД, країні Європи, світу). 

 
Рис. 4.  Географічний розподіл збуту промислової продукції, % 

Рівень експортної орієнтації та диверсифікації клієнтів підприємств-респондентів міста 
достатньо високий. Ці цифри є чудовим підтвердженням того факту, що для майбутнього 
економічного розвитку міста важливим є здатність місцевих підприємств завойовувати нові 
ринки збуту. Особливо важливим для місцевого бізнесу є просування продукції на зовнішні 
ринки, зокрема європейський. 

За результатами відповідей 49 респондентів, які надали інформацію про обсяги збуту: 
 21 підприємство здійснює обсяги реалізації товарів та послуг до 100 тис. грн. 
 8 респондентів – від 101 до 500 тис. грн. 
 3 респондента – від 501 до 1000 тис. грн. 
 3 респондента – від 1001 до 5000 тис. грн. 
 14 респондентів – понад 10000 тис грн. 

 
Рис. 5.  Галузева структура реалізації продукції, робіт і послуг, % 

Прогноз сумарного обсягу реалізації продукції, робіт та послуг у 2016 році збільшиться 
майже вдвічі у порівнянні із 2015 роком (з 1344114 тис. грн. до 2137080 тис. грн). 
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3.4. Перешкоди для розвитку місцевого бізнесу 
Респонденти мали назвати чинники негативного впливу на поточний і майбутній розвиток 
власного бізнесу. 

 

Рис. 6.  Перешкоди для розвитку бізнесу, % 

До вагомої групи чинників увійшли: (1) загальна економічна ситуація – згадувалася 66,7% 
всіх респондентів; витрати на енергію (47,1%), внутрішня конкуренція (41,2%), втрата ринків 
збуту (37,3%), нестача кваліфікованої робочої сили (23,5%), місцевий бізнес-клімат (15,7%), 
витрати на матеріали, комплектуючі (15,7%). 

 

4. Трудові ресурси та їх використання 
Структура підприємств-респондентів за чисельністю працівників у 2016 році становить: 

 мікропідприємства (з кількістю працівників до 10 осіб) – 23 респонденти; 
 малі підприємства (із кількістю працівників до 50 осіб) – 15 респондентів; 
 середні підприємства (із кількістю працівників від 51 до 250 осіб) – 4 респонденти; 
 великі підприємства (із кількістю працівників понад 250 осіб) – 9 респондентів. 

Найбільше жіноча праця задіяна в секторі торгівлі, побутового обслуговування та 
громадського харчування від 80 до 100%. Менше усього зайнято жінок у сфері промислового 
виробництва – до 20%. 

 
Рис. 7.  Тенденції зміни зайнятості, осіб 

Респонденти зазначають, що готові інвестувати у розширення бізнесу при цьому планують 
створити додатково 1155 робочих місць вже в 2017 році. 

Середньомісячна заробітна плата на опитаних підприємствах у 2016 році складає 6175 грн. 
проти 2966 грн. у 2015 році. У 2016 році цей показник коливається від 1200 грн. до 12200 грн. 

Найменша середньомісячна заробітна плата у 2016 році в секторі мікропідприємств – 
2358 грн., найбільша в секторі великих підприємств 6519 грн. В сфері промислового 
виробництва середньомісячна заробітна плата складає 6453 грн. 

Нестача висококваліфікованої робочої сили є гострою проблемою. Труднощі вже сьогодні 
відчувають 17 підприємств. 

Підприємства відчувають дефіцит як висококваліфікованих спеціалістів так і працівників 
робочих професій, зокрема таких як: кухар, майстер-перукар, косметолог, агроном, бригадир-
монтажник, молодший медичний персонал, лаборант, оператор, дизайнер ландшафту, 

1 Загальна економічна ситуація 

2 Витрати на енергію 

3 Внутрішня конкуренція 

4 Втрата ринків збуту 

5 Нестача кваліфікованої робочої сили 

6 Місцевий бізнес-клімат 

7 Витрати на матеріали, комплектуючі 
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офіціант, прибиральник, технік, монтажник, спеціаліст з комп’ютерних технологій, токар, 
фрезерувальник, інженер-конструктор, електрик, механік, електромонтажник, конструктор, 
технолог, електрозварювальник, верстатник широкого профілю, будівельник, професії 
пов’язані із експлуатацією річкового транспорту, слюсар-ремонтник, водій. 

 

Рис. 8.  Оцінка якості робочої сили, % 

Респонденти досить високо оцінили якість робочої сили підприємств: відмінно – 18,8%, 
добре – 64,6%, задовільно – 16,2%, погано – 0,4% (рис. 8). 

 

5. Нерухомість для ведення бізнесу та інвестиційна 
діяльність 

Можливість розширення (наявний ресурс нерухомості) у Кременчуці мають 25 респондентів, 
а 26 респондентів такої можливості не мають. Це свідчить про наявність диспропорції у 
розподілі та користуванні ресурсами нерухомості і майна для розвитку бізнесу у місті. 

У той же час, лише 7 із 48 респондентів, які відповіли на дані запитання потенційно готові 
надати в оренду або продати частину своїх приміщень та земельних ділянок, які не 
використовуються в процесі господарської діяльності та не будуть використовуватися в 
майбутньому. Тринадцять респондентів розглядають таку можливість. Решта 28 підприємств 
взагалі не передбачають такі дії. Це свідчить про невеликий потенціал приватного сектору 
щодо покращення ситуації з вивільненням земельних ділянок чи приміщень для бізнесу. 

Чотирнадцять підприємств планують інвестувати в розширення бізнесу саме в місті 
Кременчуці, а 17 підприємств розглядають таку можливість у найближчі роки. Сімнадцять 
підприємств не планують розширювати свій бізнес у місті. 

 
Рис. 9.  Інформація про достатність земельної ділянки для розширення бізнесу 

Нинішній стан будівель та рівень технологій не видається найкращим, тому багато компаній 
бажає здійснювати інвестиції саме у вдосконалення власного виробництва. 

Респонденти зазначають, що готові інвестувати у розширення бізнесу вже протягом 2016-
2017 років. Загальний обсяг зазначених респондентами інвестицій, які вони планують 
вкласти в розширення свого бізнесу в місті Кременчуці складає 391600 тис. грн. 

Позитивним елементом місцевого економічного зростання є те, що більшу частину інвестицій 
в розширення виробництва планує здійснити великий бізнес – 390000 тис. грн., при цьому 
запланована кількість створення додаткових робочих місць – 1100. 
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Розглядаючи інвестиційні плани підприємств міста, слід зазначити, що два підприємства, 
наприклад, планують інвестувати 100 млн. грн. та 290 млн. грн. Решта підприємств планують 
здійснити інвестиції в межах від 50 до 500 тис. грн. 

У розрізі сфер економіки лідером зі створення нових робочих місць є сфера промислового 
виробництва. 

 

6. Оцінка послуг, що надаються органами влади 
Керівники підприємств та підприємці оцінили ефективність роботи органів місцевого 
самоврядування щодо сприяння розвитку бізнесу та якість муніципальних послуг. 
Респондентам було запропоновано оцінити якість послуг за шкалою від 1 до 4 (1 = відмінно, 
4 = погано). 

Отримані результати демонструють прийнятний рівень контактів підприємців з органами 
місцевого управління. 

 

Рис. 10.  Оцінка послуг, що надаються органами місцевої влади 

Найбільш суттєвими проблемами на думку респондентів та більше усього негативних оцінок 
отримали такі послуги як: надання земельних ділянок для ведення бізнесу (21 оцінка 
«погано»), покращення доступу до капіталу (18), встановлення ставок місцевих податків і 
зборів (17), розвиток міської інфраструктури (газ, вода, каналізація, електроенергія) (15), 
забезпечення умов для започаткування бізнесу (13). 

Найбільше оцінок «відмінно» отримали: діяльність ЦНАП (13), доступ до інформації (3). 
Позитивних оцінок «добре» та «задовільно» в сукупності найбільше отримали такі послуги 
як: збір і вивезення сміття – 47, гарантування безпеки та правопорядку – 41, доступ до 
інформації – 39. 

Більшість респондентів на запитання щодо дій влади, спрямованих на покращення бізнес-
клімату у місті зазначали: 

 започаткування системного навчання для підприємців; 
 створення Фонду підтримки підприємництва; 
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 надання підприємцям консультаційної допомоги; 
 розвиток ЦНАП; 
 покращення інвестиційному клімату; 
 впровадження податкових стимулів для підприємницької діяльності; 
 підвищення прозорості проведення тендерів; 
 зменшення бюрократичного формалізму в регуляторних актах, забезпечення 

оперативного проходження погоджень і дозвільних документів; 
 підтримка місцевого товаровиробника; 
 встановлення прямих ділових контактів між бізнес-колами Кременчука та 

індустріальних міст зарубіжних країн, зокрема країн ЄС 
 організація круглих столів, тренінгів, тісного спілкування влади та бізнесу; 
 забезпечення доступу до дешевих кредитів, запровадження інструментів підтримки 

бізнесу; 
 створення «гарячої лінії» з проблемних питань підприємництва; 
 спрощення процедур відводу земельної ділянки; 
 створення системи громадського контролю за ефективністю прийняття рішень 

органом місцевого самоврядування; 
 активізація діяльності Ради підприємців; 
 підвищення якості надання муніципальних послуг. 

Крім того, підприємці воліли б перш за все побачити дії влади, спрямовані на покращення 
комунальної інфраструктури та надання якісних комунальних послуг. 

 
Рис. 11.  Потреби в послугах з місцевого економічного розвитку 

Частина запитань стосувалась ролі місцевої влади в економічному розвитку і сприянні 
бізнесу. Респондентів запросили оцінити запропоновані послуги за такими критеріями: 1 – 
повністю згодні, 2 – скоріше згодні, 3 – скоріше незгодні, 4 – повністю незгодні. 

Респонденти активно підтримують усі з запропонованих послуг. Найбільшою популярністю 
серед респондентів користуються дії влади, спрямовані на: 

 якісні адміністративні послуги, зокрема електронні; 
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 прозорі механізми надання земельних ділянок; 
 розвиток міської інфраструктури (дороги, мережі електро-, водо-, газопостачання); 
 фінансові стимули для розвитку бізнесу; 
 створення Центрів послуг для бізнесу; 
 залучення інвестицій. 

 

7. Напрями розвитку місцевої економіки в 
майбутньому 

Респонденти, маючи змогу вибирати з запропонованих напрямів розвитку лише три 
найважливіші, які мають бути відображені в Стратегії розвитку міста розподілили свій вибір 
таким чином: 

 Розвиток малих і середніх підприємств – 65% опитаних; 
 Розвиток промислового виробництва – 55%; 
 Енергоефективність – 47%; 
 Залучення прямих інвестицій – 24%; 
 Розбудова бізнес-інфраструктури – 22%; 
 Відкритість і ефективність врядування – 16%. 

 
Рис. 12.  Найважливіші напрями розвитку міста 

Серед пріоритетних галузей економіки рейтинг розподілився таким чином: 
 Машинобудування – 63%; 
 Паливно-енергетичний комплекс – 47%; 
 Торгівля та послуги – 35%; 
 Харчова та переробна промисловість – 33%; 
 Інформаційні технології (ІТ) – 25%; 
 Легка промисловість – 16%; 
 Туризм – 16% 
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Рис. 13.  Пріоритетні для стратегічного розвитку міста галузі економіки 

 

8. Загальна оцінка бізнес-клімату у місті 
Респондентам запропонували висловити свої загальні враження про місто як місце для 
ведення бізнесу та оцінити його за такими критеріями: 1 – відмінно, 2 – добре, 3 – 
задовільно, 4 – погано, 5 – немає думки. 

Один з респондентів оцінив місто як місце для ведення бізнесу на «відмінно». На «добре» 
місто оцінили 19 підприємців, 24 – «задовільно», 7 – «погано». І жоден респондент не виявив 
бажання відповісти на це запитання із зазначенням «немає думки». 

 

Рис. 14.  Загальні враження про місцеву владу та місцевий бізнес-клімат 

Серед найважливіших «сильних» сторін міста з точки зору ведення бізнесу підприємці 
зазначили: 

 потужний промисловий комплекс та диверсифікована економіка міста, 
 активні громадські організації, 
 достатньо розвинена інфраструктура, 
 діяльність ЦНАПу, 
 вигідне географічне розташування міста (центр України), 
 висококваліфіковані кадри. 

Серед основних «слабких» сторін міста респонденти зазначили: 
 низька платоспроможність населення, 
 монополізація сфери торгівлі, 
 конкуренція, 
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 наявність монополістів (Полтаваобленерго, Водоканал, Кременчукгаз), 
 незацікавленість влади у співпраці з бізнесом, 
 відсутність підтримки МСБ, 
 відсутність консультацій із зовнішньо-економічної діяльності, 
 погані дороги, 
 недостатньо розвинута міська інфраструктура, 
 слабке залучення інвестицій, 
 відсутність фінансових стимулів для розвитку бізнесу, 
 бюрократія, 
 зношеність інженерних мереж, недостатність інвестування в ЖКГ, 
 тиск влади на підприємництво. 
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Проект ПРОМІС спрямований на: зміцнення муніципального сектору в Україні; впровадження 
ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом 
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громадянського суспільства, політична освіта для громадян, зелена енергетична трансформація та 
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Вступ 
На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і 
регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на 
інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції 
пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в 
процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, 
регіонів і населених пунктів. 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на 
всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати 
результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі 
стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент 
реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти 
негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та 
виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції 
екологічних факторів у підготовку планів і програм з метою забезпечення збалансованого 
(сталого) розвитку. 

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком 
стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки. 

Стратегічна екологічна оцінка Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року 
здійснювалася за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів 
(ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, та Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні. Для 
проведення СЕО було створено Робочу групу з СЕО. 
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1. Методологія проведення СЕО 
1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні 
Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну 
екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною 
Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015 р.), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу 
окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади 
(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною 
Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах 
національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики 
та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії 
«Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного 
управління» є показник «Частка державних, галузевих, регіональних та місцевих програм 
розвитку, які пройшли стратегічну екологічну оцінку – відсотків». 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 р. 
№ 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до 
цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог 
«Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє 
середовище». 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був прийнятий Верховною Радою України 
4 жовтня 2016 р., а 1 листопада Президент України надав пропозиції до законопроекту. 
17 січня 2017 р. Верховна Рада України не підтримала доопрацювання законопроекту. 

21 лютого 2017 р. у Верховній Раді України було повторно зареєстровано нову редакцію 
законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 6106). Метою законопроекту є 
встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування на довкілля. Законопроект, розроблений на виконання 
пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. 

 

1.2. Методологія проведення СЕО 
Методологія ґрунтується на досвіді проведення в Україні стратегічної екологічної оцінки 
стратегій регіонального розвитку. У 2013–2014 рр. СЕО за цією методологію проводилася 
для Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року та Стратегії 
розвитку Львівської області на період до 2027 року за сприяння проектів міжнародної 
технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування 
розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП) і «Місцевий економічний розвиток міст 
України» (Проект МЕРМ), що впроваджувалися відповідно Конференційною радою Канади та 
Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади. 

Методологія проведення СЕО складається з шести етапів: 

Етап 1. Підготовчий 
1.1. Ухвалення рішення про проведення СЕО. На даний момент в Україні не визначена 
законодавча процедура проведення СЕО. Тому рішення щодо проведення СЕО може бути 
прийнято міським головою чи міською радою. 
1.2. Створення Робочої групи з СЕО та забезпечення її постійної взаємодії з усіма 
розробниками Стратегії. Робоча група формується з представників органів влади та 
місцевого самоврядування, експертів з охорони довкілля, науковців, представників 
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громадськості та інших заінтересованих сторін. Робочій групі має бути забезпечений вільний 
доступ до інформації та можливість надавати коментарі й рекомендації розробникам 
стратегії. 

1.3. Визначення кола органів влади, які братимуть участь у консультаціях. СЕО 
передбачає необхідність проведення консультацій з природоохоронними органами та 
органами охорони здоров’я, яким має бути надана можливість прокоментувати проект 
стратегії та екологічний звіт. 

1.4. Визначення кола заінтересованих сторін і необхідного ступеня залучення 
громадськості до консультацій та участі. Успішна й ефективна участь громадськості є 
важливою для успіху СЕО. Відповідно до Протоколу про СЕО громадськості мають бути 
надані можливості для участі в СЕО. Проект стратегії та екологічний звіт своєчасно 
доводяться до відома громадськості. Заінтересованій громадськості повинна бути надана 
можливість висловити свою думку щодо проекту стратегії, плану або програми, а також щодо 
екологічного звіту. До громадськості в процесі СЕО слід звертатися якомога раніше, а в 
ідеалі – на момент формування Робочої групи з СЕО. Участь громадськості на цьому 
ранньому етапі буде свідчити про суспільний інтерес до СЕО, підвищить прозорість процесу 
СЕО, забезпечить можливість виявлення потенційного конфлікту цінностей різних соціальних 
груп, а також гарантуватиме, що важливі для громадськості питання будуть розглянуті під 
час визначення сфери охоплення СЕО. В процесі визначення кола заінтересованих сторін 
слід звернути увагу на соціальні групи, які потенційно можуть постраждати від погіршення 
стану довкілля, і на тих, для кого збереження довкілля є одним з основних видів діяльності 
(науковці, представники громадських екологічних організацій, освітяни). 
1.5. Інформування громадськості. Вимоги щодо інформування громадськості сформульовані 
в ст. 5 «Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень 
та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуська конвенція). 
Інформування громадськості є важливою складовою на усіх етапах СЕО. На підготовчому 
етапі необхідно проінформувати про початок процесу СЕО та формування Робочої групи з 
СЕО.  

Етап 2. Визначення сфери охоплення СЕО 
2.1. Визначення ключових екологічних проблем. Огляд екологічних проблем необхідний для 
того, щоб допомогти зосередити СЕО на тих складових довкілля, які є важливими для міста. 
Наступні питання можуть допомогти у визначенні пріоритетності екологічних проблем: 1) Які 
проблеми є найдавнішими та найбільш значущими в місті? 2) Які зміни відбуваються в 
довкіллі? 3) Якою є історія та витоки цих проблем? Група з СЕО має визначити головні 
екологічні проблеми міста на основі наявних аналітичних матеріалів. Рейтинг цих проблем 
може бути визначений шляхом експертного опитування членів Робочої групи з СЕО, а також 
більш широкого соціологічного опитування. 

2.2. Визначення просторових і часових меж оцінки. Просторовий масштаб оцінки має 
охоплювати природні, соціально-економічні та культурні ресурси та взаємозв’язки між ними, 
а також практику землекористування, на яку може потенційно вплинути будь-який з 
розроблених альтернативних сценаріїв. 

2.3. Проведення консультацій з природоохоронними органами та органами охорони 
здоров’я щодо того, яка інформація має бути включена до екологічного звіту. 

Етап 3. Оцінка екологічної ситуації на території міста 
3.1. Збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення 
ключових екологічних показників. Необхідно визначити складові довкілля (як екологічні, так і 
соціально-культурні), на яких буде зосереджено увагу СЕО. Важливо визначити ключові 
показники, які характеризують стан складових довкілля (наприклад, показники якості води, 
показники стану здоров’я населення тощо). Ці показники дадуть можливість особам, котрі 
приймають рішення, оцінити зміни у довкіллі, зосередивши увагу на тих параметрах, які 
реагуватимуть на зміни і створюватимуть зворотний зв'язок, а також на тих параметрах, 
моніторинг яких буде ефективним. Зібрана інформація дасть можливість оцінити поточний 
стан довкілля. 
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3.2. Проведення SWOT-аналізу з точки зору екологічної ситуації. SWOT-аналіз дає 
можливість виявити сильні і слабкі сторони екологічної ситуації в місті, а також можливості й 
загрози, які впливатимуть на екологічну ситуацію. Виявлення загроз сприятиме оцінці їхнього 
впливу на довкілля, а визначення можливостей сприятиме пошуку шляхів зменшення впливу 
планованої діяльності на довкілля. 
3.3. Проведення аналізу трендів стану довкілля. Якісна оцінка екологічних проблем 
розвитку міста в минулому (з наголосом на головні тенденції та очікувані проблеми) є 
основою для початку розроблення документації з СЕО. В багатьох випадках 50% і більше 
загального часу на проведення СЕО витрачається саме на визначення базового рівня стану 
довкілля. Разом з тим, такий аналіз дозволяє оцінити альтернативи пропонованій стратегії 
розвитку міста, обумовлені об’єктивними тенденціями зміни стану довкілля. 

Етап 4. Проведення СЕО (оцінка запропонованих заходів щодо впливу на довкілля та 
відповідність регіональним екологічним цілям) 
4.1. Оцінка ступеню врахування регіональних екологічних цілей в стратегічних і 
оперативних цілях Стратегії. Група з СЕО оцінює ступінь врахування природоохоронних 
регіональних цілей в рамках пропонованої стратегії розвитку. Для цього використовуються 
екологічне законодавство, регіональні стратегічні документи та екологічні програми. 

4.2. Проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей. Результати оцінки 
ступеню врахування регіональних екологічних цілей слід обговорити з громадськістю для 
того, щоб зібрати зауваження та пропозиції і врахувати їх в документації з СЕО. 

4.3. Визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру. 
Чинники змін у місті можуть бути антропогенними або природними. До чинників змін 
відносять також регіональну політику та управлінські дії. Зміни екологічної ситуації в місті 
часто обумовлені синергетичною взаємодією економічних, адміністративних, демографічних 
і соціально-культурних чинників, а також рівнем розвитку промисловості, сільського 
господарства, науки і технологій. Чинниками змін можуть бути розширення або скорочення 
певних галузей економіки (гірничодобувна промисловість, енергетика, сільське господарство, 
переробна промисловість, лісове господарство тощо); зміна моделей міського та сільського 
розвитку; розширення або звуження взаємодії між органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, бізнесом і громадськими організаціями; зміни чисельності 
населення в місті; зміни у практиці землекористування тощо. Важливо також виокремити 
чинники локального рівня і чинники, пов’язані з регіональними, національними та 
глобальними впливами. Чинники більш високого рівня часто пов’язані з національною 
політикою та міжнародними угодами, спрямованими, наприклад, на збалансований розвиток, 
збереження біорізноманіття, протидію зміні клімату. 

4.4. Проведення оцінки впливу Стратегії на складові довкілля та на стан здоров’я й 
добробут населення. У випадку, коли у Стратегії передбачаються конкретні заходи і 
проекти, що мають територіальну прив’язку, група з СЕО оцінює вплив пропонованих заходів 
на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і 
фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, 
соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток 
інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для 
рекреаційних цілей тощо). У випадку, коли неможливо чітко визначити територіальну 
прив’язку конкретних заходів і проектів, оцінка впливів стратегії ґрунтується на експертній 
оцінці членів робочої групи з СЕО. Для оцінки впливу можуть бути використані контрольні 
переліки, а також матриці взаємодій, конфліктів і синергізмів. При цьому оцінюються прямі, 
непрямі, другорядні, сукупні, синергетичні, короткотермінові, тимчасові та довготривалі 
впливи. 

Етап 5. Розроблення документації з СЕО та передача на затвердження 
5.1. Підготовка екологічного звіту та рекомендацій щодо запобігання, скорочення або 
пом’якшення потенційних негативних наслідків для довкілля та здоров’я населення, які 
можуть бути результатом реалізації Стратегії. Усі етапи проведення СЕО мають знайти 
своє відображення в екологічному звіті. На основі проведеного аналізу група з СЕО готує 
рекомендації щодо запобігання, скорочення або пом’якшення потенційних негативних 



Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року 

9 

наслідків для довкілля та здоров’я населення, які можуть бути результатом реалізації 
Стратегії. Під час розроблення стратегій розвитку міст інколи розглядаються альтернативні 
стратегії. Частіше використовується більш гнучкий підхід, що передбачає аналіз 
різноманітних сценаріїв в межах стратегії, який дозволяє розглядати різноманітні сценарії 
розвитку в усій їх багатоманітності. Тому на основі запропонованих рекомендацій можна 
розробити один або кілька альтернативних сценаріїв реалізації Стратегії. 

5.2. Обговорення документації, збір і врахування пропозицій заінтересованих органів влади 
та громадськості. Обговорення документації з СЕО є суттєвою складовою СЕО, оскільки це 
дозволяє не лише ознайомити громадськість з результатами СЕО, а й зібрати пропозиції 
заінтересованих органів влади та громадськості до Стратегії. Заінтересовані органи влади 
можуть оцінити правильність організації процесу СЕО та оцінити якість документації з СЕО. 

5.3. Розроблення остаточного проекту документації з СЕО та передача в міську раду для 
розгляду та ухвалення. Група з СЕО забезпечує врахування в екологічному звіті 
рекомендацій заінтересованих органів влади та громадськості (громадських організацій). 
Невраховані рекомендації також мають бути відображені в документації з СЕО з поясненням 
причин неврахування. Екологічний звіт, розроблений в процесі СЕО, передається органам 
влади для розгляду та ухвалення. Загалом, рекомендації СЕО мають бути максимально 
враховані в кінцевому варіанті Стратегії. Розробники Стратегії мають зазначити, які 
рекомендації були враховані, а які – ні і чому. 
5.4. Забезпечення доступу громадськості до розробленої документації. Розроблена 
документація з СЕО має розміщуватися на веб-сайті міської ради поряд із затвердженою 
стратегією розвитку міста.  
Етап 6. Моніторинг фактичного впливу впровадження Стратегії на довкілля 
6.1. Створення системи моніторингу та оцінки впливу Стратегії на довкілля. 
Документація з СЕО має містити пропозиції щодо організації системи моніторингу впливу 
впровадження Стратегії на довкілля. Ця система має враховувати той факт, що планування 
розвитку – це поступовий процес, який залежить від розроблення та схвалення Стратегії, 
відбору проектів і програм з її реалізації, моніторингу фактичного впливу та запуску нового 
циклу планування. СЕО має бути складовою частиною усіх цих етапів планування. У зв’язку з 
цим, хід реалізації Стратегії необхідно контролювати з врахуванням: 1) показників, які 
характеризують виконання природоохоронних заходів під час реалізації Стратегії; 2) 
результатів ОВНС окремих проектів, які виконуватимуться в рамках Стратегії. Результати 
такого моніторингу необхідно буде враховувати під час оновлення Стратегії або підготовки 
нових стратегічних документів. 

6.2. Утворення робочого органу з моніторингу впливу Стратегії на довкілля. Для 
моніторингу впливу Стратегії на довкілля має бути створений робочий орган. Цей орган може 
функціонувати у складі робочої групи з моніторингу стратегії. До його складу можуть увійти 
члени робочої групи з СЕО, а також представники громадськості. Робочий орган з 
моніторингу має забезпечити доступ громадськості та органів влади до результатів 
моніторингу. 
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2. Стратегія розвитку міста Кременчука на період до 
2028 року 

Бажана «траєкторія» розвитку, що має привести громаду міста до стратегічного бачення 
складається з низки стратегічних напрямів розвитку (рис. 1). Стратегічні напрями на бажаній 
«траєкторії» розвитку вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного бачення. 
Кожен зі стратегічних напрямів конкретизується у стратегічних і оперативних цілях. Для 
кожної оперативної цілі розроблені оперативні завдання / сфери реалізації проектів (табл. 1). 

 
Рис. 1. Схема Стратегії розвитку міста Кременчука 

 
Таблиця 1. Стратегічні напрями, стратегічні й оперативні цілі, завдання Стратегії 
розвитку міста Кременчука на період до 2028 року 
Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 

Стратегічний напрям розвитку А. Місто розвиненого експортоорієнтованого бізнесу 
Стратегічна ціль А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 

експорту 
А.1.1. Створення 
інституцій підтримки 
бізнесу та надання 
якісних послуг 

1. Створення інституцій підтримки бізнесу 
2. Організація надання консультаційних, інформаційних, освітніх послуг 
для підприємців, спеціалізовані курси для жінок-підприємців 
3. Створення аутсорсингового центру обслуговування суб’єктів бізнесу на 

А. Місто розвиненого 
експортоорієнтова-

ного бізнесу 

Стратегічні напрями розвитку 

Стратегічні цілі 

В. Місто зі 
сприятливими 

умовами 
інвестування 

С. Енергоефективне 
та екобезпечне місто 

А.1. Ефективна 
інфраструктура 
підтримки бізнесу та 
просування експорту 

А.2. Інформаційна та 
ресурсна підтримка 
розвитку бізнесу 

В.1. Якісні 
інвестиційні 
продукти 

С.2. 
Енергоефективна 
міська 
інфраструктура 

В.2. Супровід 
інвестиційної 
діяльності та 
маркетинг території 

А.3. Розвиток 
туризму 

С.1. Ефективна 
енергетична 
політика міста 

С.3. Екологічно 
безпечне місто 

D. Креативний 
життєвий та 

гуманітарний простір 
розвитку людини 

D.2. Креативний 
освітній та 
культурний простір 

D.1. Ефективне 
врядування – 
активна громада 

D.3. Зручна 
логістика, 
комфортний 
відпочинок і дозвілля 

Кременчук – один з найпотужніших індустріальних центрів України з розвиненою економічною та 
соціальною інфраструктурою. Це: 

 місто, де впроваджуються сучасні технології у галузі виробництва, управління, розвитку, 
збереження довкілля; 

 місто, сприятливе для розвитку бізнесу, з розвиненою інфраструктурою, в яке хочеться 
інвестувати; 

 місто, в якому хочеться жити та працювати, а влада дбає за добробут і безпеку своїх 
мешканців. 

Стратегічне бачення розвитку міста 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
базі Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського 
4. Налагодження тісних зв’язків між науковцями та представниками 
реального сектору економіки, що сприятиме соціально-економічному 
розвитку міста, підвищенню активності інноваційної діяльності та 
комерціалізації наукових розробок 
5. Підвищення якості практичної підготовки студентів, встановлення 
зв’язків з потенційними роботодавцями для їх наступного 
працевлаштування 
6. Допомога в розробці проектів, оцінка проектів і надання консультаційної 
допомоги щодо проектного менеджменту наукових проектів 
7. Популяризація підприємницької ініціативи серед населення 
8. Інституційна підтримка розвитку екологічно дружнього («зеленого») 
малого та середнього бізнесу 

А.1.2. Створення 
експортоорієнтованих 
кластерів 

1. Обґрунтування моделі створення «Кременчуцького промислового 
мультикластера» 
2. Визначення узгодженої політики розвитку, що забезпечує відповідність 
стратегії кожного окремого виробництва загальній стратегії розвитку 
регіону 
3. Обґрунтування можливості створення марки регіону навколо кластера 
4. Розробка стратегії розвитку промислового кластера, а також стратегії 
інтернаціоналізації 
5. Введення в дію Центру обслуговування інвестора, системи відеозв'язку 
6. Побудова Платформи співпраці партнерів в рамках кластеру (база 
даних про фірми, інвестиційні території, проекти) 

А.1.3. Ефективна 
робота Спілки 
експортерів малих і 
середніх підприємств 

1. Формування інформаційних матеріалів для експортерів: бази даних, 
аналітики пріоритетних ринків та індустрій 
2. Освіта для експортерів: тренінги, семінари, вебінари 
3. Проведення спеціалізованих курсів для жінок-підприємців 
3. Співпраця з Офісом з просування експорту при Міністерстві 
економічного розвитку та торгівлі України 
4. Співпраця з Полтавською Торгово-промисловою Палатою 

Стратегічна ціль А 2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
А.2.1. Створення та 
оприлюднення баз 
даних (реєстрів) 
нерухомості для 
підтримки розвитку 
бізнесу 

1. Інвентаризація та створення реєстру промислово-складських приміщень 
(оприлюднення) 
2. Створення бази даних товарів і послуг міста Кременчук 
3. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі міста та місцевого експортного 
клімату 
4. Аналіз структури товарообігу та послуг міста 
5. Забезпечення широкого доступу до базових сервісів з підтримки 
експорту 

А.2.2. Забезпечення 
МСП необхідними 
кадровими ресурсами 

1. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та 
перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій 
2. Проведення низки тренінгів з психології підприємництва, бізнес-
планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, 
енергоефективністю та конкурентоспроможністю 
3. Підвищення рівня знань підприємців щодо володіння іноземними 
мовами 
4. Стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується за 
допомогою проектів МТД 
5. Проведення тренінгів з питань «зеленого» бізнесу, альтернативної 
енергетики та збалансованих моделей виробництва й споживання 

А 2.3. Формування 
позитивного іміджу 
підприємницької 
справи 

1. Поширення «Історій успіху» ведення підприємницької діяльності 
2. Популяризація джерел інформації щодо започаткування та ведення 
підприємницької діяльності 
3. Проведення кола зустрічей «Досвідчений підприємець – майбутньому 
підприємцю» 
4. Впровадження менторських програм 

Стратегічна ціль А 3. Розвиток туризму 
А.3.1. Розробка нових 
туристичних маршрутів 

1. Експертиза джерельної бази культурно-історичних пам’яток Кременчука 
2. Створення реєстру культурно-історичних об’єктів 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
3. Відео та фото зйомка культурно-історичних об’єктів 
4. Складання супровідних текстів до культурно-історичних пам’яток 
5. Створення нових туристичних маршрутів, зокрема екологічних 
6. Моделювання віртуальної 3D карти міста з нанесенням на неї 
туристичних маршрутів 

А.3.2. Проведення 
видовищних заходів з 
відпочинку та дозвілля 

1. Проведення мистецьких фестивалів хорових і фольклорних колективів 
2. Проведення всеукраїнських змагань зі спортивного танцю 
3. Створення Майстерні креативно-творчого об’єднання Кременчука 
4. Проведення фестивалю-ярмарку «Солодкий Кременчук» 

А.3.3. Формування 
інфраструктури 
розміщення 

1. Будівництво та реконструкція готелів 
2. Підвищення класу комфортності місць розміщення 
3. Збільшення кількості місць розміщення 

Стратегічний напрям В. Місто зі сприятливими умовами інвестування 
Стратегічна ціль В.1. Якісні інвестиційні продукти 

В.1.1. Інвентаризація 
земельних ділянок і 
створення 
інвестиційних 
пропозицій 

1. Інвентаризація земельних ділянок і створення реєстрів нерухомості 
«грінфілди», «браунфілди» 
2. Підготовка інвестиційних пропозицій 
3. Створення каталогу інвестиційних продуктів (земельних ділянок) 
4. Створення онлайн бази інвестиційних продуктів та їх супровід 

В.1.2. Розвиток 
індустріального парку 
«Центральний» 

1. Облаштування індустріального парку: замовлення та розробка 
детального плану території; замовлення та отримання технічних умов 
інженерних мереж (централізованого водопостачання та водовідведення, 
електроенергетики та природного газу) 
2. Оновлення Концепції індустріального парку «Центральний» 
3. Замовлення та розробка інженерно-геодезичних вишукувань 
4. Розробка проектно-кошторисної документації на першу чергу 
будівництва інженерних мереж (централізованого водопостачання та 
водовідведення, електроенергетики та природного газу). Проведення її 
експертизи 
5. Виконання підготовчих і будівельних робіт 

В.1.3. Розробка та 
реалізація 
інвестиційних проектів 

1. Розробка та реалізація інвестиційних проектів 
2. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги та реалізація 
проектів МТД на території міста 
3. Створення ефективної системи супроводу впровадження інвестиційних 
проектів 
4. Створення системи відбору інвестиційних проектів з врахуванням 
можливих негативних наслідків для довкілля від їх реалізації 

Стратегічна ціль В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 
В.2.1. Маркетинг і 
брендинг території 

1. Розробка маркетингової стратегії міста 
2. Розробка інвестиційного бренду міста 
3. Сформовано привабливий імідж території 

В.2.2. Підготовка 
спеціалістів з 
місцевого економічного 
розвитку 

1. Створення сучасно оснащеної вебінарної кімнати на базі 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського для проведення міжнародних конкурсів наукових робіт, 
міжнародних студентських конференцій, студентських диспутів, круглих 
столів та інших он-лайн заходів 
2. Залучення кращих студентів до діяльності підприємств міста, 
підвищення рівня знань студентів на тему економіки підприємства 
3. Написання дипломних проектів і наукових робіт, що мають практичну 
цінність на тему економічної та інвестиційної діяльності 
4. Взаємодія ВНЗ із органом місцевого самоврядування та 
підприємствами міста 

В.2.3. Інвестиційна 
виставкова діяльність 
міста 

1. Проведення Інвестиційних Форумів 
2. Проведення бізнес-місій 
3. Проведення виставок і ярмарок 
4. Участь у міжнародних візитах, робочих зустрічах 

Стратегічний напрям С. Енергоефективне та екобезпечне місто 
Стратегічна ціль С 1. Ефективна енергетична політика міста 

С.1.1. Вдосконалення 
системи 

1. Вдосконалення системи муніципального енергоменеджменту, фахова 
освіта та підготовка енергоменджерів 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
муніципального 
енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

2. Впровадження інформаційної системи енергомоніторингу, аналіз 
виконання та актуалізація ПДСЕР 
3. Створення інвестиційної платформи для запровадження енергосервісу 
4. Проведення масово-роз`яснювальної роботи серед дітей молодшого 
віку, учнів, молоді та кременчужан щодо енергозбереження та запобігання 
змінам клімату 

С.1.2. Проведення 
енергетичного аудиту 
будівель 
муніципальної 
власності 

1. Енергоаудит будівель комунальної власності (освіта, охорона здоров’я, 
культура) 
2. Енергоаудит житлового сектору 

С.1.3. Створення 
діалогової та освітньої 
платформи з питань 
енергоефективності 

1. Проведення Днів енергії 
2. Впровадження системи навчання населення з питань 
енергоефективності 
3. Проведення Форумів, виставок 
4. Впровадження діалогової та консультаційної платформи з питань 
енергоефективності 

Стратегічна ціль С 2. Енергоефективна міська інфраструктура 
С.2.1. Енергоефективні 
будівлі 

1. Термомодернізація будівель комунальної власності міста 
2. Сприяння використанню «теплих кредитів» населенням міста 
3. Забезпечення житлового фонду міста та бюджетних установ приладами 
обліку спожитих енергоресурсів 
4. Застосування геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів в 
системі гарячого водопостачання в будівлях комунальної власності міста 
5. Встановлення світлодіодних світильників для скорочення споживання 
електроенергії у будівлях муніципальної власності 

С.2.2. Модернізація 
котельних із 
використанням 
альтернативних 
джерел енергії 

1. Заміна застарілих газових котлів КВГ-6,5 на сучасні котли з вищим КПД, 
з підключенням до них водяних теплообмінників відхідних газів для 
рекуперації тепла продуктів згоряння на котельні кварталу 17 
2. Ліквідація або консервація котельні кварталу 620 по вул. Приходько, 
101А та підключення споживачів до котельні кварталу 17 по 
вул. Приходько, 30 після її реконструкції 
3. Побудова котельні з встановленням двох водогрійних котлів з 
комбінованими пальниками «природній газ» / «дизельне пальне» 
тепловою потужністю по 20,0 МВт кожний у мікрорайоні Раківка 

С.2.3. Реконструкція 
зовнішнього 
освітлення з 
використанням 
енергоефективного 
обладнання 

1. Запровадження енергоефективного обладнання та модернізація 
вуличного освітлення 
2. Збільшення площі покриття зовнішнього освітлення 
3. Створення мережі паркових світлодіодних світильників на сонячних 
батареях, що дасть змогу освітлювати велоінфраструктуру, зони 
відпочинку, паркові зони 
4. Застосування світлодіодних матриць і ламп у системі вуличного 
освітлення та світлофорах 

С.2.4. Розвиток 
електротранспорту 
міста 

1. Будівництво тролейбусної лінії по вул. Красіна до заводу «Ампер» 
2. Будівництво контактної мережі для організації тролейбусного руху по 
вул. Київській 
3. Оновлення застарілого рухомого складу 

Стратегічна ціль С 3. Екологічно безпечне місто 
С.3.1. Модернізація 
системи 
водовідведення 

1. Будівництво споруд для приймання рідких нечистот від асенізаційних 
машин на каналізаційних насосних станціях СП-1 (вул. Леонова та СП-17 
по проспекту Полтавському, на Крюківських КОС по набережній 
Лейтенанта Дніпрова) 
2. Реконструкція каналізаційних колекторів та системи водовідведення 

С.3.2. Забезпечення 
населення якісною 
питною водою 

1. Автоматизований моніторинг якості джерела централізованого питного 
водопостачання з Кременчуцького водосховища 
2. Технічне переоснащення лабораторій контролю якості води сучасним 
контрольно-аналітичним обладнанням 
3. Реконструкція водоочисної станції (в рамках ТЕО водопостачання міста 
Кременчука) 
4. Реконструкція існуючого хлорного господарства – мінімізація 
використання рідкого хлору в виробництві питної води, забезпечення 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
безпечної експлуатації хлорного господарства відповідності до НПАОП 
0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, 
транспортуванні та застосуванні хлору» 

С.3.3. Ефективна 
система поводження з 
ТПВ та утилізація 
відходів 

1. Улаштування полігону ТПВ на Деївській горі: організація екологічного та 
економічно доцільного поводження з відходами 
2. Будівництво сміттєсортувальної станції на території міського полігону 
3. Сортування ТПВ з метою вилучення ресурсоцінних фракцій 
4. Створення Універсального переробного пункту ТПВ 
5. Будівництво (реконструкція) об’єкту комунальної власності – системи 
збору та утилізації біогазу на полігоні ТПВ 
6. Проведення рекультивації заповнених робочих карт на полігоні ТПВ 

С.3.4. Впровадження 
ефективної системи 
екологічного 
моніторингу 

1. Громадська екологічна експертиза екологічної ситуації, що склалась в 
районі Північного промислового вузла м. Кременчук 
2. Громадська екологічна експертиза звалища ТПВ 
3. Аналіз захворювання населення міста з урахуванням змін клімату, 
впливу шкідливих чинників виробництва на довкілля й здоров’я людей 
4. Формування системи проведення еколого-гігієнічних досліджень 

С.3.5. Підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму 
та санітарного стану 
водойм 

1. Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану, 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 
р. Крива Руда 
2. Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану, 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. 
Сухий Кагамлик 

С.3.6. Екологічна 
освіта 

1. Запровадження циклу лекцій і воркшопів екологічного напрямку, Дні 
енергії 
2. Проведення щорічного Еко-фестивалю «Зелений Острів» 
3. Проведення майстер-класів на тему «Ефективність екогігієни на 
прикладах підприємств м. Кременчук» 
4. Розроблення навчальних програм та запровадження в освітній процес 
екологічної освіти та освіти для збалансованого розвитку 

Стратегічний напрям D. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку 
людини 

Стратегічна ціль D 1. Ефективне врядування – активна громада 
D.1.1. Розширення 
можливостей громади 
та посилення ролі 
жінки в управлінні 

1. Підвищення громадської свідомості та рівня знань щодо інструментів 
управління громадою 
2. Впровадження громадського бюджету як інструменту залучення 
громадськості до ефективного управління бюджетом міста 
3. Розширення каналів спілкування з громадою, зворотній зв'язок 
4. Гендерне бюджетування та впровадження ініціатив з гендерної рівності 
5. Створення системи залучення мешканців до розв’язання екологічних 
проблем і підтримка громадських екологічних ініціатив 

D.1.2. Посилення 
самоорганізації через 
об’єднання та 
згуртованість громади 

1. Подолання соціальної напруги через об’єднання навколо спільної ідеї 
2. Створення органів самоорганізації населення у формі громадських 
об’єднань 
3. Посилення соціальної згуртованості громади у вирішенні соціально 
значущих питань розвитку міста 
4. Долучення ВПО до активного суспільного життя 

D.1.3. Надання якісних 
послуг через ЦНАП 

1. Розширення переліку послуг і поліпшення їх якості 
2. Маркетинг ЦНАПу 
3. Удосконалення подачі документів для отримання адміністративної 
послуги 
4. Комфортне перебування населення в приміщенні ЦНАПу 

D.1.4. Електронне 
врядування 

1. Створення ID-картки мешканця міста Кременчука – «Картка 
кременчужанина» 
2. Удосконалення існуючих та створення нових веб-ресурсів, які 
забезпечать якість роботи установ та організацій міста 
3. Запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій надання 
адміністративних послуг 

Стратегічна ціль D 2. Креативний освітній та культурний простір 
D.2.1. Активна школа – 1. Залучення активних містян до реформування освітнього процесу 
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Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 
сучасний 
інформаційно-
навчальний простір 

2. Покращення соціально-психологічного оточення для кожного члена 
громади 
3. Активізація участі батьків і створення постійно діючого батьківського 
лекторію для батьківської громади 
4. Запровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в 
навчальний процес 
5. Упровадження системи пошуку, навчання й виховання академічно 
здібних і обдарованих дітей 

D.2.2. Створення 
культурних просторів 
для розвитку 

1. Створення артмайданчиків для комунікацій, підвищення знань, творчого 
розвитку дітей та молоді 
2. Створення творчих гуртків, проведення свят, культурних заходів, 
творчих майстерень 
3. Покращення комфортності перебування усіх груп мешканців міста в 
закладах культури 
4. Розширення спектру культурних послуг для населення на базі об’єктів 
культурного спрямування 

D.2.3. Створення 
Центрів розвитку 
дитини із доступом 
осіб з особливими 
потребами 

1. Створення центрів розвитку дітей, підлітків і молоді з особливими 
потребами 
2. Залучення осіб з особливими потребами до творчих гуртків, спортивних 
секцій, соціальних майстерень 
3. Впровадження нових навчальних програм 
4. Просвітницька кампанія здорового способу життя та профілактики 
соціальних захворювань 
5. Аналіз доступності спортивних і культурних закладів для людей з 
особливими потребами та розробка рекомендацій щодо усунення 
існуючих перешкод 
6. Створення екологічних гуртків і проведення екологічних конкурсів 

D.2.4. Новітня 
бібліотека – артпростір 
креативності та 
самореалізації 

1. Облаштування бібліотек, як сучасного, креативного та комфортного 
простору для жителів міста 
2. Забезпечення доступності та корисності ресурсів і послуг бібліотек, 
зокрема доступ користувачів до бібліотечних ресурсів в режимі он-лайн 
3. Підтримка та збереження фонду знань та інформаційного потенціалу 
для нинішніх і майбутніх поколінь 

Стратегічна ціль D.3. Зручна логістика – комфортний відпочинок і дозвілля 
D.3.1. Проектування 
будівництва мосту 
через річку Дніпро 

1. Забезпечення надійного транспортного зв’язку між лівобережними та 
правобережними районами міста Кременчука 
2. Формування південних об′їзних шляхів Кременчука у напрямках на 
Кіровоград, Черкаси, Київ, Дніпропетровськ, розвантаження вуличної 
мережі міста, що значно покращить екологічні умови для мешканців міста 
3. Збільшення пропускної спроможності мостового переходу для 
зростаючих потоків транспортного коридору Північ-Південь (Харків-Одеса) 

D.3.2. Створення нових 
місць відпочинку із 
доступом людей з 
особливими 
потребами 

1. Створення нових сучасних «зелених зон», зони відпочинку та дозвілля 
для всіх вікових груп мешканців міста 
2. Створення в зонах відпочинку нових елементів і спеціально відведених 
місць для вигулу собак (насадження, конструкції, послуги) 
3. Проведення заходів дозвілля (майстер-класи, тренінги, ігри, заняття 
фізкультурою) силами місцевих ентузіастів, активістів та членів громади 
4. Популяризація здорового способу життя 
5. Озеленення та прикрашення вулиць, провулків, будинків міста 

D.3.3. Створення умов 
для активного дозвілля 
та занять спортом 

1. Організація спортивних і дитячих майданчиків із доступом осіб із 
особливими потребами 
2. Організація роботи спортивних секцій та клубів 
3. Пропаганда здорового способу життя 



Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року 

16 

3. Оцінка екологічної ситуації в місті Кременчук 
Екологічна ситуація на території міста характеризується відносною стабільністю показників. 
Високий рівень концентрації промислових об'єктів в місті, нераціональна структура 
промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв, 
відсутність належних природоохоронних систем зумовлюють в Кременчуці підвищений 
рівень забруднення довкілля, дефіцит водних ресурсів. Нестача в безвітряні періоди кисню в 
приземних шарах атмосфери, застій біля земної поверхні повітря, забрудненого викидами 
промисловості і транспорту, призводить в останній час до смогових явищ. 

Однією із складових розв’язання нагальних екологічних проблем є створення дієвої системи 
моніторингу довкілля, тобто організація системи спостережень, збирання, оброблення, 
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін 
та прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля, його впливу на 
здоров’я населення та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Сучасна екологічна ситуація об’єднує в собі оцінку екологічного стану окремих компонентів 
довкілля: стану атмосферного повітря та водного середовища, поводження з відходами, 
природно-заповідних територій, характер яких постійно змінюється. Від напряму цих змін 
залежить рівновага природних екосистем та збалансованість подальшого екологічного та 
соціального-економічного розвитку міста Кременчука. 

3.1. Ключові проблеми екологічної безпеки міста 
Робоча група з СЕО визначила рейтинг ключових проблем екологічної безпеки міста. 

Таблиця 2. Проблеми екологічної безпеки міста Кременчука 
№ 

(рейтинг) Проблема 

1 Забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств і 
автотранспорту (високий рівень забруднення повітряного басейну міста) 

2 Незадовільний стан звалища ТПВ 
3 Відсутність підприємств з переробки ТПВ 
4 Розташування деяких підприємств в безпосередній близькості від житлових кварталів 

(невизначеність санітарно-захисних зон навколо підприємств) 
5 Недосконалість системи екологічного моніторингу 
6 Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами 

промислових підприємств і підприємств ЖКГ 
7 Розміщення та утилізації промислових відходів 
8 Слабкі важелі впливу органів місцевого самоврядування на процеси техногенного 

навантаження в місті 
9 Розміщення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) 

10 Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок міста 
11 Недостатня ефективність роботи наявних очисних споруд 
12 Значні обсяги утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки 
13 Низький рівень екологічної культури у представників бізнесу та населення 
14 Забрудненість ґрунтів на території міста 
15 Низький рівень використання альтернативних джерел енергії 
16 Незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій, зливової каналізації 
17 Загроза підтоплення частини території міста 
18 Висока енергоємність та ресурсоємність виробництва 
19 Низький рівень впровадження енергоефективних технологій 

 

Забруднення підземних водоносних горизонтів 

Загальна кількість нафтопродуктів в підземних горизонтах виробничого майданчика 
ПАТ «Укртатнафта» становить близько 60 тис. т. Підприємством активно ведуться роботи з 
їх вилучення. З 1994 р. експлуатується установка з середньодобовою потужністю 300 літрів. 
У 2015 р. обсяг вилучених нафтопродуктів склав 128,1 т, а з початку експлуатації установок з 
вилучення нафтопродуктів – 55617,88 т. 
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Через забруднення підземних водоносних горизонтів в зоні впливу ставка-випарника 
ПАТ «Укртатнафта» ряд сіл Кременчуцького району користуються привізною питною водою. 
Зазначене підприємство щомісячно перераховує кошти для забезпечення питною водою 
населених пунктів, що розташовані в зоні впливу ставка-випарника. У 2008 р. ця сума 
становила 584 тис. грн, у 2009 р. – 568 тис. грн, у 2010 р. – 673,02 тис. грн, у 2011 р. – 
915 тис. грн, у 2012-2015 рр. зросла до 1332 тис. грн щорічно. 

Сезонне погіршення якості поверхневих вод в районі міського водозабору 
Єдиним джерелом питного водопостачання для населення м. Кременчук є Кременчуцьке 
водосховище. Літній період дуже складний для системи водопостачання міста, протягом 
якого якість питної води має граничні показники, що напряму пов'язано з погіршенням якості 
води у Кременчуцькому водосховищі. 

У районі міського водозабору сезонні відхилення (рівень кисню знижується, а вміст марганцю 
підвищується) спостерігаються у літні місяці при високих температурах повітря та 
швидкостях вітру до 2 м/хв. у глибинних пробах води в районі питного водозабору (забірний 
оголовок розташований на дні Кременчуцького водосховища на глибині майже 14 м). 

На думку місцевої влади міста, проблему необхідно вирішувати на загальнодержавному 
рівні: потрібна розробка комплексних загальнодержавних заходів для попередження та 
зменшення виникнення періодичного погіршення якості води Кременчуцького водосховища 
та ведення постійного моніторингу (за допомогою автоматизованих постів спостереження) 
якості поверхневих вод Кременчуцького водосховища зі своєчасним прийняттям 
управлінських рішень. 

3.2. SWOT-аналіз екологічної ситуації в місті 
Робочою групою з проведення СЕО був виконаний SWOT-аналіз екологічної ситуації в місті 
Кременчук, узагальнені результати якого наведені в табл. 3. 

Таблиця 3. SWOT-аналіз екологічної ситуації в місті Кременчук 
Сильні сторони Слабкі сторони 

 Значні водні ресурси (р. Дніпро, 
Дніпродзержинське водосховище, річки Сухий 
Кагамлик, Крива Руда, Сухий Омельник) 

 Природні ресурси Кременчуцького 
залізорудного району (залізна руда, граніт, 
щебінь, пісок, джерела мінеральних вод) 

 Наявність промислових підприємств 
загальнонаціонального значення 

 Багатогалузевий та диверсифікований 
господарський комплекс (промисловість, 
будівництво, транспорт, сфера послуг) 

 Вигідне географічне розташування: на 
перетині транспортних комунікацій 

 Розвинена інфраструктура водного, 
залізничного, автомобільного транспорту 

 Науково-дослідні та проектні інститути 
 Наявність ВНЗ та мережі професійно-

технічних училищ 
 Розвинута інженерна та комунікаційна 

інфраструктура 
 Наявні очисні споруди міста (комплекс 

механічної, фізико-хімічної, біологічної 
очистки) 

 Створено відділ енергоменеджменту у 
структурі виконавчих органів міської ради 

 Системна заміна світильників зовнішнього 
освітлення на енергоефективні, капітальний 
ремонт електромереж зовнішнього освітлення 

 Розгалужена система зелених насаджень 

 Валовий обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря є найбільшим 
серед населених пунктів Полтавської області 

 Дисперсне розташування промислових та 
комунальних підприємств, необхідність 
організації санітарно-захисних зон 

 Стаціонарні джерела забруднення 
(нафтопереробні, машинобудівні, енергетичні 
підприємства) мають високі класи небезпеки 

 Значна частина забруднення атмосферного 
повітря припадає на автомобільний 
транспорт та підприємства 

 Розміщення в прибережній захисній смузі 
водосховища ряду виробництв, не сумісних з 
режимом водоохоронних територій 

 Існуюча система водоочистки не забезпечує 
стабільну відповідність води державним 
санітарним нормам 

 Підняття рівня підземних вод та підтоплення 
території, замулення водовідвідних споруд 

 Замулення та заростання русл річок Сухий 
Кагамлик, Крива Руда, р. Дніпро (влітку); 
високий рівень забруднення річок 

 Втрати води з водопровідних мереж через їх 
зношеність 

 Незадовільний стан каналізаційної системи: 
обладнання, каналізаційних колекторів, 
трубопроводів, слабкі очисні споруди міста 

 Значні обсяги промислових стоків 
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 Рекреаційна зона вздовж 
Дніпродзержинського водосховища на лівому 
березі Дніпра 

 На території міста розташовані 5 об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого 
значення та один об’єкт загальнодержавного 
значення 

 Здійснюється моніторинг атмосферного 
повітря (стаціонарний, пересувний) 

 Якість води у Кременчуцькому водосховищі 
наближається до 3-ого класу й потребує 
нового підходу до очищення 

 Невідповідність якості води в річках Дніпро, 
Сухий Кагамлик, Крива Руда 

 Відсутність централізованої зливової 
каналізації 

 Основне та резервне джерело 
водопостачання знаходяться в 
незадовільному екологічному стані 

 Підземні джерела для централізованого 
питного водопостачання не використовуються 

 Полігон ТПВ необлаштований, немає захисту 
від забруднення підземних вод 

 Великі обсяги промислових і побутових 
відходів 

 Відсутність ефективного енергоменеджменту 
та плану дій сталого енергетичного розвитку 

 Низький рівень впровадження 
енергоефективних технологій в 
муніципальному секторі 

 Неповне оснащення бюджетних установ та 
житлового фонду міста засобами обліку та 
регулювання споживання енергоресурсів 

 Недостатній розвиток та благоустрій 
рекреаційної зони вздовж водотоків 

 Відсутність об’їзних доріг, потужне 
транспортне навантаження на мостовий 
перехід 

 Відсутність аналізу захворюваності 
населення у зв’язку з забрудненням довкілля 

 Незадовільний стан природно-заповідного 
фонду та зелених насаджень міста 

 Відсутність єдиної консолідуючої 
природоохоронної програми 

 Плани побудови нових заводів поблизу 
Кременчука, близькість Біланівського ГЗК 

 Система моніторингу атмосферного повітря 
орієнтована на контроль діяльності 
підприємств, а не на оцінювання стану 
повітря в зоні житлової забудови 

Можливості Загрози 
 Стимулювання енергоефективності у 

виробництві та житлово-комунальній сфері 
 Використання альтернативних джерел енергії 
 Значний кліматичний і технологічний 

потенціал для впровадження сонячної 
енергетики 

 Стимулювання впровадження 
енергоощадних технологій 

 Подальший розвиток екологічного управління 
 Можливість отримання кредитів від 

міжнародних фінансових установ 

 Політична нестабільність та воєнні дії на 
сході України 

 Продовження економічної стагнації 
 Підвищення концентрації екологічно 

небезпечних виробництв у місті 
 Зростання кількості аварійних ситуацій через 

зношеність комунальної інфраструктури 
 Зростання рівня забруднення водних об’єктів 

внаслідок неефективної системи очищення 
стічних вод у промисловості та комунальному 
господарстві 

 Зростання рівня захворюваності внаслідок 
забруднення довкілля 

3.3. Аналіз трендів стану довкілля 
Атмосферне повітря 
Забруднення атмосферного повітря у місті обумовлено викидами забруднюючих речовин від 
стаціонарних і пересувних джерел забруднення. 
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Обсяг викидів забруднюючих речовин підприємствами Кременчука у 2015 р. становив 
16067,85 т, або 28,9% від загального обсягу викидів стаціонарними джерелами Полтавської 
області. Це найбільший обсяг викидів в області. З початку 2000-х років обсяг викидів 
забруднюючих речовин підприємствами Кременчука у цілому зростав, але в останні роки 
стабілізувався (рис. 2). 

 
Джерело: Інформація Головного управління статистики у Полтавській області 

Рис. 2. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в місті 
Кременчук у 2010-2015 роках 

Головними стаціонарними джерелами забруднення в місті є підприємства машинобудування, 
енергетики, нафтохімії та будівельної індустрії. Близько 95% викидів підприємств припадає 
на 9 з них: ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», 
Кременчуцька ТЕЦ, ПАТ «Кременчуцький колісний завод», ПАТ «АвтоКрАЗ», 
ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ПАТ «Кредмаш», ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод», ТОВ НВФ «Техвагонмаш». Основним забруднювачем повітря в місті 
стабільно залишається ПАТ «Укртатнафта» – 11238,86 т у 2015 р., або 70% міських викидів. 

Історично так склалося, що в місті частина підприємств розташовуються в безпосередній 
близькості до жилих кварталів, деякі будинки розташовані фактично впритул до територій 
промислових підприємств. Це призводить до чисельних скарг мешканців щодо незадовільних 
умов проживання, пов’язаних з роботою підприємств через підвищення забруднення 
атмосферного повітря, шумового навантаження та вібрації. У деяких підприємств, 
зосереджених в промислових зонах міста, невизначені санітарно-захисні зони в яких було б 
враховано ефект сумації викидів від декілька поруч розташованих виробництв. 

У Кременчуці спостерігається найбільша у регіоні щільність викидів шкідливих речовин у 
розрахунку на одну особу (206,1 т). Більше половини всіх викидів в атмосферне повітря 
забезпечують пересувні джерела, з яких левова частка припадає на автотранспорт. 

Таблиця 4. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в місті 
Викиди забруднюючих речовин 2010 2013 2014 2015 

Всього, тис. т 32,3 34,5 32,2 27,9 
у т. ч. стаціонарними джерелами забруднення, тис. т 18,7 19,8 18,6 16,1 
у розрахунку на 1 кв. км, т 336,1 359,4 335,2 290,2 

Джерело: Інформація Головного управління статистики у Полтавській області 
Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих 
речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, 
електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, для відокремлення таких об'єктів від 
територій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво 
житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з 
постійним перебуванням людей. 
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Значна частина забруднення атмосферного повітря припадає на автомобільний транспорт – 
42,3% у 2014 році. 

Розрахунки розсіювання в атмосфері міста Кременчук забруднюючих речовин 
відпрацьованих газів автотранспорту за методикою ОНД-86 показали можливість 
перевищення допустимого рівня забруднення повітря на вулицях міста оксидом вуглецю – 
близько 2,2 ГДК, оксидами азоту – до 10,1 ГДК, вуглеводнями – 3,3 ГДК. Найбільші величини 
перевищення ГДК одержані для вузьких вулиць з інтенсивним рухом автомобільного 
транспорту і щільною забудовою, тобто та, де найгірші умови провітрювання території і де 
розсіювання шкідливих речовин відбувається повільно. 

Таблиця 5. Найбільші середні та максимальні концентрації забруднюючих речовин 
(в кратності ГДК) в атмосферному повітрі міста Кременчук у 2015 р. 
Забруднююча речовина ГДК, мг/м3 Середня 

концентрація 
Максимальна з 

разових концентрацій 
Пил 0,15 1,156 1,2 
Діоксид сірки 0,05 0,035 0,08 
Оксид вуглецю 3,0 0,213 0,8 
Діоксид азоту 0,04 0,758 2,2 
Оксид азоту 0,06 0,212 0,15 
Фенол 0,003 0,7 3,0 
Сажа 0,05 0,218 1,0 
Аміак 0,04 0,433 0,3 
Формальдегід 0,003 2,75 1,3 
Бензол 0,1 0,194 0,2 
Толуол 0,6 0,001 0,3 
Сума ксилолів 0,2 0,029 1,0 

Джерело: Екологічний паспорт Полтавської області (2015 рік). 
У 2015 р. порівняно з 2014 р. загальний рівень забруднення міста Кременчук дещо 
підвищився. Збільшився середній вміст оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, а також 
дещо збільшилася забрудненість важкими металами (залізом і цинком). Зменшення 
відзначено по пилу, ангідриду сірчистому, діоксиду азоту, оксиду азоту та таким важким 
металам, як марганець, мідь, свинець, хром. Тенденція за 5 років (2011-2015) іде на 
збільшення вмісту формальдегіду, аміаку, діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду азоту, 
фенолу, сажі та деяких важких металів: заліза, марганцю, цинку. Знижується середній вміст 
оксиду вуглецю, пилу, сульфатів, ароматичних вуглеводнів (бензол, толуол, етилбензол, 
ксилол) і таких важких металів, як мідь, нікель, свинець, хром. Динаміка викидів пилу, 
діоксиду азоту, діоксиду сірки та оксиду вуглецю від стаціонарних джерел у 2010-2015 роках 
представлена на рис. 3. 

 
Джерело: Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області у 2015 році 

Рис. 3. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел в місті Кременчук у 2010-2015 роках, тис. т 

У 2015 році загальне значення ІЗА (комплексний індекс забруднення атмосферного повітря) 
у м. Кременчук дещо зросло – до 6,5 (2014 р. – 6,05; 2013 р. – 6,0; 2012 р. – 5,5). 
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Таблиця 6. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 
повітря міста у 2014 році 

 Пересувні 
джерела 

Стаціонарні 
джерела 

Усього, т 13592,8 18587,7 
Діоксиду сірки 206,9 2802,1 
Діоксиду азоту 2042,4 2135,3 
Метану 41,3 385,3 
Оксиду вуглецю 9638,9 3142,1 
Оксиду азоту 15,4 1,3 
Сажі 259,5 18,9 
Неметанових летких органічних сполук 1387,0 9459,8 
Діоксиду вуглецю, тис т 191,8 1789,5 

Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. 
Кременчука проводяться Кременчуцькою лабораторією спостережень за забрудненням 
атмосферного повітря Полтавського центру з гідрометеорології на 4-х стаціонарних постах. 

Стан водних ресурсів 
Основною водною артерією Кременчука є річка Дніпро, як частина Дніпродзержинського 
водосховища. Також через місто протікають малі річки: Сухий Омельник, Сухий Кагамлик, 
Крива Руда. 

Аналіз сучасного стану водних ресурсів свідчить, що негативні процеси на річках, 
водосховищах і водоймах тривають. Більшість річок та водотоків замулилися, місцями 
втратили природну чистоту, порушена їх здатність до самоочищення. Русла річок, які 
протікають через Кременчук, потребують розчищення, відновлення водності, поліпшення 
екологічного стану і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану. 

Кременчук майже на 98% забезпечує потреби в «свіжій» воді з поверхневих джерел 
водопостачання. В останні роки спостерігається стійка тенденція щодо зменшення обсягів 
водоспоживання, що в першу чергу пов’язано з економічними чинниками. Єдиним джерелом 
питного водопостачання для населення міста є Кременчуцьке водосховище. Літній період 
дуже складний для системи водопостачання міста, протягом якого якість питної води має 
граничні показники, що напряму пов'язано з погіршенням якості води у водосховищі. 

 

 
Джерело: Інформація Головного управління статистики у Полтавській області 
Рис. 4. Динаміка забору прісної води з природних водних джерел та її використання в 

м. Кременчук 
Основними причинами погіршення якості води в річках є недостатня ефективність роботи 
очисних споруд, незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій, споруд 
зливової каналізації. Більша частина каналізаційних мереж потребує заміни або капітального 
ремонту. Прориви каналізаційних колекторів є джерелом забруднення міського середовища. 

Таблиця 7. Використання водних ресурсів міста 
Використання водних ресурсів 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Використано свіжої води, млн м3 33,2 30,2 28,2 26,3 22,6 21,2 
Обсяг оборотної та послідовно 327,8  275,2 284,4 222,3  



Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року 

22 

(повторно) використаної води 

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює КП «Кременчукводоканал», яке 
задовольняє попит споживачів з постачання води питної якості та очищення господарсько-
фекальних стічних вод. Загальна довжина водогінної мережі м. Кременчука становить 
423,37  км, каналізаційної мережі – 283,6 км. У 2015 р. КП «Кременчукводоканал» було 
скинуто в річки Дніпро, Псел та Сухий Кагамлик 15,17 млн м3 зворотних вод. При цьому обсяг 
забруднюючих речовин склав 4683 т. 

 
Джерело: Інформація Головного управління статистики у Полтавській області 

Рис. 5. Динаміка скиду зворотних вод у водні об’єкти м. Кременчук 

Відходи 
Важливою екологічною проблемою Кременчука як промислового міста є поводження з 
промисловими та побутовими відходами. Найбільша кількість відходів у Полтавській області 
утворюється саме в Кременчуці. У 2014 р. обсяг утворення небезпечних промислових 
відходів І-ІІІ класів небезпеки в Кременчуці склав 72% від загального обсягу відходів області 
(для порівняння: Полтава – 14%, Горішні Плавні – 3%). 

Основними забруднювачами довкілля міста промисловими відходами є ПАТ «Кременчуцький 
сталеливарний завод» (станом на 01.01.2016 у відвалі формувальних сумішей на 
орендованій земельній ділянці знаходиться 7,463 млн т нетоксичних відходів) і 
ПАТ «Укртатнафта» (2,1% від усіх розміщених відходів в області І-ІV класу небезпеки). 

Загальна кількість офіційно зареєстрованих місць видалення відходів в місті складає 10, 
включаючи законсервований полігон промвідходів цеха № 18 ПАТ «Укртатнафта». 

Міський полігон твердих побутових відходів розташований у правобережній частині м. 
Кременчука на Деївській горі та займає площу, згідно Державного акту на постійне 
землекористування, 28,0554 га. Звалище існує з 1965 року, усереднена товща шару 
накопичених на даний час відходів на звалищі складає 40 м, що становить 80% 
завантаження. Згідно даних паспорту міського звалища загальний обсяг видалених відходів 
станом на 01.01.2015 рік становить 8811835 т, обсяг видалених відходів протягом 2014 р. 
склав 67075 т. Глибина залягання рівня ґрунтових вод коливається від 5,7 до 47,5 м від 
поверхні землі. 

Таблиця 8. Утворення та накопичення відходів, тис. т 
 2010 2013 2014 2015 

Утворення відходів:     
І–ІV класів небезпеки - всього 930,8 1114,3 232,8 119,3 
у тому числі І–ІІІ класів небезпеки 101,1 74,5 37,1 19,1 
Наявність відходів на кінець року:     
І–ІV класів небезпеки - всього 11335,9 20238,6 20397,8 20482,1 
у тому числі І–ІІІ класів небезпеки 15,9 16,8 12,1  13,4 

Існуюче звалище побутових відходів майже заповнено, а достатня кількість спеціально 
відведених місць для складування відходів виробництва відсутня. Основними чинниками 
небезпечного стану звалища ТПВ на Деївській горі є підвищена швидкість його заповнення, 
відсутність системи відводу звалищного фільтрату, відсутність фундаментальних 
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протифільтраційних заходів. Альтернативи для розміщення нового полігону твердих 
побутових відходів у місті немає. За даними моніторингу стану підземних вод на території 
житлової забудови в межах впливу звалища ТПВ у підземних водах систематично 
фіксуються перевищення нормативних показників за нітратами та загальною мінералізацією. 
Основними чинниками стану звалища ТПВ є відсутність системи відводу фільтрату та 
протифільтраційних заходів. Тому єдиним шляхом вирішення проблеми поводження з 
відходами є реконструкція міського звалища ТПВ з розробкою інженерного захисту його 
території. 

 
Джерело: Інформація Головного управління статистики у Полтавській області 

Рис. 6. Динаміка утворення та утилізації відходів I-IV класів небезпеки в місті 
Кременчук 

Загальний обсяг накопичених відходів невпинно зростає, але темпи зростання значно 
уповільнилися (рис. 7). 

 
Джерело: Інформація Головного управління статистики у Полтавській області 

Рис. 7. Динаміка наявних накопичених відходів I-IV класів небезпеки в м. Кременчук 
Пріоритетним завданням для Кременчука є будівництво сучасного сміттєпереробного 
заводу, що сприятиме в цілому покращенню переробки побутових відходів не тільки 
Кременчука, а й поблизу розташованих населених пунктів, а також дасть можливість 
вирішити питання недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ в межах міста та району. 

Стан земель і ґрунтів 
Природний ґрунтовий покрив на більшій частині території Кременчука піддається значним 
змінам. Помітною особливістю міських ґрунтів є велика кількість антропогенних включень, 
перемішування та переущільнення майже в усіх частинах ґрунтового профілю. За умов 
відсутності підтоплення територій правобережної частини міста в даній природній зоні ґрунти 
б мали значно кращі якості, досить високу продуктивність та стійкість до техногенного 
навантаження. 

Проблема підтоплення належить до таких, яка може і повинна бути вирішена як внаслідок 
зниження техногенного навантаження на територію міста, так і внаслідок збільшення 
водообміну у Дніпродзержинському водосховищі та максимального наближення штучно 
створеної системи водосховищ до природної екосистеми. Зниження рівня ґрунтових вод на 
1 м призведе до підвищення продуктивності природних ґрунтів. 
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Забрудненість ґрунтів у місті пов'язано головним чином з викидами автотранспорту та 
промислових підприємств. Компоненти промислових викидів підприємств значно змінюють 
фізико-хімічні властивості ґрунтів, особливо в промислових та промислово-селітебних 
підзонах, де створюються несприятливі умови для росту і розвитку рослин. Забруднюючі 
речовини осідають в радіусі до 5 км від стаціонарного джерела викидів. Основними 
джерелами забруднення ґрунтового покриву є підприємства енергетики, металургії, 
машинобудування, нафтохімії. При порівнянні 2008 та 2014 років вміст важких металів у 
ґрунтах за усіма елементами збільшується. При цьому значення деяких елементів 
збільшилося майже вдвічі, що свідчить про поступове забруднення ґрунтів промисловими 
токсикантами. Внаслідок багаторічних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 
міста навколо підприємств сформувалися зони істотного забруднення ґрунтового покриву, 
перевищення ГДК якого постійно зростає. 

Здоров’я населення 
Надходження забруднюючих речовин в атмосферу позначається на здоров'ї населення. 
Оксиди вуглецю, сірки, азоту, вуглеводні, сполуки свинцю, пил, що надходять в атмосферу, 
здійснюють токсичний вплив на організм людини. 

 
Джерело: Управління охорони здоров’я виконкому Кременчуцької міської ради  

Рис. 8. Динаміка захворюваності населення міста на хронічний бронхіт 
 

 
Джерело: Управління охорони здоров’я виконкому Кременчуцької міської ради  

Рис. 9. Динаміка поширеності злоякісних новоутворень і відповідної захворюваності 
населення м. Кременчук  

Озеленення та природоохоронні території міста 
Зелену зону міста утворюють 10 парків, 20 скверів і бульварів, розташованих в різних 
частинах міста; зелена зона вздовж набережної; різновікові соснові насадження у північно-
східній частині околиць; прилеглі до міста острови, а також вуличні та внутрішньо-квартальні 
насадження. Два парки міста входять до пам'яток садово-паркового мистецтва 
(Придніпровський парк і Міський сад). Одним з актуальних питань залишається проведення 
інвентаризації зелених насаджень загального користування на територіях м. Кременчука. 

Парки Кременчука: 
1. Воїнів-інтернаціоналістів – 19,0 га; 
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2. Крюківський парк – 8,8 га; 
3. Студентський – 60,0 га; 
4. Миру – 10,0 га; 
5. Міський сад – 7,8 га; 
6. МЮДа – 6,0 га; 
7. Придніпровський – 18,0 га; 
8. Ювілейний – 18,0 га. 

На території міста знаходяться шість об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), у тому 
числі один загальнодержавного значення – заказник «Білецьківські плавні» (входить до 
регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні»). Загальна площа об’єктів ПЗФ на 
території міста – 677,39 га, що становить 7,07% від площі міста. 

Таблиця 9. Перелік об’єктів природно-заповідного фонду Кременчуцької міської 
ради 

Площа, га 
№ Назва об’єкту в межах 

міськради 
загальна Категорія об’єкту Рік 

створення 

1. Кременчуцькі плавні 602 5080 Регіональний ландшафтний 
парк 

2001 

2. Білецьківські плавні 75 2980 Ландшафтний заказник  1994 
3. Придніпровський 40,19 40,19 Парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва 
1975 

4. Кагамлицький 28,15 28,15 Регіональний ландшафтний 
парк 

2013 

5. Міський сад 7 7 Комплексна пам’ятка 
природи 

1993 

6. Скеля – гранітний 
реєстр 

0,05 0,05 Геологічна пам’ятка природи 1970 
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4. Аналіз відповідності цілей Стратегії регіональним 
екологічним цілям 

Регіональні екологічні цілі для Полтавської області визначені у Стратегії розвитку 
Полтавської області на період до 2020 року (вставка 1). 

Вставка 1 
Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року 

Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу 
Операційна ціль 1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення 
1.3.1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами 
1.3.2. Очищення території області від стихійних завалищ та сміття. Запобігання 
забрудненням від індустріальних виробництв та видобутку корисних копалин 
1.3.3. Використання місцевих українських традицій для формування серед дітей та молоді 
здорового патріотизму, дбайливого ставлення до довкілля 
1.3.4. Забезпечення захисту населених пунктів від підтоплення, зсувів ґрунтів та абразії 
берегів річок 
1.3.5. Поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів 

Операційна ціль 2.3. Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективних 
громадського, аграрного та промислового секторів 
2.3.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами в містах та сільських 
населених пунктах 
2.3.2. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій 
2.3.3. Використання місцевих видів палива та збільшення власного видобутку газу 
2.3.4. Розвиток альтернативної енергетики 
2.3.5. Диверсифікація джерел електричної енергії 
2.3.6. Створення умов для модернізації мереж енергоресурсів з метою рівного доступу до 
них споживачів 
2.3.7. Термомодернізація будівель та енергоефективне будівництво 

Операційна ціль 2.4. Реалізація туристичного потенціалу регіону 
2.4.1. Реалізація потенціалу лікувально-оздоровчого, культурно-пізнавального, спортивно-
оздоровчого, бізнес та зеленого туризму. 

Робоча група з СЕО провела аналіз відповідності цілей Стратегії регіональним екологічним 
цілям (табл. 12). Для оцінки відповідності цілей використовувалася п’ятибальна шкала: 
++ – цілі Стратегії добре узгоджені з регіональними екологічними цілями  
+ – цілі Стратегії та регіональні екологічні цілі принципово узгоджуються, проте не узгоджені 
в стратегії. Необхідно тісніше пов’язати цілі на наступних етапах планування та/або на рівні 
заходів 
0 – цілі Стратегії та регіональні екологічні цілі нейтральні по відношенню одні до одних 
- – цілі Стратегії та регіональні екологічні цілі не узгоджуються, але можуть бути узгоджені. В 
рамках наступного планування потрібні спеціальні заходи, спрямовані на узгодження цілей 
стратегії та регіональних екологічних цілей  
-- – цілі Стратегії та регіональні екологічні цілі принципово суперечать одні одним. Необхідні 
термінові заходи, сформовані на уточнення цієї цілі Стратегії 
Стратегічний напрям А «Місто розвиненого експортоорієнтованого бізнесу» спрямований на розвиток 
бізнесу, в першу чергу, малого та середнього, і, відповідно, на сприяння розвитку експорту в сегменті 
МСП. Цей напрям є нейтральним по відношенню до регіональних екологічних цілей. Неврахування 
екологічних вимог в процесі розвитку бізнесу може знизити його конкурентоспроможність, оскільки для 
багатьох країнах характерним є підвищений попит на екологічно чисту продукцію. Для більш повного 
узгодження стратегічного напряму А з регіональними екологічними цілями доцільно включити: 

 в оперативну ціль А.1.1 – оперативне завдання зі сприяння розвитку екологічно 
дружнього («зеленого») малого та середнього бізнесу; 
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 в оперативну ціль А.2.2 – оперативні завдання з проведення тренінгів для представників 
малого та середнього бізнесу з питань «зеленого» бізнесу, енергоменеджменту, 
альтернативної енергетики та збалансованих моделей споживання і виробництва. 

Таблиця 10. Аналіз відповідності цілей Стратегії регіональним екологічним цілям 
Стратегічні напрями Стратегії розвитку міста Кременчука 

на період до 2028 року 

Регіональні екологічні цілі 
А. Місто 
розвиненого 
експортооріє
нтованого 
бізнесу 

В. Місто зі 
сприятливими 
умовами 
інвестування  

С. Енерго-
ефективне 
та 
екобезпечне 
місто 

D. Креативний 
життєвий та 
гуманітарний 
простір розвитку 
людини 

1. Формування ефективної 
системи управління твердими 
побутовими відходами 

0 0 ++ 0 

2. Запобігання забрудненням від 
індустріальних виробництв і 
видобутку корисних копалин  

0 0 + 0 

3. Забезпечення захисту 
населених пунктів від 
підтоплення 

0 0 0 0 

4. Поліпшення якості питної води 
та водозабезпечення споживачів 0 0 ++ 0 
5. Формування дбайливого 
ставлення до довкілля 0 0 ++ + 
6. Розвиток альтернативної 
енергетики 0 + ++ + 
7. Підвищення ефективності 
управління енергетичними 
ресурсами в містах та сільських 
населених пунктах 

0 + ++ + 

Метою стратегічного напряму B «Місто зі сприятливими умовами інвестування» є 
стимулювання внутрішніх і зовнішніх інвестицій та підвищення конкурентоспроможності 
ключових галузей економіки міста. Цей напрям принципово узгоджується з регіональними 
екологічними цілями 6 і 7 (завдяки оперативній цілі B.1.2 «Розвиток індустріального парку 
«Центральний»», оскільки у планованому індустріальному парку передбачається розміщення 
підприємств, що працюють в сфері енергоефективних і енергозберігаючих технологій). 

Стратегічний напрям С «Енергоефективне та екобезпечне місто» спрямований на 
покращення екологічної ситуації в місті через створення енергоефективної інфраструктури та 
забезпечення екологічної безпеки. Тому він добре узгоджується з регіональними 
екологічними цілями 1, 4-7 і принципово узгоджується з ціллю 2. 

Стратегічний напрям D «Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини» 
передбачає сприяння об’єднанню мешканців навколо спільних цілей та переорієнтацію 
освітнього й культурного простору на розвиток людини. Цей напрям принципово 
узгоджується з регіональними екологічними цілями 5, 6 і 7. Для більш повного узгодження 
стратегічного напряму D з регіональними екологічними цілями варто підсилити еколого-
управлінську та еколого-просвітню складову цього напряму й включити: 

 в оперативну ціль D.1.1. «Розширення можливостей громади та посилення ролі жінки в 
управлінні» – оперативні завдання зі створення системи залучення жителів міста до 
розв’язання екологічних проблем, підтримка громадських екологічних ініціатив та підвищення 
рівня обізнаності керівників підприємств і жителів міста з питань охорони довкілля та 
екологічної безпеки. 
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5. Оцінка впливу Стратегії на довкілля 
5.1. Можливі чинники змін антропогенного та природного 

характеру 
Антропогенним чинником змін в Кременчуці залишається високий рівень розвитку 
підприємств машинобудування, енергетики, нафтохімії та будівельної індустрії, діяльність 
яких призводить до значного забруднення довкілля. 

Разом з тим, стратегічне бачення Стратегії розвитку міста передбачає впровадження 
сучасних технологій у галузі збереження довкілля. Тому одним зі стратегічних напрямів 
розвитку є напрям С «Енергоефективне та екобезпечне місто», спрямований на покращення 
екологічного стану території міста. Належна реалізація цього напряму сприятиме зменшенню 
антропогенного навантаження на довкілля. 

Стратегічний напрям розвитку А «Місто розвиненого експортоорієнтованого бізнесу» 
спрямований на створення бізнес-середовища, сприятливого для розвитку малих і середніх 
підприємств, для просування продукції місцевих виробників на зовнішні ринки. Цей напрям 
розвитку не має призводити до негативного впливу на довкілля. Разом з тим, стратегічний 
напрям В «Місто зі сприятливими умовами інвестування» може призвести до зростання 
антропогенного навантаження на довкілля, якщо в процесі його реалізації не будуть 
враховуватися екологічні вимоги. 

Значним антропогенним чинником є промислові та побутові відходи, а також розміщення й 
утилізація ТПВ. Реалізація оперативної цілі С.3.3 «Ефективна система поводження з ТПВ та 
утилізація відходів» має сприяти зменшенню впливу цього чинника. 

Важливим антропогенним чинником є забруднення поверхневих вод стічними водами, 
пов'язаний з недостатньо ефективною роботою очисних споруд, незадовільним станом 
каналізаційних мереж і споруд зливової каналізації. Зменшенню скидів забруднюючих 
речовин у р. Дніпро, річки та водойми міста мають сприяти оперативні цілі, спрямовані на 
модернізацію системи водовідведення, забезпечення населення якісною питною водою та 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм. 

Одним з найважливіших чинників змін природного характеру, що можуть вплинути на 
розвиток міста, є зміна клімату. Зі зменшенням ваги цього чинника пов’язана стратегічна ціль 
С.1 «Ефективна енергетична політика міста», спрямована на впровадження заходів з 
енергозбереження та енергоефективності. Ця ціль має сприяти зменшенню споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, що в свою чергу є запорукою зменшення шкідливих викидів 
в атмосферу, в тому числі викидів вуглекислого газу. Стратегія також містить оперативне 
завдання, спрямоване на адаптацію до змін клімату – С.1.1.4. «Проведення масово-
роз`яснювальної роботи серед дітей молодшого віку, учнів, молоді та кременчужан щодо 
енергозбереження та запобігання змінам клімату». 

На екологічну ситуацію може вплинути демографічний чинник, оскільки в останні роки в місті 
спостерігається ускладнення демографічної ситуації. Тому дуже важливим є напрям 
розвитку D «Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини», реалізація 
якого має призвести до зростання рівня екологічної культури та поліпшення якості життя 
кременчужан, а також до розширення ролі громадян в управлінні містом. 

 

 

5.2. Ймовірний вплив Стратегії на складові довкілля 
Робоча група з СЕО здійснила експертну оцінку ймовірного впливу Стратегії на складові 
довкілля відповідно до контрольного переліку, наведеного в табл. 11. 
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Таблиця 11. Оцінка ймовірного впливу Стратегії на довкілля відповідно до 
контрольного переліку 

Негативний вплив 
Чи може реалізація Стратегії спричинити: 

Так Ймові
рно Ні 

Пом’якше
ння 

існуючої 
ситуації 

Повітря  
1. Збільшення викидів забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел   ●  

2. Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних 
джерел   ● + 

3. Погіршення якості атмосферного повітря   ● + 
4. Появу джерел неприємних запахів   ●  

5. Зміни повітряних потоків, вологості, температури або ж 
будь-які локальні чи регіональні зміни клімату   ● 

 

Водні ресурси  
6. Збільшення обсягів скидів у поверхневі води   ●  

7. Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких 
показників, як температура, розчинений кисень, прозорість, 
але не обмежуючись ними) 

  ● + 

8. Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у водні 
об’єкти   ● 

 

9. Значне зменшення кількості вод, що використовуються для 
водопостачання населенню   ● 

 

10. Збільшення навантаження на каналізаційні системи та 
погіршення якості очистки стічних вод   ● + 

11. Появу загроз для людей і матеріальних об’єктів, пов’язаних 
з водою (зокрема таких, як паводки або підтоплення)   ● 

 

12. Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни 
обсягів води будь-якого поверхневого водного об’єкту   ● 

 

13. Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих 
річок регіону   ● + 

14. Зміни напряму або швидкості потоків підземних вод   ●  

15. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору чи скидів або 
ж шляхом порушення водоносних горизонтів)   ● 

 

16. Забруднення підземних водоносних горизонтів   ●  
Відходи  

17. Збільшення кількості утворюваних твердих побутових 
відходів  ●   

18. Збільшення кількості утворюваних чи накопичених 
промислових відходів IV класу небезпеки   ● + 

19. Збільшення кількості відходів I-III класу небезпеки   ●  
20. Спорудження еколого-небезпечних об’єктів поводження з 

відходами   ● + 

21. Утворення або накопичення радіоактивних відходів   ●  

Земельні ресурси  

22. Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару   ●  

23. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії ґрунтів   ● + 
24. Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу   ●  

25. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, 
провали землі та інші подібні загрози через нестабільність 
літогенної основи або зміни геологічної структури 

  ● 
 

26. Суттєві зміни в структурі земельного фонду, чинній або 
планованій практиці використання земель   ● 

 

27. Виникнення конфліктів між ухваленими цілями стратегії та 
цілями місцевих громад   ● + 

Біорізноманіття та рекреаційні зони  

28. Негативний вплив на об’єкти природно-заповідного фонду 
(зменшення площ, початок небезпечної діяльності у 
безпосередній близькості або на їх території тощо) 

  ● 
 

29. Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності   ●  
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Негативний вплив 
Чи може реалізація Стратегії спричинити: 

Так Ймові
рно Ні 

Пом’якше
ння 

існуючої 
ситуації 

або територіальному представництві 
30. Збільшення площ зернових культур або 

сільськогосподарських угідь в цілому   ● 
 

31. Порушення або деградацію середовищ існування диких 
видів тварин   ● 

 

32. Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних 
можливостей   ●  

33. Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної 
спадщини   ●  

34. Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів 
довкілля (перепони для публічного огляду мальовничих 
краєвидів, появу естетично неприйнятних місць, руйнування 
пам’ятників природи тощо) 

  ●  

Населення та інфраструктура  
35. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності та зростанні 

кількості населення будь-якої території   ●  

36. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або 
виникнення нових потреб у житлі   ● 

 

37. Суттєвий вплив на нинішню транспортну систему. Зміни в 
структурі транспортних потоків  ●  + 

38. Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення 
транспортних сполучень  ●  

 

39. Потреби в нових або суттєвий вплив на наявні комунальні 
послуги   ●  

40. Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для 
здоров’я людей   ● 

 

Екологічне управління та моніторинг  

41. Послаблення правових і економічних механізмів контролю в 
галузі екологічної безпеки   ● + 

42. Погіршення екологічного моніторингу   ●  

43. Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого 
самоврядування на процеси техногенного навантаження   ●  

44. Стимулювання розвитку екологічно небезпечних галузей 
виробництва   ● + 

Інше  

45. Підвищення рівня використання будь-якого виду природних 
ресурсів  ●  

 

46. Суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу   ●  

47. Збільшення споживання значних обсягів палива або енергії  ●   
48. Суттєве порушення якості природного середовища   ●  
49. Появу можливостей досягнення короткотермінових цілей, 

які ускладнюватимуть досягнення довготривалих цілей у 
майбутньому 

  ● 
 

50. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі 
будуть незначними, але у сукупності викличуть значний 
негативний екологічний ефект, що матиме значний 
негативний прямий або опосередкований вплив на 
добробут людей 

 ●  

 

На основі експертних оцінок, представлених в табл. 11, можна зробити такі висновки щодо 
ймовірного впливу Стратегії на довкілля: 

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Стратегії не передбачається 
збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та погіршення його стану. 
Можливе, навіть, зменшення викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел і 
покращення якості атмосферного повітря внаслідок формування об’їзних шляхів Кременчука, 
розвитку електротранспорту та створення енергоефективної міської інфраструктури. 
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Вплив на водні ресурси. Стратегія не передбачає створення підприємств, діяльність яких 
призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води. Тому реалізація 
Стратегії не має призвести до погіршення стану водних ресурсів. Разом з тим, Стратегія 
містить оперативні цілі С.3.1. «Модернізація системи водовідведення», С.3.2. «Забезпечення 
населення якісною питною водою» та С.3.5. «Підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану водойм», досягнення яких має призвести до покращення якості 
поверхневих вод внаслідок очищення стічних вод та до покращення екологічного стану річок 
Крива Руда та Сухий Кагамлик. 

Відходи. Місто характеризується високим рівнем утворення й накопичення великих обсягів 
промислових і побутових відходів. Реалізація цілі С.3.3 «Ефективна система поводження з 
ТПВ та утилізація відходів» має сприяти зменшенню обсягів утворення ТПВ. Разом з тим, 
залишається проблемою утилізація промислових відходів I-III класів небезпеки, яка може 
бути вирішена внаслідок розроблення та застосування інноваційних технологій утилізації 
промислових відходів. 

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Стратегії не передбачається змін у 
топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як зсуви, селеві потоки, 
провали землі та інші подібні загрози.  

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В Стратегії не передбачається реалізація 
завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття. Натомість 
реалізація оперативної цілі D.3.2 «Створення нових місць відпочинку із доступом людей з 
особливими потребами» має сприяти зростанню кількості та якості наявних рекреаційних 
можливостей та створенню нових «зелених зон». 
Вплив на культурну спадщину. Реалізація Стратегії не має призводити до негативного 
впливу на наявні об’єкти історико-культурної спадщини. Натомість реалізація оперативних 
цілей А.3.2. «Проведення видовищних заходів з відпочинку та дозвілля» і D.2.2. «Створення 
культурних просторів для розвитку» має сприяти збереженню культурних традицій. 
Вплив на населення та інфраструктуру. Стратегія не передбачає появу нових ризиків для 
здоров’я населення міста. Передбачається вплив на нинішню транспортну систему, оскільки 
для забезпечення транспортних потоків планується побудувати міст через річку Дніпро. Це 
дасть можливість забезпечити надійне транспортне сполучення між лівобережними та 
правобережними районами міста та створити об’їзні шляхи, які дадуть змогу розвантажити 
вуличну мережу міста та покращити екологічні умови для містян. 
Екологічне управління, моніторинг. Стратегія не передбачає послаблення правових і 
економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки, натомість передбачає 
підвищення енергоефективності управління міським господарством, покращення поводження 
з відходами та модернізацію системи водовідведення. Стратегія орієнтована на 
впровадження ефективної системи екологічного моніторингу, який також передбачає і аналіз 
захворюваності населення. Реалізація стратегічної цілі С.2 «Енергоефективна міська 
інфраструктура» має сприяти зменшенню споживання значних обсягів палива та енергії. 
Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких 
можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у 
сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

Таким чином, реалізація Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року не має 
супроводжуватися появою нових негативних наслідків для довкілля. Разом з тим, реалізація 
багатьох оперативних цілей Стратегії може призвести до покращення екологічної ситуації в 
місті. 
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6. Рекомендації СЕО 
Даний розділ був сформований на основі пропозицій, наданих членами Робочої групи з 
проведення Стратегічної екологічної оцінки Стратегії. Ці пропозиції, які наведені в табл. 12 
мають бути розглянуті розробниками Стратегії та, за можливістю, враховані. Робочою групою 
запропоновано ряд оперативних завдань, реалізація яких може сприяти поліпшенню 
екологічної ситуації в місті. 

Під час розробки Стратегії була налагоджена тісна співпраця між Робочою групою з 
проведення Стратегічної екологічної оцінки та розробниками Стратегії. 

Таблиця 12. Врахування пропозицій Робочої групи з СЕО до Стратегії 
Напрям, ціль Пропозиції Робочої групи Стан врахування 

Стратегічний напрям А. Місто розвиненого експортоорієнтованого бізнесу 
Стратегічна ціль А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 

експорту 
А.1.1. Створення 
інституцій підтримки 
бізнесу та надання 
якісних послуг 

Додати завдання: Сприяння розвитку екологічно 
дружнього («зеленого») малого та середнього 
бізнесу Враховано 

Стратегічна ціль А.2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
А.2.2. Забезпечення 
МСП необхідними 
кадровими ресурсами 

Додати завдання: Проведення тренінгів для 
представників МСБ з питань «зеленого» бізнесу, 
енергоменеджменту, альтернативної енергетики та 
збалансованих моделей споживання і виробництва 

Враховано 

Стратегічна ціль А.3. Розвиток туризму  
А.3.1. Розробка нових 
туристичних маршрутів 

До оперативного завдання А.3.1.5 «Створення 
нових туристичних маршрутів» додати слова «… в 
тому числі екологічних» 

Враховано 

Стратегічний напрям В. Місто зі сприятливими умовами інвестування 
Стратегічна ціль В.1. Якісні інвестиційні продукти 

В.1.3. Розробка та 
реалізація інвестиційних 
проектів 

Відбір інвестиційних пропозицій доцільно 
проводити з наданням переваги екологічно 
безпечним проектам і врахуванням можливих 
негативних наслідків для довкілля від реалізації 
певних проектів 

Враховано 

Стратегічна ціль В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 
В.2.1. Маркетинг і 
брендинг території 

Врахувати в процесі розроблення інвестиційного 
бренду міста концепцію збалансованого розвитку, 
залучаючи до цього усі зацікавлені сторони (бізнес-
спільноту, органи влади, громадські організації, 
природоохоронні структури) 

Буде враховано під 
час формування 
концепції бренду 

міста 

Стратегічний напрям C. Енергоефективне та екобезпечне місто 
Стратегічна ціль С.1. 
Ефективна енергетична 
політика міста 

Змінити назву цілі С.1 з «Ефективна система 
енергоменеджменту» на «Ефективна енергетична 
політика міста» 

Враховано 

Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
С.3.3. Ефективна 
система поводження з 
ТПВ та утилізація 
відходів 

Додати завдання: Рекультивація на полігоні ТПВ 
заповнених робочих карт для складування ТПВ Враховано 

С.3.4. Впровадження 
ефективної системи 
екологічного моніторингу 

Додати завдання: Проведення еколого-гігієнічних 
досліджень (зокрема, автомобілів КрАЗ) Враховано 

частково 

С.3.6. Екологічна освіта Додати до назви оперативної цілі слова «… та 
освіта для збалансованого розвитку» 
Додати завдання:  

Враховано 
частково 
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1. Розроблення для навчальних закладів міста 
програм екологічної освіти та освіти для 
збалансованого розвитку 
2. Запровадження в освітній процес екологічної 
освіти та освіти для збалансованого розвитку 

Стратегічний напрям D. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини 

Стратегічна ціль D.1. Ефективне врядування – активна громада 
D.1.1. Розширення 
можливостей громади та 
посилення ролі жінки в 
управлінні 

Додати завдання: 
1. Створення системи залучення жителів міста до 
розв’язання екологічних проблем 
2. Підтримка громадських екологічних ініціатив 
3. Підвищення рівня обізнаності керівників 
підприємств і жителів міста з питань охорони 
довкілля та екологічної безпеки 

Враховано 
частково 

Стратегічна ціль D.2. Креативний освітній та культурний простір 
D.2.3. Створення 
Центрів розвитку дитини 
із доступом осіб з 
особливими потребами 

Додати завдання: Створення екологічних гуртків і 
проведення екологічних конкурсів Враховано 
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7. Організація моніторингу фактичного впливу 
Стратегії на довкілля 

СЕО не завершується прийняттям рішення про ухвалення Стратегії. Значущі наслідки для 
довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні відслідковуватися під час реалізації 
Стратегії, зокрема, з метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття 
заходів щодо їх усунення. 

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади й громадськості. 
Протокол про СЕО встановлює необхідність здійснення моніторингу значного впливу на 
довкілля, у тому числі здоров'я населення, від реалізації затвердженого плану або програми 
(ст. 12). Результати моніторингу мають бути доведені до відома природоохоронних органів і 
органів охорони здоров'я, а також громадськості. 

Моніторинг може бути використаний для: 
 порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про 

реалізацію плану або програми; 
 отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок 

(моніторинг як інструмент контролю якості СЕО); 
 перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади; 
 перевірки того, що план або програма виконується відповідно до ухваленого документу, 

включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих 
наслідків. 

Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен здійснювати моніторинг, хто 
повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути предметом моніторингу, яка 
інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні дані вимірювань або результати їх 
аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою періодичністю і протягом якого часу, коли 
слід оприлюднити результати, які методи моніторингу та поширення інформації слід 
використовувати. 

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи моніторингу та 
інформаційні системи або вони мають бути спеціально удосконалені для цілей СЕО. 

Для організації моніторингу у Стратегії пропонується створити Комітет з управління 
впровадженням. До складу Комітету мають входити представники органу місцевого 
самоврядування, громадськості, бізнесу. 

Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів. 

Фіксуються та аналізуються: а) ступінь виконання кожного завдання проектах; б) невиконані 
завдання, причини відхилення, пропозиції; в) дані за індикаторами, що відображають 
результат реалізації проектів; г) оцінка потреб у фінансуванні; д) пропозиції щодо 
вдосконалення діючої системи моніторингу. 

Моніторинг базується на розгляді обмеженого кола відібраних показників (індикаторів) за 
кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів. Система 
запропонованих в Стратегії індикаторів включає еколого-економічні та екологічні індикатори: 

 економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів; 
 економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів; 
 обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти 

енергоефективності, залучені містом; 
 обсяги коштів, залучених населенням в рамках «теплих кредитів»; 
 зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; 
 обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища; 
 кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти. 

Кількість екологічних індикаторів можна розширити шляхом використання таких індикаторів, 
для яких є моніторингові дані (див. табл. 13). 
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Таблиця 13. Екологічні індикатори для моніторингу виконання Стратегії 
№ Індикатор 

Забруднення повітря 
1. Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, діоксиди азоту та сірки) 

в атмосферне повітря 
2. Індекс забруднення атмосфери 

Водні ресурси 
3. Обсяги забору та використання свіжої води 
4. Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти 
5. Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у водні об’єкти 
6. Якість води у р. Дніпро і малих річках 

Озеленення 
7. Рівень озеленення території міста 

Енергетика 
8. Споживання енергоресурсів установами комунальної власності 
9. Споживання енергоресурсів населенням на 1 тис. мешканців 

Відходи 
10. Обсяги утворення ТПВ на території міста 
11. Обсяги утворення промислових відходів на території міста 
12. Обсяги утилізованих промислових відходів 
13. Обсяги накопичених промислових відходів 

Здоров’я населення 
14.  Рівень захворюваності населення міста 
15.  Кількість новоутворень у жителів міста 
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8. Висновки 
1. Стратегія розвитку міста Кременчука на період до 2028 року базується на принципі 
збалансованого розвитку, оскільки стратегічні напрями розвитку міста, визначені в ній, 
охоплюють економічну, екологічну та соціальну складові розвитку. 

2. Екологічна ситуація на території міста характеризується відносною стабільністю 
показників. Разом з тим, високий рівень концентрації в місті промислових об'єктів, 
нераціональна структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно 
небезпечних виробництв, відсутність належних природоохоронних систем зумовлюють в 
Кременчуці підвищений рівень забруднення довкілля, дефіцит водних ресурсів. 

3. Аналіз тенденцій змін стану довкілля в місті вказує на стабілізацію обсягів викидів в 
атмосферне повітря від стаціонарних джерел і зменшення викидів від пересувних джерел, 
зменшення обсягів водоспоживання та скидів зворотних вод, зменшення обсягів утворення й 
утилізації відходів. Загальні обсяги накопичених відходів I-IV класів небезпеки зростають, 
але темпи зростання значно уповільнилися. 

4. Стратегія в цілому спрямована на зменшення техногенного впливу на довкілля. Цілі 
Стратегії узгоджуються з регіональним екологічними цілями, визначеними в «Стратегії 
розвитку Полтавської області на період до 2020 року». 

5. Основним антропогенним чинником змін в місті залишається високий рівень розвитку 
підприємств машинобудування, енергетики, нафтохімії та будівельної індустрії, діяльність 
яких призводить до значного забруднення довкілля. Значними антропогенним чинниками є 
промислові й побутові відходи та забруднення поверхневих вод стічними водами. 

6. Реалізація Стратегії не має супроводжуватися появою нових негативних наслідків для 
довкілля. Разом з тим, реалізація багатьох оперативних цілей Стратегії може призвести до 
покращення екологічної ситуації в місті. 

7. Ймовірність того, що реалізація Стратегії призведе до таких можливих негативних впливів 
на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності 
матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 

8. Моніторинг ефективності впровадження Стратегії за допомогою екологічних індикаторів є 
важливою формою контролю того, який фактичний вплив на довкілля матиме впровадження 
Стратегії, та необхідною передумовою забезпечення збалансованості розвитку міста. 
Необхідно передбачити регулярність збору моніторингових даних за визначеними 
екологічними індикаторами та їх постійний аналіз для належного врахування екологічної 
складової в процесі прийняття рішень щодо планування розвитку у майбутньому. 

З огляду на зазначене можна стверджувати, що в цілому розроблення Стратегії розвитку 
міста Кременчука на період до 2028 року було проведено з урахуванням ймовірних впливів 
на довкілля та з прагненням їх мінімізації. Реалізація Стратегії, за умови дотримання 
екологічних вимог, має сприяти зменшенню антропогенного навантаження на довкілля. 
Поєднання зусиль, спрямованих на розвиток бізнесу та створення креативного життєвого й 
гуманітарного простору розвитку людини, із зусиллями, спрямованими на 
енергоефективність і екобезпечний розвиток, забезпечуватиме розвиток Кременчука як міста 
високої якості життя. 
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1. Методологія підготовки Плану реалізації Стратегії 
Стратегія розвитку міста Кременчука на період до 2028 року спрямована на вирішення 
спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних 
сил громади, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов 
життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної 
організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та 
бізнесу. 

Стратегією визначено стратегічні, оперативні цілі та завдання щодо соціально-економічного 
розвитку міста до 2028 року, спрямовані на досягнення стратегічного бачення його 
майбутнього. 

Стратегією передбачається досягнення збалансованого економічного розвитку громади. 
Вона ґрунтується на принципах забезпечення рівних прав та можливостей для мешканців і 
мешканок міста. Економічний розвиток як процес стратегічного партнерства допомагає 
прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у 
нові й існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання та створення умов для 
цього розвитку на тривалий період. 

Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на переході до системного та збалансованого 
планування на основі проектного підходу. Проектний підхід передбачає співпрацю 
представництв територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого 
самоврядування, бізнесу та громадськості для уникнення дублювання або надмірної уваги до 
тих чи інших проблем та напрямів розвитку територіальної громади. 

Реалізація Стратегії розвитку передбачає чотири етапи, які визначатимуться відповідними 
Планами реалізації: 

• Перший етап – 2018-2020 роки; 

• Другий етап – 2021-2023 роки; 

• Третій етап – 2024-2026 роки; 

• Четвертий етап – 2027-2028 роки. 

План заходів з реалізації Стратегії розвитку потребує забезпечення наявними фінансовими 
ресурсами в межах реальних можливостей місцевого бюджету та залучення додаткових 
ресурсів через Державний фонд регіонального розвитку, оскільки розроблений у 
відповідності із стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку України на 
період до 2020 року та з урахуванням основних положень Закону України «Про засади 
державної регіональної політики». 

Програми Плану реалізації Стратегії повністю співпадають зі стратегічними напрямами 
розвитку міста: 

• Програма 1 відповідає напряму розвитку міста А. Місто розвиненого 
експортоорієнтованого бізнесу 

• Програма 2 відповідає напряму розвитку міста В. Місто зі сприятливими умовами 
інвестування 

• Програма 3 відповідає напряму розвитку міста С. Енергоефективне та екобезпечне 
місто 

• Програма 4 відповідає напряму розвитку міста D. Креативний життєвий та 
гуманітарний простір розвитку людини 

На операційному рівні кожна з чотирьох Програм складається зі стратегічних і оперативних 
цілей. Стратегічні цілі розвитку міста передбачають тривалий період реалізації, ґрунтуються 
на визначенні шляхів подолання ключових проблем, тому залишатимуться релевантними 
після завершення першого програмного циклу, визначеного цим Планом реалізації. 
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Вибір стратегічних цілей ґрунтувався на порівняльних перевагах і дієвому використанні 
визначених можливостей розвитку для подолання слабких сторін і проблем розвитку, а також 
пом’якшення ризиків. 

 
Принципи збалансованого розвитку включені в усі компоненти Плану реалізації Стратегії. 
Збалансованість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і 
екологічних цілей. До Плану реалізації Стратегії увійшли проектні пропозиції, які мають 
першочергове значення для розвитку. 

У ході підготовки Плану реалізації Стратегії максимально широко використовувалися 
методологічні підходи та інструменти для стратегічного й оперативного планування, що 
застосовуються в країнах ЄС, з урахуванням особливостей України: 

• було оголошено збір проектних пропозицій, які пройшли громадське обговорення; 

• проведено оцінювання проектних пропозицій з точки зору важливості для громади, 
виконуваності, рівня впливу на громаду. 

План реалізації Стратегії є результатом консенсусу між потребами громади та її реальними 
можливостями. 

 

Програма 1: 
Місто розвиненого 
експортоорієнтова-

ного бізнесу 

Програми (напрями розвитку міста) 

Стратегічні цілі 

Програма 2: 
Місто зі 

сприятливими 
умовами 

інвестування 

Програма 3: 
Енергоефективне 

та екобезпечне 
місто 

А.1. Ефективна 
інфраструктура 
підтримки бізнесу 
та просування 
експорту 

А.2. Інформаційна 
та ресурсна 
підтримка розвитку 
бізнесу 

В.1. Якісні 
інвестиційні 
продукти 

С.2. 
Енергоефективна 
міська 
інфраструктура 

В.2. Супровід 
інвестиційної 
діяльності та 
маркетинг 
території 

А.3. Розвиток 
туризму 

С.1. Ефективна 
енергетична 
політика міста 

С.3. Екологічно 
безпечне місто 

Програма 3: 
Креативний 
життєвий та 

гуманітарний простір 
розвитку людини 

D.2. Креативний 
освітній та 
культурний простір 

D.1. Ефективне 
врядування – 
активна громада 

D.3. Зручна 
логістика, 
комфортний 
відпочинок і 
дозвілля 
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2. Програма 1. «Місто розвиненого експортоорієнтованого 
бізнесу» 
2.1. Загальна характеристика Програми 1. «Місто розвиненого 
експортоорієнтованого бізнесу» 
Мета реалізації Програми 1 – вироблення сильної місцевої політики, спрямованої на 
створення сприятливого бізнес-середовища. 

Завдання програми: 
1. Створення ефективної інфраструктури підтримки бізнесу та просування експорту. 

2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу. 

3. Розвиток туризму. 

 
Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 1 

У запланований період планується реалізувати проекти та спрямувати зусилля на подолання 
проблем, які перешкоджають розвитку бізнесу в місті, а саме: 
 Низький рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо умов започаткування 
та ведення підприємницької діяльності; 
 Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки МСП; 
 Низький рівень впровадження інноваційних технологій, «зеленого» бізнесу; 
 Низька підприємницька активність населення; 
 Обмежені можливості ресурсного та інформаційного забезпечення підприємництва; 
 Низький рівень розвитку експорту в сегменті МСП; 
 Епізодичний характер взаємозв’язків МСП і влади з питань розвитку підприємництва, складність, 
зарегульованість процедур; 
 Відсутність систематизованої актуальної інформації для підприємців; 
 Відсутність системної роботи з проведення семінарів-тренінгів для підприємців; 

Програма 1. Місто розвиненого експортоорієнтованого бізнесу 

А.1..Ефективна 
інфраструктура підтримки 

бізнесу та просування 
експорту 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

А.2. Інформаційна та 
ресурсна підтримка 

розвитку бізнесу 

А.1.1. Створення 
інституцій підтримки 
бізнесу та надання 
якісних послуг 

А.2.3. Формування 
позитивного іміджу 
підприємницької справи 

А.1.2. Створення 
експортоорієнтованих 
кластерів 

А.2.2. Забезпечення МСП 
необхідними кадровими 
ресурсами 

А.1.3. Ефективна робота 
Спілки експортерів малих 
і середніх підприємств 

А.2.1. Створення та 
оприлюднення баз даних 
(реєстрів) нерухомості 
для підтримки розвитку 
бізнесу 

А.3. Розвиток туризму 

А.3.1. Розробка нових 
туристичних маршрутів 

А.3.2. Проведення 
видовищних заходів з 
відпочинку та дозвілля 

А.3.3. Формування 
інфраструктури 
розміщення 
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 Нестача інформації щодо потенційних ринків; 
 Низька конкурентоспроможність МСП, брак бізнес-партнерів; 
 Невідповідність фахового рівня персоналу потребам бізнесу, дефіцит кваліфікованих трудових 
ресурсів; 
 Негативний імідж підприємництва; 
 Недостатній рівень якості послуг для туристів з розміщення, харчування, відпочинку й розваг, 
транспортного забезпечення; 
 Відсутність інформаційних і комунікаційних систем для інформування туристичного ринку про 
Кременчуцьку дестинацію. 

Планується реалізація 14 проектів за трьома стратегічними цілями: А.1. Ефективна 
інфраструктура підтримки бізнесу та просування експорту, А.2. Інформаційна та ресурсна 
підтримка розвитку бізнесу, А.3. Розвиток туризму. 

 

2.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів 
Програми 1. «Місто розвиненого експортоорієнтованого бізнесу» 
 

Бюджет, тис. грн. 
Проекти за стратегічними цілями Термін 

реалізації 2018 2019 2020 Всього 
А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування експорту 
А.1.1.1. Створення Консультаційного центру 
допомоги малому та середньому бізнесу 
м. Кременчука 

2018 – 2020 115 150 150 415 

А.1.1.2. Створення аутсорсингового центру 
обслуговування суб’єктів бізнесу 

2018 - 2019 130 380 - 510 

А.1.1.3.«Вдалий початок» 2018 – 2020 90 120 150 360 
А.1.2.1. Інноваційний Кременчуцький 
кластер: обґрунтування моделі створення 

2018 - 2019 160 320 - 480 

А.1.2.2. Створення «Кременчуцького 
промислового мультикластера» 

2018 – 2020 540 1080 1080 2700 

А.1.3.1. Захист інтересів експортерів з числа 
МСП через ефективну роботу Спілки 
експортерів малих і середніх підприємств 

2018 – 2020 200 500 500 1200 

Всього за стратегічною ціллю А.1.  1235 2550 1880 5665 
А.2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
А.2.1.1. Інвентаризація промислово-
складських приміщень та створення і 
оприлюднення їх реєстру 

2018 – 2020 50 100 50 200 

А.2.1.2. Створення бази даних товарів та 
послуг міста Кременчук 

2018 – 2020 20 20 20 60 

А.2.2.1. Забезпечення МСП необхідними 
кадровими ресурсами 

2018 – 2020 - 300 500 800 

А.2.3.1. Формування позитивного іміджа 
підприємця через популяризацію історій 
успіху 

2018 – 2020 50 50 50 150 

Всього за стратегічною ціллю А.2.  120 470 620 1210 
А.3. Розвиток туризму 
А.3.1.1. Створення віртуальних туристичних 
маршрутів міста Кременчука 

2018 - 2019 60 5 - 65 

А.3.2.1. Фестивальне місто 2018 – 2020 250 280 300 830 
А.3.2.2. Створення Майстерні креативно-
творчого об’єднання Кременчука 

2018 – 2020 50 150 250 450 

А.3.2.3. Фестиваль-ярмарок «Солодкий 
Кременчук» 

2018 – 2020 400 600 700 1700 

Всього за стратегічною ціллю А.3.  760 1035 1250 3045 
Всього за Програмою 1  2115 4055 3750 9920 
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Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування 
 2018 2019 2020 

Кількість проектів 13 14 11 
Обсяг фінансування Програми 1, тис. грн 2115 4055 3750 

 

2.3. Каталог проектів Програми 1. «Місто розвиненого 
експортоорієнтованого бізнесу» 
 
2.3.1. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування експорту 
 
Стратегічна ціль А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 

експорту 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.1. Створення інституцій підтримки бізнесу та надання якісних 
послуг 

Назва проекту: А.1.1.1. Створення Консультаційного центру допомоги малому та 
середньому бізнесу м. Кременчука 

Цілі проекту:  Створення сприятливого середовища для розвитку малого та 
середнього бізнесу; 
 Забезпечення інформаційної, консультаційної, освітньої підтримки 
на усіх етапах започаткування, ведення і розвитку бізнесу та сприяння 
покращенню обізнаності про свої права та можливості; 
 Підвищення рівня знань підприємців з питань підприємницької 
діяльності; 
 Формування діалогу в громаді; 
 Формування особливого виду сервісу в громаді для підприємців 
(консультативна, інформаційна, методична, освітня підтримка тощо. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук, Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

До 10 000 суб’єктів господарювання 

Стислий опис проекту: Організувати роботу Консультаційного центру (далі – Центр) на базі 
Районного відділення всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
платників податків України» в Кременчуці, де на безоплатній основі 
суб’єктам господарювання та мешканцям міста будуть надаватися 
консультації з питань підприємницької діяльності. Прийом звернень у 
Центрі здійснюватиметься через диспетчера – координатора. Його 
функції – приймати та фіксувати питання, з якими будуть звертатися 
представники СПД та громадяни, узгоджувати форму відповіді (усна, 
письмова, на е-адресу СПД) та визначати термін надання відповіді. У 
разі необхідності можливо залучення профільних фахівців органів 
місцевого самоврядування, державних контролюючих організацій 
шляхом складання та надіслання письмових запитів, телефонних 
консультацій тощо.  Якщо питання не потребує детальної роботи – 
відповідь надається безпосередньо під час звернення особи за 
допомогою використання інформаційної платформи «Ліга-Закон» та 
інших Інтернет ресурсів. На першому етапі роботи консультаційного 
центру пропонується прийом громадян 3 рази на тиждень. Перевірка 
електронних звернень – щоденно. Для налагодження зворотного 
зв’язку  та термінової зустрічі пропонується оприлюднення контактного 
телефону та електронної адреси. У разі збільшення кількості  звернень 
можлива зміна графіку прийому громадян на щоденний з метою 
своєчасного та якісного реагування на звернення представників бізнес-
структур міста та району. Для реалізації поставлених перед Центром 
завдань необхідно отримати та облаштувати один кабінет з 
необхідними для прийому відвідувачів офісними меблями, 
комп’ютером та принтером. Необхідне підключення інтернету та 
встановлення інформаційної платформи «Ліга-Закон». Заходи 
планується здійснити  за рахунок консолідованого фінансування та 
підтримки виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради, а також 
за рахунок джерел фінансування співучасників проекту 
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Очікувані результати: 1. Передано знання та навички у сфері ведення бізнесу суб’єктам 
підприємництва, що звернулись за консультаціями, вирішенням 
нагальних питань здійснення підприємницької діяльності 
2. Надано допомогу у легалізації та виводу з тіні малого та середнього 
бізнесу за рахунок індивідуального вибору форм господарювання та 
оптимального режиму оподаткування в місті Кременчуці та 
Кременчуцькому районі 
3. Надано підтримку та допомогу представникам малого та середнього 
бізнесу у питаннях, які потребують негайного профільного 
консультування 
4. Активовано розвиток малого та середнього бізнесу у Кременчуці за 
рахунок мобілізації ресурсів громади через розширення можливостей 
жінок, ВПО, молоді, учасників бойових дій тощо. 

Ключові заходи проекту: 1. Створення та облаштування Консультаційного центру для 
підприємців; 
2. Надання консультативних, інформаційних, освітніх послуг для 
підприємців на базі Центру; 
3. Вивчення думки підприємців шляхом проведення соціологічних 
досліджень (опитування, анкетування, аналіз), обговорення проблем та 
напрацювання шляхів вирішення; 
4. Вивчення історій успіху підприємницької справи, проведення заходів 
обміну досвідом; 
5. Організація семінарів, круглих столів, конференцій, форумів; 
6. Розробка та реалізація низки тренінгів – очних і он-лайн з психології 
підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, 
управління енергоефективністю, конкурентоспроможністю, 
інноваціями; 
7. Створення веб-порталу Консультаційного центру для розміщення 
інформації, у тому числі про інструменти для самостійного 
використання (посилання на торгогову статистику Trade Map, Export 
Helpdesk, Eurostat, бази В2В (EEN, EFFA тощо), так і контакти компаній, 
що надають відповідні послуги. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 115 150 150 415 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Районне відділення всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
платників податків України» в м. Кременчук, КП «Кременчук Інвест», 
підприємці, медіа 

 
Стратегічна ціль А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 

експорту 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.1. Створення інституцій підтримки бізнесу та надання якісних послуг 

Назва проекту: А.1.1.2. Створення аутсорсингового центру обслуговування 
субʼєктів бізнесу 

Цілі проекту:  створення сприятливих умов у місті для започаткування та розвитку 
малого та середнього бізнесу; 
 налагодження дієвої комунікації між представниками бізнесу, освіти 
та науки; 
 наближення програм підготовки фахівців вищим навчальним 
закладом до потреб реального сектору економіки 
 створення умов для успішної комерціалізації інноваційних ідей; 
 надання можливості підприємцям-початківцям в оволодінні 
навичками бухгалтерського, управлінського, кадрового обліку, бізнес-
планування та аналітичної роботи; 
 створення умов для працевлаштування випускників університету на 
новостворені робочі місця 

Територія впливу проекту: Місто Кременчук і Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

500-1000 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
50-100 працевлаштований випускників університету щорічно 

Стислий опис проекту: Результати опитування мешканців міста Кременчука, яке було 
проведене в рамках роботи над розробкою Стратегії розвитку міста у 
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вересні 2015 року, показали, що 33,27% опитаних вважають одним з 
перспективних напрямків розвитку міста Кременчука покращення умов 
для започаткування та ведення бізнесу. 
На сьогоднішній день, зміни в законодавстві призвели до значного 
зростання вартості робочої сили, що обмежує представників малого та 
середнього бізнесу у можливості залучення фахівців певної спеціалізації 
для виконання робіт на постійній основі, особливо, якщо такі роботи 
мають тимчасовий або періодичний характер. 
Велика кількість приватних підприємців не володіють навичками 
бухгалтерського, управлінського, кадрового обліку, аналітичної роботи 
тощо, але залучити фахівців в даних галузях до роботи за наймом такі 
підприємці не мають можливості через необхідність виплачувати високі 
розміри мінімальної заробітної плати та відповідних податків і платежів. 
Все це, беззаперечно, стримує розвиток малого та середнього бізнесу, 
негативно впливає на ефективність бізнес-процесів.  
Орієнтація на інноваційну модель розвитку, перехід до економіки знань 
вимагає посилення взаємодії між представниками бізнесу та 
науковцями, бо лише за умови налагодження дієвої комунікації між ними 
можливе народження нових ідей та їх успішна комерціалізація. 
Шляхом вирішення означених проблемних питань має стати створення 
аутсорсингового центру з обслуговування представників малого та 
середнього бізнесу на базі Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського за сприяння міської ради. 
Надання аутсорсингових послуг новоствореним суб’єктам 
підприємницької діяльності буде здійснюватися центром на безоплатній 
основі протягом визначених термінів (для суб’єктів малого 
підприємництва – протягом першого року діяльності з дати державної 
реєстрації, суб’єктам середнього бізнесу – протягом півроку з дати 
реєстрації). 
Підготовчий етап: 
1. Організація, технічне оснащення, інформаційне та програмне 
забезпечення аутсорсингового центру на площах університету. 
2. Підбір та навчання персоналу аутсорсингового центру. 
3. Розповсюдження інформації про аутсорсинговий центр, його функції 
та умови надання послуг. 
Основний етап: 
1. Формування клієнтської бази аутсорсингового центру та 
налагодження стійких маркетингових комунікацій з потенційними 
споживачами його послуг 
2. Безпосереднє надання аутсорсингових послуг. 
3. Проведення навчальних семінарів та тренінгів для підприємців-
початківців. 
4. Формування банку потреб бізнесу щодо необхідних компетенцій 
персоналу. 
5. Розширення функцій аутсорсингового центру за результатами 
вивчення потреб ринку. 
Завершальний етап: 
1. Налагодження діяльності аутсорсингового центру на постійній основі. 
2. Адаптація навчальних програм освітніх закладів міста під потреби 
суб’єктів бізнесу, організація практики студентів на базі новостворених 
бізнес-одиниць. 

Очікувані результати: 1. Надання якісних аутсорсингових послуг підприємцям в сфері 
бухгалтерського, кадрового обліку, економічного аналізу, ціноутворення, 
бізнес-планування, юридичного та інформаційного супроводження тощо 
створить умови для підвищення ефективності підприємницької 
діяльності, особливо для підприємців-початківців; 
2. Підвищення якості практичної підготовки студентів, встановлення 
зв’язків із потенційними роботодавцями для їх наступного 
працевлаштування; 
3. Формування навчальних програм в університеті, орієнтованих на
реальні потреби бізнес-середовища; 
4. Налагодження тісних зв’язків між науковцями та представниками 
реального сектору економіки, що сприятиме соціально-економічному 
розвитку міста, підвищенню активності інноваційної діяльності та 
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комерціалізації наукових проектів; 
5. Спрощення процедур комерціалізації інноваційних бізнес ідей та 
залучення до інноваційного винахідництва студентської молоді. 
6. Формування сприятливого середовища для розвитку малого та 
середнього бізнесу у місті. 

Ключові заходи проекту: 1. Здійснення діяльності з аутсорсингового обслуговування 
представників малого та середнього бізнесу. 
2. Надання якісних аналітичних послуг бізнес-структурам, органам 
виконавчої влади міста. 
3. Організація і проведення, навчальних семінарів, тренінгів та 
ознайомчих курсів для підприємців-початківців з основ-економіки, 
бухгалтерського та податкового обліку, бізнес-планування. 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість проекту, 

тис. грн. 130 380 - 510 
Джерела фінансування: Міський бюджет, партнери проекту, замовники платних послуг 

аутсорсингового центру 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

 Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського та інші навчальні заклади міста в перспективі; 
 Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної 
політики виконавчого комітету міської ради; 
 ЦНАП м. Кременчука; 
 Кременчуцька об’єднана ДПІ; 
 Управління Пенсійного фонду України в м. Кременчуці; 
 Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості; 
 Кременчуцьке відділення виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань; 
 Кременчуцька виконавча дирекція Полтавського обласного 
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності; 
 Департамент праці та соціального захисту населення виконавчого 
комітету міської ради; 
 Департамент освіти виконавчого комітету міської ради. 

 
Стратегічна ціль А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 

експорту 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.1. Створення інституцій підтримки бізнесу та надання якісних 
послуг 

Назва проекту: А.1.1.3. «Вдалий початок» 
Цілі проекту: Створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва та  

впровадження інновацій у сферах бізнесу, творчої діяльності та 
соціальної активності громадян м. Кременчука 

Територія впливу проекту: м. Кременчук, Кременчуцький р-н 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

300 осіб 

Стислий опис проекту: Розширення малого бізнесу є невід’ємною частиною економічного 
зростання міста, розробка інновацій сприяє покращенню рівня життя, а 
посилення соціальної активності і розквіт творчої діяльності підвищує 
загальний рівень самосвідомості громадян. Проект поширюватиме 
інформацію і знання щодо технологій маркетингу, менеджменту, 
фінансового планування та стратегічного розвитку проектів. 
Його результатом стане формування спільноти громадян, які 
приймають активну участь у розбудові Кременчука. Окрім підготовки 
обмеженої кількості людей (10 волонтерів та 10 проектів) є 
перспектива впровадження на постійній основі масштабної програми 
сприяння  бізнесу, творчій діяльності та соціальній активності 
громадян. 

Очікувані результати: 1. Допомога в розробці проектів, оцінка проектів та надання 
консультаційної допомоги 
2. Створення спілки підприємців-початківців 
3. Підвищення рівня знань підприємців-початківців через проведення 
семінарів – тренінгів, семінарів, майстер-класів 
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Ключові заходи проекту: 1. Створення експертної групи для надання консультацій 
2. Розробка методичних рекомендацій для консультантів 
3. Консультаційна підтримка бізнес-проектів 
4. Оголошення відбору бізнес-проектів 
5. Проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів, створення робочих 
груп по напрямкам бізнесу для консультаційного супроводження 
6. Розробка і впровадження розширеної  навчальної програми для 
підприємців 
7. Розробка і впровадження розширеної  навчальної програми для 
громадського та державного секторів для активізації творчої діяльності 
та соціальної активності громадян м. Кременчука  

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 90 120 150 360 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної 
політики виконавчого комітету міської ради; громадські організації міста 

 
Стратегічна ціль А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 

експорту 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.2. Створення експортоорієнтованих кластерів 

Назва проекту: А.1.2.1. Інноваційний Кременчуцький кластер: обґрунтування 
моделі створення 

Цілі проекту: 1. Визначення взаємозв’язку між підприємствами, організаціями, 
установами з метою мобілізації потенційних учасників кластеру; 
2. Підвищення знань підприємств про вигоди, пов'язані із 
співробітництвом у кластері; 
3. Зміцнення взаємодії, кооперації між владою, бізнесом, освітою і 
наукою; 
4. Визначення можливих варіантів кооперації й співробітництва, які 
можуть стати стимулами до пошуку нових, більш ефективних методів 
роботи; 
5. Визначення узгодженої політики розвитку, що забезпечує 
відповідність стратегії кожного окремого виробництва загальній 
стратегії розвитку регіону; 
6. Сприяння розвитку підприємств, підтримка процесів розвитку 
інвестиційно-інноваційної діяльності та впровадження нових 
технологій; 
7. Обґрунтування можливості створення марки регіону навколо 
кластера; 
8. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва. 

Територія впливу проекту: Місто Кременчук і Полтавська область 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

1000-1500 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Стислий опис проекту: Кластери є основою економіки практично всіх промислово розвинених 
країн. Головною стратегічною метою проекту є обґрунтування 
пріоритетів і розробка системи заходів прямої та непрямої підтримки 
кластерного об'єднання у Кременчуцькому регіоні. 
Можливість формування кластерних об’єднань планується 
досліджувати на основі вже наявних і діючих підприємств, установ і 
організацій через переорганізацію й нове структурування. Основним 
принципом формування кластера є вибір пріоритетних напрямків 
науково-технічного й технологічного розвитку економіки території з 
урахуванням наукового й інноваційного потенціалу потенційних 
учасників. Модель регіональної інноваційної системи на основі 
кластеру повинна бути націлена на створення умов для інтеграції 
науки та ВНЗ із реальним та фінансовим секторами економіки. 
Підготовчий етап: Визначення цілей і завдань формування та 
розвитку кластера: 
1. Статистичний аналіз передумов створення кластерного об’єднання 
– кількісна інформація; 
2. Проведення дослідження соціально-економічної системи регіону 
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для виявлення перспектив розвитку і порівняння альтернативних 
варіантів об ’єднання учасників у кластер; 
3.Визначення пріоритетів для регіональної програми підтримки 
розвитку кластерів. 
Основний етап: 
1. Визначення складу учасників (організація індивідуальних зустрічей і 
інтерв'ю, які дозволять ідентифікувати вузькі місця і потенціали, 
можливість розвитку, якість взаємодії, визначення лідерів кластеру). 
2. Розробка проекту розподілу організаційних обов’язків між 
учасниками. 
3. Визначення інструментів взаємодії кластера із регіональною 
владою. 
Завершальний етап: 
Розробка Концепції розвитку та визначення місії кластерного 
об’єднання. 

Очікувані результати: 1. Встановлення пріоритетів формування та розвитку кластера 
2. Розробка та аналіз стратегічних альтернатив 
3. Вибір оптимальної структури кластерного об’єднання 
4. Сприяння інституціональному розвитку кластера, що припускає, у 
тому числі, ініціювання й підтримку створення спеціалізованої 
організації розвитку кластера, а також діяльності зі встановлення 
ефективної інформаційної взаємодії між учасниками кластера 
5. Сприяння формуванню нових організацій, що надають послуги 
декільком фірмам у зростаючому кластері, та розвитку інноваційної 
інфраструктури 
6. Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення 
конкурентоспроможності учасників кластеру та сприяння ефективності 
їхньої взаємодії; 
7. Створення платформи діалогу і співробітництва влади, бізнесу, 
освіти і науки в рамках створення промислово-інноваційного кластеру; 
8. Створення неринкових некомерційних активів у вигляді 
взаємовідносин, що сприяють безкоштовному обміну інформацією та 
знаннями через, наприклад, неформальне співробітництво, та 
допомагають координувати господарську діяльність. 

Ключові заходи проекту: 1. Статистичний аналіз передумов створення кластерного об’єднання, 
визначення альтернативних варіантів об’єднання учасників у кластер 
2. Визначення пріоритетів для регіональної програми підтримки 
розвитку кластерів 
3. Організація індивідуальних та колективних (у формі круглого столу) 
зустрічей між потенційними учасниками кластерного об’єднання 
4. Розробка проекту розподілу організаційних обов’язків між 
учасниками та визначення місії кластерного об’єднання 
5. Розробка та презентація концепції розвитку кластерного об’єднання 
(у рамках науково-практичної конференції) 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 160 320 - 480 
Джерела фінансування: Міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Кафедра економіки КрНУ, міська рада, управління економіки, 
управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної 
політики міської ради, СПД, освітні установи та організації 

 
Стратегічна ціль А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 

експорту 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.2. Створення експортоорієнтованих кластерів 

Назва проекту: А.1.2.2. Створення «Кременчуцького промислового 
мультикластера» 

Цілі проекту:  Підвищення знань підприємств про вигоди, пов'язані із 
співробітництвом в кластері 
 Організація спільних приватних інноваційних проектів 
 Сприяння експорту 
 Підтримка інновацій, впровадження нових технологій 
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 Проведення аналізів технологічних трендів 
 Підтримка оптимізації виробничих процесів  
 Утворення марки регіону навколо кластера  
 Удосконалення умов для іноземних інвесторів 
 Хміцнення позиції регіону за допомогою діяльності кластера на 
міжнародній арені 
 Промоція виникнення нових фірм 

Територія впливу проекту: Місто Кременчук і Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

1000-1600 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Стислий опис проекту: Кластер є явищем, що посилається, на географічну концентрацію 
суб'єктів, які завдяки непрямим і безпосереднім взаємодіям в певному 
просторі економіки, створюють синергетичні ефекти зростанню доданої 
вартості, відтак під «кластеруванням» слід розуміти активну підтримку 
процесів оптимізації цих взаємодій; а кластерна ініціатива має бути 
зрозуміла, як свідомо застосовуване спільне знаряддя, що розвиває 
реальну «спільноту» на просторі кластера. 
1. В першу чергу Мазовецький кластер IКT досліджуватиме аналіз 
ситуації в регіональній економіці: 
 статистичний аналіз – кількісна інформація; 
 ідентифікація менших ініціатив – якісна інформація; 
 визначення пріоритетів для регіональної програми підтримки 
розвитку кластерів. Істотні умови: експорт, інновація, сильна ринкова 
позиція з перспективою розвитку, працевлаштування, вступні форми 
співробітництва між суб'єктами, готовність підприємців до інвестування 
своїх запасів у нові процеси співробітництва 
2. Наступним етапом заснування Кластеру буде аналіз кластера: 
 докладний аналіз значення даного кластера для регіональної 
економіки, а також ідентифікація ключових гравців; 
 представлення задуму щодо утворення кластера ідентифікованим 
гравцям; 
 організація індивідуальних зустрічей і інтерв'ю, які дозволять 
ідентифікувати: вузькі місця і потенціали, можливість розвитку, якість 
взаємодії, а також якість робіт в колективах, лідерів, скептиків по 
відношенню до ідеї розвитку кластера; 
 розробка карти кластера (ланцюг цінності, безпосередні і непрямі 
звіти), показуючи зв’язки між окремими суб'єктами 
 визначення умов, які забезпечуватимуть активне ангажування 
гравців 
3. Наступний крок – зібрання колективу лідерів: 
 ідентифікація лідерів, які готові включитися у процес розвитку 
кластера; 
 визначення потенційних вигід для лідерів в разі, якщо активно 
ангажують свої запаси; 
 запрошення лідерів на спільну зустріч; 
 організація перших зустрічей з лідерами; 
 установлення принципів роботи; 
 підписання угоди. 
4. Розробка бачення кластера: 
 розробка бачення через колективом кластера, досягнення 
консенсусу. Бачення представлятиме картину розвитку кластера. 
5. Визначення графіку робіт: 
 визначення обсягів діяльності; 
 визначення і пріоритезація списку дій; 
 ідентифікація стратегічних поворотних пунктів.  
6. Визначення пріоритетних завдань 
7. Публічна презентація Кластера під час торгів, організовуваних в 
Кременчуці. 
8. Підготовка довгоперіодичної стратегії розвитку Кластера. 
9. Оцінка процесу інновації і ринкового лідерства. 
10. Розробка стратегії інтернаціоналізації. 
Під час реалізації проекту виникне Центр обслуговування інвестора, 
який уможливить створення внутрішньої системи обміну інформацією і 
комунікації, гарантуючи безперешкодну передачу даних між членами 
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кластера (напр. пропозицій співробітництва, інформації на тему пошуку 
підрядників для виконання визначеного доручення). Істотною частиною 
внутрішньої частини порталу буде також доступ до поточної 
інформації, що стосується галузі, в тім державних і зарубіжних статей, 
передплачуваних журналів, інформації про результати робіт R+D 
наукових осередків. Осередок підтримує фірми і фізичні  особи через 
широкий спектр дорадчих, інформаційних і підготовчих послуг. 
Послуги, пропоновані Центром, будуть своєчасно пристосовані до 
актуальних ринкових потреб, а широко спеціалізовані кадри будуть 
забезпечувати фаховий і ретельний рівень обслуговування. 
Пропозиція Центру спрямована на різні групи одержувачів (в т.ч. 
підприємці, молодь, селяни, безробітні, працевлаштовані, професійно 
неактивні, одиниці територіального самоврядування, неурядові 
організації) і стосується, зокрема, таких галузей як: адміністративно-
юридичні аспекти ведення господарської діяльності; право; фінанси; 
податки; планування; управління підприємством; маркетинг; 
виробництво; інновації; експорт; якість; людські ресурси; доступні 
джерела фінансування. Центр матиме у своїй пропозиції навчання з 
області підготовки фірми до виходу на зарубіжні ринки, а також коучінг 
в процесі розбудови відносин із західними партнерами. 
Також виникне Платформа співробітництва яка буде містити дані 
виробників, товарів, попиту на товари і послуги (у тому числі фізичних 
осіб) з визначенням рівня інноваційної активності. Відповідно 
сконструйована платформа обміну інформацією і координації дій 
дозволить забезпечити надання послуг, пов'язаних з обслуговуванням 
інвестиційних процесів а також консалтинг для одержувачів інвестицій 
на високому рівні, що у поєднанні з діями рекламного характеру 
реалізованими мережею буде послідовно втілюватися у поліпшення 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіону 
Кременчука. 
Будуть організовані чотири господарські місії до Польщі а також інших 
країн ЄС. Принциповою метою організовуваних господарських місій є 
створення українським підприємствам умов для співробітництва із 
зарубіжними партнерами, а також встановлення або розширення 
торговельно- господарських контактів. 

Очікувані результати: 1. Створення бази даних виробників, товарів і попиту на товари і 
послуги (у тому числі фізичних осіб) з визначенням рівня інноваційної 
активності - число користувачів 500; 
2. Створений промисловий кластер, що налічує щонайменше 30 
учасників: малі, середні, великі підприємства, вузи, органи 
самоврядування і влади 
3. Створений підготовчий Консультаційний центр для підтримки 
експорту, а також Центр обміну науково-технічною інформацією. 
Надано консультацій – 2500 осіб; 
4. Участь в торгах і господарських місіях (4 місії; 2 торгів). 

Ключові заходи проекту: 1. Індивідуальні зустрічі з учасниками Кластера 
2. Перший цикл групових зустрічей 
3. Укладення угоди (домовленості, статуту) про покликання кластерної 
ініціативи 
4. Робота в тематичних групах 
5. Стратегічний аналіз: ідентифікація дій і знарядь розвитку кластера 
6. Бізнес-план для кластерної ініціативи 
7. Розробка планів дій 
8. Підготовка документу Стратегії розвитку промислового кластера а 
також стратегії інтернаціоналізації 
9. Введення в дію Центру обслуговування інвестора впродовж 6 місяців 
і утримання його протягом періоду мінімум 18 місяців  
9.1. Оренда офісу в центрі Кременчука 
9.2. Дообладнання офісу 
9.3. Введення в дію системи відеозв’язку з аналогічними центрами в 
щонайменше 10 містах на світі 
10. Проведення і підготовка двох ринкових заходів в Кременчуці 
11. Організація 4 економічних місій в Польщі, ЄС та Канаді  
12. Побудова Платформи співробітництва партнерів (база даних про 



План реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука на період 2018-2020 роки 

19 

фірми, інвестиційні території, проекти.) 
12.1. Зібрання інформації до бази даних 
12.2. Аналіз рівня інноваційної активності 
13. Проведення циклу навчань та індивідуальних консультацій для 
обраних фірм у Кременчуці. Навчання буде охоплювати підготовку 
фірм до виходу на зарубіжні ринки а також коучінг в процесі 
встановлення стосунків із західними партнерами. 
14. Проведення циклу навчань та індивідуального консалтингу /  
консультацій для фірм у Кременчуці – постійний центр консалтингу. 
15. Ведення офісу проекту в UA 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 540 1080 1080 2700 
Джерела фінансування: До фінансування (міський бюджет, учасники кластеру, юридичні особи, 

приватні підприємці, громадяни міста) 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Мазовецький кластер ІКТ, міська рада, районна державна 
адміністрація, підприємці всіх форм власності міста та району 

 
Стратегічна ціль А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та просування 

експорту 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.1.3. Ефективна робота Спілки експортерів малих і середніх 
підприємств 

Назва проекту: А.1.3.1. Захист інтересів експортерів з числа МСП через ефективну 
роботу Спілки експортерів малих і середніх підприємств 

Цілі проекту: Захист інтересів експортерів з числа МСП через об’єднання зусиль і 
ресурсів діючих та потенційних експортерів для освоєння нових 
вітчизняних та європейських ринків збуту 

Територія впливу проекту: Місто Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

2 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Дієвим механізмом нарощування експорту є об’єднання експортерів, яке 
створено квітні 2017 року. Дане об’єднання має на меті активно 
впроваджувати діяльність щодо: 
 обміну досвідом та ноу-хау; 
 обміну технологіями ведення бізнесу, дистрибуційними каналами та 
контактами тощо; 
 спільній діяльності, розподілу витрат на вивчення зовнішніх ринків; 
 наданню допомоги членам об’єднань та стимулюванню компаній для 
виходу на нові ринки збуту; 
 інвестуванню та налагодженню співробітництва з іноземними 
партнерами; 
 забезпеченню створення додаткових маркетингових каналів і 
поширенню світового досвіду в рекламній справі; 
 забезпеченню поширення інформації щодо нових можливостей та 
напрямів торгівлі, доступних для широкої аудиторії 

Очікувані результати: 1. Підприємництво об’єднане та скоординоване; 
2. Збільшення кількості МСП, що успішно експортують продукцію та 
послуги; 
3. МСП успішно конкурують на внутрішньому та зовнішніх ринках; 
4. Зростання рівня доданої вартості, що генерує МСП 

Ключові заходи проекту: 1. Створення інформації для експортерів: бази даних, аналітики 
пріоритетних ринків та індустрій; 
2. Освіта для експортерів: тренінги, семінари, вебінари та інші навчальні 
заходи для експортерів. 
3. Послуги для експортерів: оцінка експортної готовності, первинний 
консалтинг, допомога у пошуку бізнес-партнерів, консультування щодо 
участі в тендерах зарубіжних країн (GPA). 
4. Бізнес-можливості: події, що відкривають нові експортні можливості : 
торгові місії, виставки, В2В та B2G зустрічі. 
5. Співпраця з Офісом з просування експорту при Міністерстві 
економічного розвитку та торгівлі України. 
6. Співпраця з Полтавською Торгово-промисловою Палатою. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
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2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість проекту, 
тис. грн. 200 500 500 1200 
Джерела фінансування: Міський бюджет, міжнародні донорські кошти, СПД 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Спілка експортерів малих і середніх підприємств, міська рада, 
Управління економіки міської ради, міжнародні проекти, МСП 

 

2.3.2. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
А.2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
 
Стратегічна ціль А.2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.2.1. Створення та оприлюднення баз даних (реєстрів) нерухомості 
для підтримки розвитку бізнесу 

Назва проекту: А.2.1.1. Інвентаризація промислово-складських приміщень та 
створення і оприлюднення їх реєстру 

Цілі проекту: Інвентаризація та створення реєстру промислово-складських 
територій, будівель і споруд, які не використовуються з метою 
підтримки розвитку МСБ 

Територія впливу проекту: м. Кременчук та Полтавська область 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

5000 осіб 

Стислий опис проекту: Одним із важливих напрямів міського планування є дослідження та 
можливості використання промислово-складських територій, будівель і 
споруд, які не використовуються. Адже при правильному використанні 
таких приміщень можливо досягти позитивних як економічних, так і 
соціальних та культурних ефектів. 
Промоція наявних вільних приміщень допоможе інвестору визначити 
потенційні об'єкти для інвестування. 
Необхідно дослідити та створити реєстр промислово-складських 
територій та приміщень. Визначені об’єкти розміщуються на онлайн 
базі інвестиційного порталу міста, яка постійно оновлюється та 
доповнюється. 

Очікувані результати: 1. Досліджено промислово-складські території, будівлі і споруди, які не 
використовуються 
2. Створено онлайн базу вільних приміщень та територій 
3. Визначено потенційні об'єкти для інвестування 
4. Залучено інвестиції у реальний сектор економіки міста 

Ключові заходи проекту: 1. Створення постійно діючої інвентаризаційної комісії з визначення 
промислово-складських територій, будівель і споруд, які не 
використовуються. 
2. Проведення інвентаризації промислово-складських територій, 
будівель і споруд, які не використовуються. 
3. Створення реєстру промислово-складських територій, будівель і 
споруд, які не використовуються. 
4. Створення онлайн бази промислово-складських територій, будівель і 
споруд, які не використовуються. 
5. Супровід та оновлення бази промислово-складських територій, 
будівель і споруд, які не використовуються. 
6. Промоція бази даних для залучення інвестицій 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 50 100 50 200 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків 
та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест», СПД 

 
Стратегічна ціль А.2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.2.1. Створення та оприлюднення баз даних (реєстрів) нерухомості 
для підтримки розвитку бізнесу 

Назва проекту: А.2.1.2. Створення бази даних товарів і послуг міста Кременчук 
Цілі проекту: Акумулювання даних в єдину базу експортної та імпортної продукції 
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Територія впливу проекту: м. Кременчук та Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 1000 осіб 

Стислий опис проекту: Збір та обробка отриманих даних від місцевих виробників товарів та 
послуг. Опрацювання та структуризація за показниками. Створення 
каталогів. 

Очікувані результати: 1. Промоція експортно – імпортного потенціалу місцевих підприємств 
2. Збільшення обсягів експорту товарів та послуг місцевих виробників 
3. Збільшення обсягів імпорту сировини для виробництва товарів 
місцевих виробників 
4. Розширення ринку збуту товарів та послуг 
5. Збільшення прибутку 
6. Зміцнення конкурентоспроможності товарів та послуг 
7. Підвищення якості товарів та послуг 
8. Диверсифікація політичних та економічних ризиків 
9. Збереження існуючих та створення нових робочих місць 
10. Популяризація підприємливості та підприємництва 

Ключові заходи проекту: 1. Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі міста 
2. Аналіз місцевого експортного клімату 
3. Аналіз структури товарообігу та послуг регіону: 
 Кількість підприємств виробників товарів; 
 Кількість підприємств, що надають послуги; 
 Кількість вироблених товарів в натуральному та грошовому виразі; 
 Кількість наданих послуг в грошовому виразі; 
 Кількість підприємств, що експортують продукцію (з розподілом за 
країнами); 
 Види товарів, що експортуються в натуральному виразі, в 
грошовому виразі; 
 Види послуг, що експортуються в грошовому виразі; 
 Кількість підприємств, що імпортують продукцію (з розподілом за 
країнами); 
 Види товарів, що імпортуються в натуральному та грошовому 
виразі; 
 Види послуг, що імпортуються в грошовому виразі. 
4. Визначення перспективних експорто-орієнтованих галузей 
5. Забезпечення широкого доступу до базових сервісів з підтримки 
експорту 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 20 20 20 60 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, спонсорська допомога. Міжнародна технічна 

допомога 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків 
та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» 

 
Стратегічна ціль А.2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.2.2. Забезпечення МСП необхідними кадровими ресурсами 

Назва проекту: А.2.2.1. Забезпечення МСП необхідними кадровими ресурсами 
Цілі проекту: Задоволення потреб бізнесу в необхідних кадрових ресурсах, 

подолання кадрового дефіциту, що відчувають МСП,  внесення змін до 
програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також заявлення 
вакансій. 

Територія впливу проекту: Місто Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

10 тис. осіб 

Стислий опис проекту: В місті спостерігається значний кадровий дефіцит, що відчувають 
МСП. З метою уточнення  потреб в персоналі, необхідних знаннях і 
навичках, варто проводити регулярні зустрічі зацікавлених категорій: 
МСП, молоді, представників навчальних закладів, служби зайнятості, 
міської ради. Підсумками таких зустрічей мають стати пропозиції щодо 
внесення змін до програм підготовки та перепідготовки фахівців, а 
також заявлення вакансій. 
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Також для покращання навичок співробітників МСП варто розробити та 
реалізувати низку тренінгів з психології підприємництва, бізнес-
планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, 
енергоефективністю та конкурентоспроможністю. 
Базовою умовою провадження ЗЕД є володіння іноземною, 
насамперед англійською мовою, що також повинно мати місце серед 
програм підвищення кваліфікації персоналу. Важливим елементом 
набуття необхідних навичок є стажування фахівців в закордонних 
компаніях, що реалізується як за допомогою міжнародних проектів 
(наприклад, «Fit for Partnership with Germany», SEEDgrant), так і через 
домовленості з представниками діаспори і міст-побратимів. 

Очікувані результати: 1. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та 
перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій. 
2. Проведення низки тренінгів з психології підприємництва, бізнес-
планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, 
енергоефективністю та конкурентоспроможністю. 
3. Підвищення рівня знань підприємців щодо володіння іноземними 
мовами 
4. Стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується як за 
допомогою міжнародних проектів. 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів із МСП, молоддю, 
представниками навчальних закладів, служби зайнятості, міської ради. 
2. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та 
перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій. 
3. Проведення низки тренінгів  з психології підприємництва, бізнес-
планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, 
енергоефективністю та конкурентоспроможністю. 
4. Підвищення рівня знань підприємців щодо володіння іноземними 
мовами 
5. Стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується як за 
допомогою міжнародних проектів. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 300 500 800 
Джерела фінансування: Бюджет міського центру зайнятості, міжнародні донорські кошти, СПД 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Міський центр зайнятості, міська рада, об’єднання експортерів, МСП 

 
Стратегічна ціль А.2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.2.3. Формування позитивного іміджу підприємницької справи 

Назва проекту: А.2.3.1. Формування позитивного іміджу підприємця через 
популяризацію історій успіху 

Цілі проекту: Формування морально-позитивного, економічно успішного, соціально 
відповідального образу підприємця через популяризацію історій успіху 
експортоорієнтованих, інноваційних, енергоефективних МСП, у т. ч 
через віртуальні та паперові місцеві ЗМІ, зовнішню рекламу 

Територія впливу проекту: Місто Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

10 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Розвиток підприємництва як базової навички успішно започатковувати 
та здійснювати підприємницьку діяльність потребує особливої уваги з 
боку місцевої влади. Тривалий досвід планової економіки, негативного 
іміджу підприємництва не сприяють розвитку бізнесу, підвищенню 
продуктивності, впровадженню інновацій, «зеленого» бізнесу. Тому 
важливим чинником перспективного розвитку підприємництва в місті є 
формування морально-позитивного, економічно успішного, соціально 
відповідального образу експортера через популяризацію історій успіху 
експортоорієнтованих, інноваційних, енергоефективних МСП, в т. ч 
через віртуальні та паперові місцеві ЗМІ, зовнішню рекламу. І 
соціально, й економічно значущим є включення якомога ширшого кола 
мешканців міста до здійснення підприємницької діяльності. Особливу 
увагу слід приділити гендерному аспекту, а також таким категоріям, як 
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ВПО, ветерани АТО, молодь. З цією метою доцільно запровадити 
проведення обговорень щодо основ започаткування та ведення 
бізнесу, ЗЕД з потенційними МСП та новачками, в т. ч. з ВПО, 
молоддю, ветеранів АТО, стартапів жінок. При цьому ефективними 
будуть особисті зустрічі з успішними бізнесменами, які надихають на 
підприємництво власним досвідом. 

Очікувані результати: 1. Збільшення кількості підприємців-початківців 
2. Вирішення проблемних питань підприємців шляхом проведення 
низки круглих столів та обговорення можливих шляхів вирішення 
3. Підвищення іміджу підприємництва через поширення успішних 
історій 
4. Підвищення рівня досвідченості шляхом передачі досвіду 
початківцям від досвідчених підприємців. 

Ключові заходи проекту: 1. Вивчення та поширення «Історій успіху» ведення підприємницької 
діяльності 
2. Популяризація джерел інформації щодо започаткування та ведення 
підприємницької діяльності 
3. Проведення кола зустрічей «Досвідчений підприємець – 
майбутньому підприємцю». 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 50 50 50 150 
Джерела фінансування: Міський бюджет, міжнародні донорські кошти, СПД 
Ключові учасники реалізації 
проекту: Міська рада, міжнародні проекти, об’єднання експортерів, МСП 

 

2.3.3. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
А.3. Розвиток туризму 
 
Стратегічна ціль А.3. Розвиток туризму 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.3.1. Розробка нових туристичних маршрутів 

Назва проекту: А.3.1.1. Створення віртуальних туристичних маршрутів міста 
Кременчука 

Цілі проекту: Розробка інтерактивної туристичної ЗD карти Кременчука для 
підвищення туристичної привабливості міста 

Територія впливу проекту: Місто Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

100 тис. – 240 тис юридичних і фізичних осіб 

Стислий опис проекту: Проектом передбачається проведення заходів щодо визначення 
найвагоміших культурно-історичних пам’яток Кременчука для 
включення їх до інтерактивної мапи міста, щоб заохотити приплив 
туристів до Кременчука. Для реалізації проекту буде використано 
мультимедійне зображення пам’яток, яке буде ілюструватися 
текстовим матеріалом та матиме двомовний аудіо супровід 
(англійський, український). Упровадження та використання 
комп’ютерних інформаційних систем в сучасному туристичному 
Інтернет просторі є важливим фактором для розвитку сучасної 
туристичної інфраструктури будь-якого міста. Програмний продукт буду 
створено на основі редактора векторних зображень Inkscape та за 
допомогою мови JavaScript. Це буде програма призначена для 
загального використання користувачів мережі Інтернет, які здійснюють 
пошук туристичних маршрутів. Для роботи програми рекомендується 
наявність персонального комп'ютера або ноутбука з наступною 
конфігурацією обладнання: процесором Intel i5 або пізніших його версій 
з тактовою частотою не менш 1 ГГц, 4 Гб оперативної пам’яті, не 
менше 1 Гб вільного місця на жорсткому диску, відеокартою nVidia 
GeForce 760/860/960, дисплеєм, відеоадаптером, наявністю 
встановленої операційної системи Windows. Готову інтерактивну 3D 
карту можна буде використовувати для національно-патріотичного 
виховання молоді та презентації міста Кременчука на міжнародному 
рівні. 
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Очікувані результати: 1. Створення віртуальних туристичних 3D маршрутів міста Кременчука 
2. Включення Кременчука до переліку українських віртуальних 
туристичних маршрутів. 

Ключові заходи проекту: 1. Експертиза джерельної бази культурно-історичних пам’яток 
Кременчука 
2. Створення робочого реєстру культурно-історичних об’єктів 
3. Відео та фото зйомка культурно-історичних об’єктів 
4. Складання супровідних текстів до культурно-історичних пам’яток 
5. Моделювання віртуальної 3D карти міста з нанесенням на неї 
туристичних маршрутів 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 60 5 - 65 
Джерела фінансування: Міський бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Кафедра українознавства Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського, відділи та управління міської ради 

 
Стратегічна ціль А.3. Розвиток туризму 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.3.2. Проведення видовищних заходів з відпочинку та дозвілля 

Назва проекту: А.3.2.1. Фестивальне місто 
Цілі проекту: Розвиток фестивального руху, збільшення туристичних потоків за 

рахунок видовищних заходів міста 
Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Все населення міста 

Стислий опис проекту: Туристичний бізнес завжди активно використовує культурні події для 
формування туристичного продукту і залучення туристів. Розвиток 
фестивального руху, як одного з напрямків родієвого туризму, 
допоможе залучити туристів, створити сприятливий туристичний імідж 
міста, а також урізноманітнити дозвілля містян. 

Очікувані результати: 1. В рамках реалізації Комплексної програми розвитку культури і 
туризму міста Кременчука на 2017 – 2021 роки започатковано нові 
форми проведення культурно-мистецьких заходів 
2. Розвиток нових видів і жанрів мистецтв 
3. Розвиток партнерських стосунків між містами та країнами 
4. Залучено більшу кількість туристів як в якості учасників заходів так і 
в якості гостей 
5. Підвищено туристичний імідж міста 

Ключові заходи проекту: 1. Організація і проведення мистецького фестивалю хорових та 
фольклорних колективів «Пісенні перлини народу» 
2. Організація та проведення всеукраїнських змагань зі спортивного 
танцю «На Кубок міського голови» 
3. Організація та проведення міжнародного джазового фестивалю 
ЕNERGY ім. Дмитра Тьомкіна 
4. Організація та проведення мистецького фестивалю «Новорічна 
фейєрія» 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 250 280 300 830 
Джерела фінансування: Міський бюджет, обласний бюджет, спонсорські кошти 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Міська рада (фінансування, реалізація), громадські організації 
(реалізація, партнерство) 

 
Стратегічна ціль А.3. Розвиток туризму 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.3.2. Проведення видовищних заходів з відпочинку та дозвілля 

Назва проекту: А.3.2.2. Створення Майстерні креативно-творчого об’єднання 
Кременчука 

Цілі проекту: Створення платформи-майстерні з метою об’єднання майстрів-
ремісників та зацікавлених мешканців для здобуття навичок в 
прикладній творчості, а також залучення туристів та гостей міста до 
реалізації творчого потенціалу в цілому 
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Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Цей проект може бути реалізований у різних масштабах тому 
остаточно заявити кількість отримувачів вигід не має можливості. 

Стислий опис проекту: Цей проект спрямований на створення платформи-майстерні з метою 
об’єднання майстрів-ремісників та зацікавлених мешканців для 
здобуття навичок в прикладній творчості, реалізації цих навичок та 
творчого потенціалу в цілому. Проведення майстер-класів для всіх 
категорій населення, співпраця над спільними проектами та витворами 
(які з часом розвинуться в витвори мистецтва), проведення виставок. 
Ця платформа в місті стане джерелом мистецтва та культури 
прикладної творчості, що сприятиме розвитку суспільства, появі 
культурних цінностей та розвинення міста в цілому, так як приверне 
увагу митців та туристів з усього світу. В місті є багато талановитих 
майстрів, багато з них покинули займатися ремісництвом та 
прикладнім мистецтвом з різних причин. Серед основних причин – 
дуже малий попит на їх творчі вироби та творчу працю взагалі, 
відсутність підтримки з боку держави. Ті люди, які отримали знання та 
навички можуть реалізувати їх в проведенні майстер-класів. 

Очікувані результати: 1. Проведення майстер - класів для всіх категорій населення 
2. Розробка спільних проектів по створенню витворів мистецтва 
3. Проведення майстер-класів для туристів та гостей міста під час 
святкових заходів, виставок-ярмарок 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення серії майстер-класів на базі альтернативно-культурного 
центру адаптер з метою об’єднання зацікавлених сторін (майстрів-
ремісників, мешканців міста, громадських організацій) 
2. Відкриття майстерні-платформи та матеріально-технічне 
забезпечення 
3. Проведення майстер класів 
4. Проведення виставок-ярмарок 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 50 150 250 450 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Майстри-ремісники м. Кременчук, мешканці міста, які мають бажання 
практикувати прикладне мистецтво 

 
Стратегічна ціль А.3. Розвиток туризму 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

А.3.2. Проведення видовищних заходів з відпочинку та дозвілля 

Назва проекту: А.3.2.3. Фестиваль-ярмарок «Солодкий Кременчук» 
Цілі проекту: 1. Залучення у місто туристів із інших регіонів та зарубіжжя шляхом 

проведення щорічного фестивалю-ярмарки з кулінарною тематикою. 
2. Ознайомлення широких мас з досягненнями місцевих фахівців у 
галузі виробництва кондитерських виробів, обмін передовим досвідом 
з іншими містами України. 
3. Сприяння розвитку кулінарного мистецтва та підвищенню 
професійної майстерності кондитерів та кухарів з різних міст України. 
4. Відродження давніх традицій української кухні та її популяризація. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

до 100 000 осіб 

Стислий опис проекту: В рамках фестивалю-ярмарки «Солодкий Кременчук» планується 
залучення місцевих та іногородніх виробників різноманітних солодощів 
– кондитерських (цукристих та борошняних) виробів з метою надання 
їм можливості презентувати свої шедеври для широкої аудиторії. 
Програма дійства включатиме: 
 виставка кондитерських виробів; 
 дегустацію різних видів солодощів; 
 проведення майстер-класів під відкритим небом; 
 робота різноманітних локацій та майданчиків із солодощами; 
 встановлення солодких рекордів України; 
 проведення конкурсів для відвідувачів та туристів; 
 забави для дітей, частування козацькими стравами тощо. 
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Очікувані результати: 1. Залучення у місто туристів та гостей міста 
2. Створення позитивного туристичного іміджу міста 
3. Відродження українських традицій кухні та кулінарних виробів 
4. Промоція Фестивалю-ярмарку «Солодкий Кременчук» 
5. Проведення майстер-класів, конкурсів та нагородження 

Ключові заходи проекту: 1. Конкурс кондитерського мистецтва (5 номінацій): 
 Художня робота з тіста (каравай, тощо); 
 Ексклюзивний святковий торт; 
 Вироби з мастики (панно, скульптура, картина); 
 Кухня народів світів (страви стародавньої кухні); 
 Художня презентація композицій з овочів та фруктів. 
2. Робота тематичних локацій та майданчиків із солодощами по всьому 
місту; 
3. Художні номери із залученням місцевих та іногородніх творчих 
колективів; 
4. Підготовка та видання офіційного каталогу учасників фестивалю-
ярмарки. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 400 600 700 1700 
Джерела фінансування: Міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства, громадські 
організації, комерційні структури 

 

2.4. Показники оцінки реалізації Програми 1 
 

Очікувані результати 
(назва цілей) 

Індикатори досягнення очікуваних 
результатів 

Відповідальні за збір 
даних за індикатором 

А.1. Ефективна 
інфраструктура 
підтримки бізнесу та 
просування експорту 

% зростання кількості представників МСП 
% збільшення надходження до міського 
бюджету від суб’єктів МСП 

Управління економіки, 
управління розвитку 
підприємництва, торгівлі, 
побуту та регуляторної 
політики міської ради 

А.1.1. Створення 
інституцій підтримки 
бізнесу та надання 
якісних послуг 

Кількість користувачів Консультаційного центру 
Кількість реалізованих стартапів та бізнес-
проектів 
Кількість наданих послуг (консультаційних, 
навчальних) представникам бізнесу 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки, 
управління розвитку 
підприємництва, торгівлі, 
побуту та регуляторної 
політики міської ради 

А.1.2. Створення 
експортоорієнтованих 
кластерів 

Кількість сформованих кластерів (з 
розробленими Профілями і Концепціями 
розвитку) 
% представників МСП, що стали учасниками 
кластерів 
Кількість реалізованих проектів 
% зростання експорту 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки, 
управління розвитку 
підприємництва, торгівлі, 
побуту та регуляторної 
політики міської ради, 
ініціативна група кластеру 

А.1.3. Ефективна 
робота Спілки 
експортерів малих і 
середніх підприємств 

Кількість МСП, що успішно експортують 
продукцію та послуги 
% зростання експорту 

Спілка експортерів малих 
і середніх підприємств, 
управління економіки 
міської ради 

А.2. Інформаційна та 
ресурсна підтримка 
розвитку бізнесу 

Кількість створених баз даних та реєстрів, 
каталогів товарів і послуг місцевого бізнесу, 
Рівень інвестиційної активності підприємств 
(ріст інвестицій в економіку міста) 
Кількість зареєстрованих підприємців на 
території міста 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки, 
управління розвитку 
підприємництва, торгівлі, 
побуту та регуляторної 
політики міської ради 

А.2.1. Створення та 
оприлюднення баз 
даних (реєстрів) 
нерухомості для 
підтримки розвитку 

% наповненості інформацією створених баз 
даних та реєстрів нерухомості, каталогів 
товарів і послуг місцевого підприємництва 
Сума залучених інвестицій в потенційні об’єкти 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки, 
міської ради 
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бізнесу 
А.2.2. Забезпечення 
МСП необхідними 
кадровими ресурсами 

Кількість осіб, що скористалися програмою 
підготовки та перепідготовки фахівців 
Кількість представників МСП, що пройшли 
стажування за кордоном 
Кількість осіб, що взяли участь у тренінгах, у 
т. ч щодо володіння іноземними мовами 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки, 
міської ради, міський 
центр зайнятості 

А 2.3. Формування 
позитивного іміджу 
підприємницької 
справи 

% росту чисельності зареєстрованих 
підприємців-початківців 
Кількість заходів, проведених для підприємців-
початківців 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки, 
управління розвитку 
підприємництва, торгівлі, 
побуту та регуляторної 
політики 

А.3. Розвиток 
туризму 

% росту надходжень до бюджету міста від 
туристичного бізнесу 
Рівень задоволеності відвідувачів отриманими 
туристичними послугами 
% коштів передбачених у бюджеті міста на 
розвиток туристичної галузі, зокрема подієвого 
туризму 

Управління культури і 
туризму міської ради 

А.3.1. Розробка нових 
туристичних маршрутів 

Кількість розроблених нових туристичних 
маршрутів 
Кількість туристичних маршрутів міста, 
включених до переліку загальноукраїнських 
туристичних маршрутів 

Управління культури і 
туризму міської ради 

А.3.2. Проведення 
видовищних заходів з 
відпочинку та дозвілля 

Кількість культурно-мистецьких заходів 
Кількість учасників культурно-мистецьких 
заходів 
Кількість підписаних міжнародних договорів про 
культурні обміни та співпрацю 
% росту відвідуваності міста туристами 

Управління культури і 
туризму міської ради 

А.3.3. Формування 
інфраструктури 
розміщення 

Кількість новозбудованих чи реконструйованих 
закладів розміщення у місті 
Кількість місць розміщення 
% росту надходжень від готельного збору до 
бюджету міста 

Управління культури і 
туризму міської ради 

Для реалізації проектів будуть використані кошти міського бюджету, Державного фонду 
регіонального розвитку, інші джерела. 

Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей, тис. грн 
Стратегічна ціль 2018 2019 2020 

А.1. Ефективна інфраструктура підтримки бізнесу та 
просування експорту 1235 2550 1880 

А.2. Інформаційна та ресурсна підтримка розвитку бізнесу 120 470 620 
А.3. Розвиток туризму 760 1035 1250 
Всього на рік, тис. грн 2115 4055 3750 

Загальний обсяг фінансування Програми протягом 2018-2020 років складає 9920,00 тис. грн. 
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3. Програма 2. «Місто зі сприятливими умовами 
інвестування» 
3.1. Загальна характеристика Програми 2. «Місто зі сприятливими 
умовами інвестування» 
Мета реалізації Програми 2 – підвищення іміджу Кременчука, як території, привабливої для 
інвестування, розробка та впровадження маркетингових заходів з залучення інвестицій, в 
першу чергу до екологічно-нешкідливих виробництв; створення індустріальних парків, у тому 
числі на територіях непрацюючих промислових підприємств, забезпечення розширення 
виробництва та реалізацію якісної конкурентоспроможної продукції, освоєння нових видів 
продукції, підвищення якості та ефективності виробництва з орієнтацією на потреби 
внутрішнього ринку та збільшення експортного потенціалу. 

Завдання програми: 
1. Створення якісних інвестиційних продуктів. 

2. Створення системи супроводу інвестиційної діяльності та проведення маркетингу 
території. 

 

 
Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 2 

Проекти, що реалізовуватимуться в рамках Програми 2, будуть спрямовані на подолання 
таких проблем: 
 Відсутність міської системи маркетингу та промоції; 
 Недостатню розвиненість інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності; 
 Недостатню кількість належним чином розроблених інвестиційних пропозицій та продуктів, які 
враховують інтереси потенційних інвесторів (тобто є взаємовигідними як для території, так і для 
інвесторів); 
 Низьку зацікавленість внутрішнього інвестора, недоступність фінансових ресурсів; 
 Відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій на регіональному рівні; 
 Безсистемність роботи з іноземними інвесторами; 
 Недостатній рівень кадрового потенціалу органу місцевого самоврядування, задіяного в 
інвестиційних процесах; 
 Неналежну систему інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності; 
 Відсутність фінансування програм і заходів з провадження інвестиційної діяльності; 

Програма 2. Місто зі сприятливими умовами інвестування 

В.1. Якісні інвестиційні продукти 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

В.2. Супровід інвестиційної діяльності та 
маркетинг території 

В.1.1. Інвентаризація земельних ділянок і 
створення інвестиційних пропозицій 

В.2.3. Інвестиційна виставкова діяльність 
міста 

В.1.2. Розвиток індустріального парку 
«Центральний» 

В.2.2. Підготовка спеціалістів з місцевого 
економічного розвитку 

В.1.3. Розробка та реалізація 
інвестиційних проектів 

В.2.1. Маркетинг і брендинг території 
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 Низький рівень професійних знань і досвіду потенційних внутрішніх інвесторів щодо умов 
започаткування та ведення підприємницької діяльності; 
 Поганий стан інфраструктури; 
 Складність, зарегульованість процедур; 
 Недостатність реалізації проектів міжнародної технічної допомоги. 

Планується реалізація 8 проектів за двома стратегічними цілями: В.1. Якісні інвестиційні 
продукти; В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території. 

 

3.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів 
Програми 2. «Місто зі сприятливими умовами інвестування» 
 

Бюджет, тис. грн. Проекти за стратегічними цілями Термін 
реалізації 2018 2019 2020 Всього 

В.1. Якісні інвестиційні продукти 
В.1.2.1. Індустріальний парк 
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ» у м. Кременчук 

2018 – 2020 1370 6000 9230 16600 

В.1.3.1. Підготовка інвестиційних продуктів 2018 – 2020 40 80 50 170 
В.1.3.2. Облаштування оптового 
фермерського ринку 

2018 – 2020 10000 18000 10000 38000 

Всього за стратегічною ціллю В.1. 11410 24080 19280 54770 
В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 
В.2.1.1. Новий бренд міста 2018 – 2020 100 50 50 200 
В.2.1.2. Створення умов для роботи з 
інвесторами через облаштування конференц-
зали для проведення бізнес-заходів 

2018 153 - - 153 

В.2.2.1. Вебінарна кімната 2018 – 2020 720 15 15 750 
В.2.2.2. Посилення практичної підготовки 
студентів економічного профілю на 
комунальних підприємствах 

2018 – 2020 70 60 60 190 

В.2.3.1. Проведення бізнес та інвестиційних 
форумів з метою підвищення рівня 
інвестиційної привабливості міста та регіону 

2018 – 2020 100 100 100 300 

Всього за стратегічною ціллю В.2. 1143 225 225 1593 
Всього за Програмою 2  12553 24305 19505 56363 

Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування 
 2018 2019 2020 
Кількість проектів 8 7 7 
Обсяг фінансування Програми 2, тис. грн 12553 24305 19505 

 

3.3. Каталог проектів Програми 2. «Місто зі сприятливими умовами 
інвестування» 
3.4.1.  Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 

В.1. Якісні інвестиційні продукти 
 
Стратегічна ціль В.1. Якісні інвестиційні продукти 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.1.2. Розвиток індустріального парку «Центральний» 

Назва проекту: В.1.2.1. Індустріальний парк «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» у м. Кременчук 
Цілі проекту: Залучення інвестицій, запровадження сучасних технологій 

виробництва промислової продукції (машинобудування, 
автомобілебудування, енергетики, розвиток ІТ технологій, електроніки); 
застосування світового досвіду організації промислового виробництва 

Територія впливу проекту: м. Кременчук і Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість Все населення міста та району 
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отримувачів вигоди: 
Стислий опис проекту: Індустріальний парк «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» планується створити шляхом 

формування єдиної облаштованої території для розміщення нових 
об’єктів у сфері промислового виробництва, інновацій, логістики, 
супутнього сервісу, направлених на забезпечення економічного 
розвитку міста, підвищення його конкурентоздатності, активізації 
інвестиційної та інноваційної діяльності, покращення соціальних 
стандартів для мешканців міста. 

Очікувані результати:  Збільшено надходження грошових коштів до бюджетів всіх рівнів. 
 Створено нові робочі місця для мешканців міста та Кременчуцького 
району (4225 робочих місць). 
 Підвищено рівня ділової активності бізнес-середовища в місті 
Кременчук. 
 Підвищено імідж міста Кременчук, Полтавської області і України. 
 Виконано державні Програми щодо залучення інвестицій, підтримки 
підприємництва, соціальних програм. 
 Збільшено обсяг залучених у реальний сектор економіки міста 
інвестицій. 
 Залучено новітні технології виробництва товарів та послуг.  
 Розвинуто міжгалузеві кооперації між учасниками індустріального 
парку та підприємствами міста, а також представниками малого та 
середнього бізнесу. 
 Підвищено соціальні стандарти життя мешканців м. Кременчук та 
регіону. 

Ключові заходи проекту: Облаштування індустріального парку. 
 Замовлення та розробка детального плану території; 
 Замовлення та отримання технічних умов інженерних мереж 
(централізованого водопостачання та водовідведення, 
електроенергетики та природного газу); 
 Оновлення Концепції індустріального парку «ЦЕНТРАЛЬНИЙ»; 
 Замовлення та розробка інженерно-геодезичних вишукувань; 
 Розробка проектно-кошторисної документації на першу чергу 
будівництва інженерних мереж (централізованого водопостачання та 
водовідведення, електроенергетики та природного газу). Проведення її 
експертизи; 
 Виконання підготовчих та будівельних робіт. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 1370 6000 9230 16600 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, якірний інвестор, місцевий бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків 
та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» 

 
Стратегічна ціль В.1. Якісні інвестиційні продукти 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.1.3. Розробка та реалізація інвестиційних проектів 

Назва проекту: В.1.3.1. Підготовка інвестиційних продуктів 
Цілі проекту: Створення продуктів з метою залучення інвестицій та реалізації 

інвестиційних проектів 
Територія впливу проекту: м. Кременчук та Полтавська область 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

230 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Головним продуктом для інвестицій є нерухомість - це земля, споруди, 
майнові комплекси, розташовані у зручних місцях, які можуть 
застосовуватись потенційними інвесторами для створення нового 
виробництва чи для ведення бізнесу. Але для того щоб вигідно 
запропонувати такий продукт, ще задовго до появи інвестиційного 
запиту потенційного інвестора, потрібно провести низку заходів, 
спрямованих на створення таких інвестиційних об’єктів. Об’єктами 
нерухомості є земельні ділянки типу «Грінфілд» (неосвоєна ділянка 
землі, яку раніше не застосовували для промислового чи для іншого 
виробництва; використовували або досі використовують для сільського 
господарства, або ж яка є частиною природного ландшафту); майнові 
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комплекси типу «Браунфілд» (це освоєні у минулому землі, які не 
повністю завантажені в економічному сенсі, інколи вільні, покинуті чи 
забруднені землі). Проектом передбачено створити якісний 
інвестиційний продукт, який можна вигідно представити та реалізувати. 

Очікувані результати:  Створено каталог інвестиційних продуктів.  
 Створено онлайн базу інвестиційних продуктів 
 Реалізовано інвестиційні проекти міста та регіону. 
 Розширено діяльність інвесторів регіоні. 

Ключові заходи проекту: 1. Створення робочої групи з розгляду та затвердження інвестиційних 
об’єктів. 
2. Проведення інвентаризації земельних ділянок. 
3. Визначення об’єктів промислової нерухомості. 
4. Збирання інформації щодо відповідного об’єкту. 
5. Дослідження усіх технічних аспектів, які мають значення для 
потенційних інвесторів. 
6. Проведення документального оформлення результатів дослідження 
у відповідності до міжнародних стандартів. 
7. Створення каталогу інвестиційних продуктів (земельних ділянок).  
8. Створення онлайн бази інвестиційних продуктів. 
9. Супровід та оновлення бази інвестиційних продуктів 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 40 80 50 170 
Джерела фінансування: Міський бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків 
та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» 

 
Стратегічна ціль В.1. Якісні інвестиційні продукти 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.1.3. Розробка та реалізація інвестиційних проектів 

Назва проекту: В.1.3.2. Облаштування оптового фермерського ринку 
Цілі проекту: Забезпечення населення Кременчука якісною сільськогосподарською 

продукцією. 
Територія впливу проекту: Полтавська область 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

 150 тисяч особистих селянських господарств 
 1300 фермерських господарств, мешканці м. Кременчука та району 

Стислий опис проекту:  Забезпечення населення Кременчука якісною сільськогосподарської 
продукцією 
 Поліпшення послуг із збуту сільськогосподарської продукції 
 Сприяння вітчизняним особистим селянським господарствам, 
середнього та дрібного аграрного бізнесу 

Очікувані результати: Створено інфраструктуру оптового ринку сільськогосподарської 
продукції, що дасть можливість створити умови для продавців та 
споживачів ринку без посередників. 

Ключові заходи проекту: 1. Вибір організаційно-правової форми фермерського ринку та 
реєстрація його згідно чинного законодавства України; 
2. Вирішення проблеми виділення та оформлення земельної ділянки; 
3. Залучення як найбільшого кола учасників, зацікавлених в створенні 
фермерського оптового ринку; 
4. Розробка правил та порядку торгівлі; 
5. Облаштування основних зон ринку. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 10000 18000 10000 38000 
Джерела фінансування: Обласний та місцевий бюджети, приватні інвестори, міжнародні 

інвестори, донори, КП «Кременчукінвест» 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Кременчуцька міська рада, асоціація фермерських господарств, 
приватні інвестори, міжнародні донори. 
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3.4.2.  Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 

 
Стратегічна ціль В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.2.1. Маркетинг і брендинг території 

Назва проекту: В.2.1.1. Новий бренд міста 
Цілі проекту: Формування конкурентоспроможності міста в різних галузях його 

діяльності. 
Територія впливу проекту: м. Кременчук та Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення міста та району 

Стислий опис проекту: Одним зі способів створення іміджу й підвищення рівня «впізнавання» 
міста туристами, підприємцями, новими жителями є створення бренду 
міста. За допомогою бренду можливо представити унікальність міста  
та сформувати інвестиційну і туристичну привабливість. По перше на 
базі проведеного SWOT-аналізу міста потрібно визначити ситуацію в 
кожній галузі, яка безпосередньо або опосередковано впливає на 
формування іміджу території. Наступним етапом є розробка 
маркетингової стратегії просування бренду міста. На даному етапі 
важлива співпраця з органами місцевої влади, адже маркетингова 
стратегія передбачає визначення місцевою владою цілей і основних 
напрямків сталого соціально-економічного розвитку. Одним із заходів 
маркетингової стратегії передбачено розробку промоційного ролика 
про місто, видання промоційних матеріалів, буклетів для подальшої 
промоції міста в Україні та за кордоном. 

Очікувані результати:  Розроблено бренд міста. 
 Підвищено інвестиційну привабливість міста. 
 Залучено зовнішні й активізовано внутрішні ресурси. 
 Сформовано привабливий імідж території. 
 Підвищено конкурентоспроможність міста, у тому числі в туристичній 
галузі. 

Ключові заходи проекту:  Проведення SWOT-аналізу міста Кременчук. 
 Розробка маркетингової стратегії просування бренду. 
 Розробка бренду міста 
 Розробка промоційного ролика про місто та його бренд. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 100 50 50 200,0 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків 
та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» 

 
Стратегічна ціль В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.2.1. Маркетинг і брендинг території 

Назва проекту: В.2.1.2. Створення умов для роботи з інвесторами через 
облаштування конференц-зали для проведення бізнес-заходів 

Цілі проекту: Створення умов для  роботи з інвесторами, підвищення 
кваліфікаційного рівня місцевого бізнесу. Створення системи 
супроводу інвестора. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук та Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

До 10 000 суб’єктів господарювання 

Стислий опис проекту: Кременчук сучасне промислове місто, яке стрімко розвивається з 
потужною конкурентною позицією та чіткими пріоритетами розвитку. 
Для того, аби місто було конкурентоспроможним та використовувало 
весь спектр своїх можливостей як інвестиційно-привабливої території 
необхідно постійно проводити роботу з потенційними інвесторами з 
метою реалізації інвестиційних міських проектів. Кременчуцькою 
міською радою Полтавської області затверджена Міська програма 
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сприяння залученню інвестицій та розвитку міжнародного 
співробітництва Кременчука на 2016-2018 роки відповідно до якої 
визначено основні цілі й завдання, які сприяють створенню умов для 
активізації процесу залучення інвестицій, а також розвитку 
міжнародного співробітництва. Заходами Програми передбачено 
удосконалення роботи з інвестиційної діяльності, проведення ряду 
зустрічей з представниками міжнародних проектів, що надають 
підтримку і практикуми з підготовки проектів, заявок та бізнес-планів та 
ін.  
З метою підвищення результативності роботи у даному напрямку 
необхідно обладнати приміщення (конференц-зал) для проведення 
тренінгів, семінарів, робочих зустрічей, нарад, фокус-груп, конференцій 
тощо з представниками міжнародних організацій, а також потенційними 
інвесторами. 
Під час переговорів з потенційними інвесторами сформуються запити 
щодо інвестиційної привабливості міста Кременчук, буде оновлено 
інвестиційний паспорт міста, підготовлено та впроваджено інвестиційні 
проекти. Також буде проведено тренінги та семінари, які допоможуть 
фахово підготувати проектні заявки для подання до міжнародних 
донорських організацій. 

Очікувані результати:  Обладнано приміщення для проведення конференцій, робочих 
зустрічей. 
 Проведено 2 тренінги на тему бізнес-планування та проектного 
менеджменту. 
 Впорядковано та підвищено ефективність заходів в рамках Міської 
програми сприяння залученню інвестицій та розвитку міжнародного 
співробітництва Кременчука на 2016-2018 роки. 
 Підвищено реальні результати від заходів міжнародної діяльності. 
 Поліпшено якість проведених бізнес-заходів з подальшим 
практичним застосуванням отриманої інформації. 

Ключові заходи проекту:  Облаштування конференц-залу (придбання обладнання, 
забезпечення необхідними матеріалами). 
 Проведення 2 тренінгів на тему "Підготовка інвестиційних проектів" 
та "Проектний менеджмент". 
 Оновлення (розробка сучасного дизайну та виготовлення) 
інвестиційного паспорту міста Кременчук. 
 Підготовка та проведення двох віртуальних бізнес-місій з 
представниками іноземних інвесторів. 

Період здійснення: 2018 рік 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 153 - - 153 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, партнери проекту, місцевий бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків 
та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» 

 
Стратегічна ціль В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.2.2. Підготовка спеціалістів з місцевого економічного розвитку 

Назва проекту: В.2.2.1. Вебінарна кімната 
Цілі проекту: Створення сучасно оснащеної вебінарної кімнати на 15 робочих місць і 

20 посадкових місць для проведення міжнародних конкурсів наукових 
робіт, міжнародних студентських конференцій, студентських диспутів, 
круглих столів та інших он-лайн заходів 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 20 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Сучасний вектор глобалізації розвитку суспільства вимагає нових 
засобів комунікації. Міжнародні конкурси студентських наукових робіт, 
міжнародні студентські конференції, студентські диспути, круглі столи, 
які організовуються для професійного, особистісного та творчого 
розвитку молоді повинні охоплювати широку аудиторію з якомога 
більшої кількості країн. Кременчук має партнерські стосунки з 
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13 містами-побратимами й розвиток молодіжного спілкування, 
студентської кооперації є пріоритетним напрямком не лише для 
освітніх установ, а й для територіальних громад цих міст. В результаті 
реалізації проекту буде створена вебінарна кімната, облаштована 
екранами, проекторами, мікрофонами, мультимедійним та іншим 
сучасним обладнання сучасного зразку. Це дасть змогу студентам 
університету брати участь в дистанційних освітніх он-лайн проектах в 
різних країнах, а міжнародним он-лайн заходам, що організовуються в 
стінах університету надати належну технічну підтримку. Проект буде 
продовжений шляхом комерційного використання вебінарної кімнати 
по закінченню програми. 

Очікувані результати:  Покращено доступ студентів до міжнародних освітніх програм 
 Отримано можливість проведення дистанційних та он-лайн курсів 
викладачами університету для наших та інших студентів 
 Покращено якість проведення міжнародних освітніх он-лайн заходів 
в університеті 

Ключові заходи проекту:  Виділення та звільнення приміщення для вебінарної кімнати 
 Складання проекту та кошторисної документації по створенню 
вебінарної кімнати 
 Закупка будівельних матеріалів для ремонту приміщення 
 Ремонт приміщення з облаштуванням необхідних електричних і 
комунікативних мереж 
 Закупка офісних меблів для облаштування кімнати 
 Закупка обладнання 
 Установка та на лаштування обладнання 
 Створення веб-продукту Віртуальна вебінарна кімната 
 Розробка методичних рекомендацій щодо експлуатації вебінарної 
кімнати та використання Віртуальної вебінарної кімнати 
 Експлуатація і поточне обслуговування вебінарної кімнати 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 720 15 15 750 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського, Управління у справах сім’ї, дітей та молоді міської 
ради, Департамент освіти міської ради 

 
Стратегічна ціль В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.2.2. Підготовка спеціалістів з місцевого економічного розвитку 

Назва проекту: В.2.2.2. Посилення практичної підготовки студентів економічного 
профілю на комунальних підприємствах 

Цілі проекту: Залучення студентів економічного профілю до вирішення актуальних 
практичних завдань в роботі комунальних підприємств міста, практична 
підготовка 60 студентів на 30 комунальних підприємствах міста 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 2 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Практична підготовка студентів є невід’ємною частиною навчального 
процесу. На початкових етапах становлення особистості-фахівця дуже 
важливим є довіряти йому виконання доручень, які мають реальне 
практичне значення. Проект дозволить залучити кращих студентів до 
діяльності комунальних підприємств міста, тим самим дозволить 
підвищити рівень знань студентів, дасть змогу викладацькому складу 
закцентувати подальше навчання на актуальних економічних 
проблемах господарсько-економічної діяльності, дасть студентам 
реальні дані для написання дипломних проектів та наукових робіт, що 
мають практичну цінність. Результатом проекту стане формування 
механізму співпраці навчального закладу та комунальних підприємств, 
який буде використовуватися і в подальшому, оскільки кожна з сторін 
зможе об’єктивно оцінити отримані вигоди від співпраці, а також 
удосконалення методології практичної підготовки студентів 
економічного профілю. 
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Крім 50 студентів, є потенціал для розширення проекту в майбутньому 
з залученням більшої кількості студентів в роботу не лише 
комунальних підприємств, а й інших підприємницьких структур. 

Очікувані результати:  Покращено практичну підготовку студентів економічного профілю 
 Посилено співпрацю навчального закладу з комунальними 
підприємствами 
 Збільшено кількість раціональних пропозицій щодо господарсько-
економічної діяльності комунальних підприємств 

Ключові заходи проекту:  Розробка навчальних програм та завдань практики з огляду на 
специфіку діяльності комунальних підприємств. 
 Відбір керівників практичною підготовкою студентів від підприємств. 
 Узгодження завдань практики між керівником від підприємства та від 
навчального закладу. 
 Розробка методичних рекомендацій з практичної підготовки 
студентів економічного профілю на комунальних підприємствах. 
 Розробка критеріїв та організація конкурсів для відбору 60 кращих 
студентів. 
 Проведення практики відібраних студентів. 
 Організація круглих столів, за результатами практичної підготовки 
студентів, спрямованих на обговорення раціональної пропозиції 
студентів щодо удосконалення роботи підприємства. 
 Впровадження запропонованих студентами пропозицій щодо 
удосконалення діяльності комунальних підприємств 
 Збір пропозицій щодо удосконалення механізму практичної 
підготовки. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 70 60 60 190 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського, Управління економіки міської ади, комунальні 
підприємства міста 

 
Стратегічна ціль В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

В.2.3. Інвестиційна виставкова діяльність 

Назва проекту: В.2.3.1. Проведення бізнес та інвестиційних форумів з метою 
підвищення рівня інвестиційної привабливості міста та регіону 

Цілі проекту: Презентація інвестиційних можливостей міста та регіону, публічне 
представлення інвестиційних проектів 

Територія впливу проекту: м. Кременчук та Полтавська область 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

230 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Однією з важливих і актуальних проблем у Кременчуці, регіоні та 
Україні в цілому є формування сприятливих умов для інвестиційної 
діяльності. Успішне вирішення цієї проблеми сприятиме швидшому 
піднесенню економіки регіону. Одним з методів формування 
інвестиційної привабливості міста є проведення бізнес та інвестиційних 
форумів. В рамках проведення бізнес форумів є можливість 
презентувати інвестиційний потенціал міста – інвестиційні проекти у 
сферах інфраструктури, енергозбереження, ІТ-технологій, соціальної 
сфери, промисловості і нерухомості та ін. А також здійснити пошук 
бізнесових і приватних контактів та обмінятися досвідом щодо розвитку 
інвестицій і нових технологій. 

Очікувані результати:  Отримано новий досвід і зв'язки, які забезпечують взаємовигідне 
співробітництво між представниками бізнесу, професійними 
аналітиками і органами державної влади. 
 Презентовано інвестиційні та розвиткові проекти міста. 

Ключові заходи проекту:  Підготовка тематики бізнес форумів. 
 Розробка календарного плану проведення бізнес форумів. 
 Визначення цільової аудиторії проведення форумів. 
 Складення кошторисної вартості проведення бізнес форуму. 
 Виконання організаційних заходів. 
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 Проведення бізнес форумів. 
 Підсумки бізнес форумів (висвітлення події у ЗМІ). 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 100 100 100 300 
Джерела фінансування: Організації-партнери, міський бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків 
та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» 

 

3.4. Показники оцінки реалізації Програми 2 
Очікувані результати 

(назва цілей) 
Індикатори досягнення очікуваних 

результатів 
Відповідальні за збір 
даних за індикатором 

В.1. Якісні інвестиційні 
продукти 

Кількість створених робочих місць 
% модернізації основних засобів підприємств 
% росту інвестицій в економіку міста 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки ї 
міської ради 

В.1.1. Інвентаризація 
земельних ділянок і 
створення інвестиційних 
пропозицій 

Кількість підготовлених інвестиційних 
пропозицій 
Кількість користувачів створених реєстрів та 
онлайн-сервісів 

КП «Кременчук Інвест», 
управління земельних 
ресурсів 

В.1.2. Розвиток 
індустріального парку 
«Центральний» 

% збільшення надходжень до бюджетів усіх 
рівнів 
Обсяг залучених інвестицій учасниками 
індустріального парку 
Кількість створених робочих місць 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки 
міської ради 

В.1.3. Розробка та 
реалізація інвестиційних 
проектів 

Кількість реалізованих інвестиційних проектів 
Об’єм залучених ресурсів до реалізації 
проектів, у т. ч. бюджетних коштів 
Кількість реалізованих проектів міжнародної 
технічної допомоги 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки 
міської ради 

В.2. Супровід 
інвестиційної 
діяльності та маркетинг 
території 

Рівень впізнаваності міста як в Україні, так і за 
кордоном 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки 
міської ради 

В.2.1. Маркетинг і 
брендинг території 

Рівень зацікавленості містом зі сторони 
потенційних інвесторів 
Кількість реалізованих інвестиційних проектів 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки 
міської ради 

В.2.2. Підготовка 
спеціалістів з місцевого 
економічного розвитку 

Кількість підготовлених спеціалістів з МЕР 
Кількість працевлаштованих спеціалістів на 
підприємствах міста 

Кременчуцький 
національний університет 
ім. М. Остроградського, 
управління економіки 
міської ради 

В.2.3. Інвестиційна 
виставкова діяльність 
міста 

Кількість проведених інвестиційних форумів, 
бізнес-місій, виставок і ярмарок. 
Співвідношення витрачених коштів на 
проведення заходів та залучених внаслідок 
цього коштів в економіку міста 
Кількість підписаних угод про співпрацю 
підприємствами міста та міською радою 

КП «Кременчук Інвест», 
управління економіки 
міської ради 

Для реалізації проектів будуть використані кошти міського бюджету, Державного фонду 
регіонального розвитку, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти ВУЗів, інші джерела. 
Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2018 2019 2020 
В.1. Якісні інвестиційні продукти 11410 24080 19280 
В.2. Супровід інвестиційної діяльності та маркетинг території 1143 225 225 
Всього, тис. грн 12553 24305 19505 

Загальна сума фінансування за Програмою – 56363,00 тис. грн. протягом 2018-2020 років. 
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4. Програма 3. «Енергоефективне та екобезпечне 
місто» 
4.1. Загальна характеристика Програми 3. «Енергоефективне та 
екобезпечне місто» 
Мета реалізації Програми 3 – диверсифікація використовуваних джерел енергії. Розширення 
використання поновлюваних джерел енергії, впровадження заходів з енергоефективності у 
всіх сферах економіки забезпечить належний рівень конкурентоспроможності продукції 
(надання послуг), комфортних умов праці та умов надання соціальних послуг населенню. 
Створення дієвої системи моніторингу довкілля, тобто організація системи спостережень, 
збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, 
прогнозування його змін і прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану 
довкілля, його впливу на здоров’я населення та дотримання вимог екологічної безпеки. 

 
Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 3 

Завдання програми: 
1. Провадження ефективної енергетичної політика міста. 

Напрям розвитку С. Енергоефективне та екобезпечне місто 

С.1. Ефективна енергетична 
політика міста 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

С.2. Енергоефективна 
міська інфраструктура 

С.3. Екологічно безпечне 
місто 

С.1.1. Вдосконалення 
системи муніципального 
енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

С.1.2. Підвищення 
енергоефективності 
громадських та житлових 
будівель 

С.2.1. Енергоефективні 
будівлі міста 

С.3.2. Забезпечення 
населення якісною питною 
водою 

С.2.2. Модернізація 
котельних з використання 
альтернативних джерел 
енергії 

С.1.3. Створення діалогової 
та освітньої платформи з 
питань енергоефективності 

С.3.1. Модернізація системи 
водовідведення 

С.2.3. Реконструкція 
зовнішнього освітлення з 
використанням 
енергоефективного 
обладнання 

С.3.3. Ефективна система 
поводження з ТПВ та 
утилізації відходів 

С.3.4. Впровадження 
ефективної системи 
екологічного моніторингу 

С.3.5. Підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану водойм 

С.3.6. Екологічна освіта 

С.2.4. Розвиток 
електротранспорту 
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2. Створення енергоефективної міської інфраструктури. 
3. Перетворення м. Кременчук на екологічно безпечне місто. 
 

Проекти, що реалізовуватимуться в рамках Програми 2, будуть спрямовані на подолання 
таких проблем: 
 Низький рівень управління енергоефективністю та споживанням енергоресурсів; 
 Надмірне споживання енергоресурсів через низьку енергоефективність, зношеність 
технологічного обладнання, недосконалість схем енергопостачання; 
 Неефективність структури споживання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема через завищену 
частку споживання природного газу та недостатній обсяг використання альтернативних видів палива 
та відновлюваних джерел енергії; 
 Низький рівень залучення позабюджетних інвестицій для впровадження енергоощадних і 
енергоефективних заходів; 
 Забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств і автотранспорту 
(високий рівень забруднення повітряного басейну міста); 
 Незадовільний стан звалища ТПВ, відсутність підприємств з переробки ТПВ; 
 Розташування підприємств в безпосередній близькості від житлових кварталів (невизначеність 
санітарно-захисних зон навколо підприємств); 
 Недосконалість системи екологічного моніторингу; 
 Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових 
підприємств і підприємств ЖКГ; 
 Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок міста; 
 Недостатня ефективність роботи наявних очисних споруд; 
 Низький рівень екологічної культури у представників бізнесу та населення; 
 Незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та споруд зливової каналізації. 

Планується реалізація 38 проектів за трьома стратегічними цілями: С.1. Ефективна 
енергетична політика міста; С.2. Енергоефективна міська інфраструктура; С.3. Екологічно 
безпечне місто. 

 

4.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів 
Програми 3. «Енергоефективне та екобезпечне місто» 
 

Бюджет, тис. грн Проекти за стратегічними цілями Термін 
реалізації 2018 2019 2020 Всього 

С.1. Ефективна енергетична політика міста 
С.1.1.1. Ефективна система 
муніципального енергоменеджменту та 
енергомоніторингу, у т. ч. на комунальних 
підприємствах міста 

2018 – 2020 35 35 42 112 

С.1.2.1. Підвищення енергоефективності 
громадських та житлових будівель 

2018 – 2020 124000 93000 93000 310000 

С.1.2.2. Проведення енергетичного аудиту 
багатоквартирних будинків міста 

2019 – 2020 - 60 260 320 

С.1.3.1. Створення Центру 
енергоефективності та сталого розвитку 
міста Кременчука 

2018 – 2020 150 150 150 450 

С.1.3.2. Проведення у місті Днів сталої 
енергії 

2018 – 2020 50 50 50 150 

С.1.3.3. «Енергоефективні школи» 2018 – 2020 5 10 10 25 
Всього за стратегічною ціллю С.1. 124240 93305 93512 311057 
С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
С.2.1.1. Впровадження державної 
програми «теплих кредитів» в будинках 
ОСББ та житловому секторі міста 

2018 – 2020 21000 6000 5003 32003 
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С.2.1.2. Застосування геліосистем на 
основі вакуумних сонячних колекторів 
ATMOSFERA в системі гарячого 
водопостачання та встановлення 
світлодіодних світильників ITW SYSTEMS 
для скорочення споживання 
електроенергії у дошкільних навчальних 
закладах міста 

2018 – 2020 1658 1000 2000 4658 

С.2.1.3. Будівництво із використанням 
енергоефективних технологій відділення 
інтенсивної терапії комунального 
некомерційного медичного підприємства 
«Лікарня інтенсивного лікування 
«Кременчуцька» 

2018 – 2020 1096 39000 39000 79096 

С.2.1.4. Забезпечення житлового фонду 
міста та бюджетних установ приладами 
обліку спожитих енергоресурсів 

2018 – 2020 20000 5000 4003 29003 

С.2.2.1. Реконструкція котельні та 
будівництво теплотраси від котельні 
кварталу 17 до котельні кварталу 620 
міста Кременчук 

2018 – 2020 8575 40000 10000 58575 

С.2.2.2. Будівництво комунальних 
теплогенеруючих потужностей у 
мікрорайоні Раківка міста Кременчука 

2018 – 2020 20100 150000 50000 220100 

С.2.3.1. Застосування світлодіодних 
матриць і ламп у системі вуличного 
освітлення та світлофорах 

2018 – 2019 2000 2580 - 4580 

С.2.3.2. Освітлення території міських 
парків із використанням 
енергоефективного обладнання 

2018 – 2019 600 6400 - 7000 

С.2.4.1. Будівництво тролейбусної лінії по 
вул. Красіна до заводу «Ампер» 

2019 - 9394 - 9394 

С.2.4.2. Оновлення міського 
електротранспорту 

2018 – 2019 2496 5504 - 8000 

С.2.4.3. Будівництво контактної мережі для 
організації тролейбусного руху по 
вул. Київській 

2020 - - 16246 16246 

Всього за стратегічною ціллю С.2. 77525 264878 126252 468656 
С.3. Екологічно безпечне місто 
С.3.1.1. Реконструкція каналізаційних 
колекторів 

2019 – 2020 - 56997 44486 101483 

С.3.1.2. Будівництво споруд для 
приймання рідких нечистот від 
асенізаційних машин на каналізаційних 
насосних станціях СП-1 по вул. Леонова та 
СП-17 по проспекту Полтавському, на 
Крюківських КОС по набережній 
Лейтенанта Дніпрова 

2018 – 2020 2000 1500 1500 5000 

С.3.2.1. Впровадження нової системи 
контролю якості питної та стічної води 

2018 – 2019 4000 3750 - 7750 

С.3.2.2. Реконструкція водоочисної станції 
(в рамках ТЕО водопостачання міста) 

2019 – 2020 - 199950 199950 399900 

С.3.2.3. Обґрунтування проекту 
забезпечення жителів Кременчука якісною 
питною водою артезіанських свердловин 

2019 – 2020 - 500 500 1000 

С.3.3.1. Улаштування полігону ТПВ на 
Деївській горі: організація екологічного та 
економічно доцільного поводження з 
відходами 

2018 – 2020 - 300000 - 300000 

С.3.3.2. Універсальний переробний пункт 
відходів комунального господарства 

2018 – 2020 2000 6000 7000 15000 

С.3.3.3. Будівництво (реконструкція) 
об’єкту комунальної власності – системи 

2018 – 2020 23693 - - 23693 
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збору та утилізації біогазу на полігоні ТПВ 
С.3.3.4. Використання відходів 
водопідготовки Кременчуцької ТЕЦ в 
якості вапняного добрива 

2018 – 2020 150 150 150 450 

C.3.4.1. Громадська екологічна експертиза 
екологічної ситуації, що склалась в районі 
Північного промислового вузла міста 

2018 150 - - 150 

С.3.4.2. Громадська екологічна експертиза 
звалища ТПВ 

2018 90 - - 90 

С.3.4.3. Аналіз захворювання населення 
Кременчука з урахуванням змін клімату, 
впливу шкідливих факторів виробництва 
на довкілля й здоров’я 

2018 – 2020 100 100 100 300 

С.3.4.4. Громадська екологічна експертиза 
території будівництва Біланівського ГЗК та 
її еколого-гігієнічний моніторинг 

2018 – 2020 - 500 500 1000 

С.3.4.5. Вивчення забруднення довкілля, 
його вплив на стан здоров’я населення на 
території, прилеглій до ставка-випарника 
Кременчуцького НПЗ та наукове 
обґрунтування оздоровчих заходів 

2019 – 2020 400 400 - 800 

С.3.5.1. Розчистка, відновлення водності, 
поліпшення екологічного стану й 
підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану р. Крива Руда 
у Кременчуці 

2019 – 2020 - 15000 14927 29927 

С.3.5.2. Розчистка, відновлення водності, 
поліпшення екологічного стану й 
підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану р. Сухий 
Кагамлик у Кременчуці 

2019 - 4878 - 4878 

С.3.6.1. Розумний простір «Зелений 
Острів» 

2018 – 2020 500 200 200 900 

С.3.6.2. Майстер класи «Ефективність 
екогігієни на прикладах підприємств міста 
Кременчука» 

2018 – 2020 15 15 15 45 

С.3.6.3. Маркетинг вирощування та 
споживання екологічно чистої продукції 

2019 – 2020 100 100 - 200 

С.3.6.4. Кременчук – місто сталого 
розвитку 

2018 – 2020 100 100 100 300 

С.3.6.5. «Як покращити екологічну безпеку 
міста» 

2019 – 2020 - 100 100 200 

Всього за стратегічною ціллю С.3. 33298 533243 225042 791582 
Всього за Програмою 3  235063 891426 444806 1571295 

 

Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування 
 2018 2019 2020 
Кількість проектів 25 34 28 
Обсяг фінансування Програми 3, тис. грн 235063 891426 444806 

 

4.3. Каталог проектів Програми 3. «Енергоефективне та 
екобезпечне місто» 
4.3.1. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
С.1. Ефективна енергетична політика міста 
 
Стратегічна ціль С.1. Ефективна енергетична політика міста 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.1.1. Вдосконалити систему муніципального енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 
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Назва проекту: С.1.1.1. Ефективна система муніципального енергоменеджменту 
та енергомоніторингу, у т. ч. на комунальних підприємствах міста 

Цілі проекту: Охоплення системним енергоменеджментом усієї бюджетної сфери, 
комунального господарства, широких верств населення, популяризація 
енергоощадної політики та зменшення викидів СО2 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

20 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Щоденний моніторинг енергоспоживання бюджетними установами та 
комунальними підприємствами дасть змогу складання енергопаспортів 
усіх окремих будівель бюджетних та комунальних закладів міста. 
Призначення енергоменеджерів на місцях призведе до ефективного 
контролю за енергоресурсами в окремій будівлі, скоординує дії 
місцевої влади по впровадженню заходів Плану дій сталого 
енергетичного розвитку з розпорядниками коштів. Популяризація 
енергоощадливості призведе до підвищення відповідального 
відношення до природних ресурсів та зменшення рівня 
енергоспоживання. Результатом стане впровадження системного 
муніципального енергоменеджменту з метою зменшення споживання 
енергії та підвищення ефективності її використання. 

Очікувані результати: 1. Впровадження щоденного моніторингу енергоспоживання усіма 
будівлями бюджетної та комунальної сфери 
2. Розробка енергопаспортів на ці будівлі 
3. Підготовка енергоменеджерів в структурних підрозділах 
виконавчого комітету та на комунальних підприємствах міста 
4. Проведення масово-роз`яснювальної роботи серед дітей 
молодшого віку, учнів, молоді та кременчужан щодо енергозбереження 
та запобігання зміни клімату 

Ключові заходи проекту: 1. Навчання енергоменеджерів бюджетних закладів та комунальних 
підприємств по роботі з геоінформаційною програмою моніторингу 
енергоспоживання. 
2. Проведення технічної інвентаризації окремих будівель 
3. Розробка методичних рекомендацій, Положень, посадових інструкцій 
з енергетичного менеджменту. 
4. Організація круглих столів, спрямованих на розробку програм 
енергозбереження та впровадження заходів Плану дій сталого 
енергетичного розвитку міста Кременчука до 2025 року з 
представниками структурних підрозділів виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради. 
5. Проведення Днів сталої енергії в місті Кременчуці 
6. Проведення конкурсу серед дітей молодшого та середнього віку на 
кращий проект еко-сумки 
7. Проведення конкурсу художніх творів серед учнів на кращий 
малюнок на тему «Енергозбереження та моє зелене майбутнє» 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 35 35 42 112 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету міської 
ради, департамент освіти, управління у справах дітей, сім`ї та молоді 
міської ради, громадська організація «Охорона природи 
м. Кременчука» 

 
Стратегічна ціль С.1. Ефективна енергетична політика міста 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.1.2. Підвищення енергоефективності громадських та житлових 
будівель 

Назва проекту: С.1.2.1. Проведення енергетичного аудиту будівель сфери освіти, 
охорони здоров`я та інших бюджетних закладів міста 

Цілі проекту: Підвищення енергоефективності будівель шляхом здійснення заходів 
контролю енергоспоживання – енергетичного аудиту та енергетичного 
менеджменту, проведення енергетичного аудиту у 50 бюджетних 
будівлях, розробка проектно-кошторисної документації для виконання 
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будівельних робіт по комплексній термомодернізації 15 будівель  
департаменту освіти, управління охорони здоров`я та інших бюджетних 
закладів міста. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 120 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Енергетичний менеджмент і енергетичний аудит є невід’ємними 
частинами економічно ефективної системи управління ресурсами. 
Вони потрібні для зменшення високих витрат на енергію у 
муніципальному секторі. Проект поширюватиме інформацію і знання 
про енергетичний менеджмент і енергетичний аудит. Його результатом 
стане енергетичний аудит 66 будівель міста для проведення 
термомодернізації за рахунок міжнародних фінансових організації та 
інших джерел з метою зменшення споживання енергії та підвищення 
ефективності її використання. Розробка проектів для виконання 
будівельних робіт по комплексній термомодернізації 15 будівель  
департаменту освіти, управління охорони здоров`я та інших бюджетних 
закладів міста  дасть змогу виконати будівельні роботи згідно діючих 
будівельних норм 

Очікувані результати: 1. . Проведені енергетичні аудити у 50 бюджетних будівлях 
2. Проведено енергетичні аудити у 20 житлових будинках 
3. Підготовлені техніко-економічні обґрунтування та проекти для 
проведення термомодернізації будівель 
4. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для 
термомодернізації будівель 
5. Термомодернізація 66  закладів освіти, охорони здоров`я, соціальної 
сфери 

Ключові заходи проекту: 1. Розробка критеріїв та відбір 50 бюджетних будівель 
2. Проведення енергетичного аудиту у відібраних будівлях 
3. Підготовка техніко-економічного обґрунтування для залучення 
міжнародної фінансової допомоги 
4. Розробка методичних рекомендацій з енергетичного менеджменту 
5. Організація круглих столів, спрямованих на розробку програм 
енергозбереження на основі результатів енергетичного аудиту з 
представниками структурних підрозділів виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради.  
6. Впровадження процедур енергетичного аудиту та енергетичного 
менеджменту у муніципальних будівлях 
7. Замовити проектно-кошторисну документацію для виконання 
будівельних робіт по термомодернізації закладів 
8. Виконати термомодернізацію 15 закладів освіти, охорони здоров`я, 
соціальної сфери із залученням міжнародної фінансової допомоги. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 124000 93000 93000 310000 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету міської 
ради 

 
Стратегічна ціль С.1. Ефективна енергетична політика міста 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.1.2. Проведення енергетичного аудиту будівель муніципальної 
власності 

Назва проекту: С.1.2.2. Проведення енергетичного аудиту багатоквартирних 
будинків міста 

Цілі проекту: Підвищення енергоефективності будівель шляхом здійснення заходів 
контролю енергоспоживання – енергетичного аудиту та енергетичного 
менеджменту, проведення енергетичного аудиту у 20 житлових 
будинках 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Мешканці багатоквартирних будинків міста 

Стислий опис проекту: Енергетичний менеджмент і енергетичний аудит є невід’ємними 
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частинами економічно ефективної системи управління ресурсами. 
Вони потрібні для зменшення високих витрат на енергію у 
муніципальному секторі. Проект поширюватиме інформацію і знання 
про енергетичний менеджмент і енергетичний аудит. Його результатом 
стане підготовка відповідної методології проведення енергетичних 
аудитів у 20 житлових будинках міста і розробка та пропонування 
сталої моделі самоорганізації населення багатоквартирних будинків із 
метою кращого контролю споживання енергії та підвищення 
ефективності її використання. Крім 20 житлових будівель, є потенціал 
для відтворення проекту на інших будівлях міста. 

Очікувані результати: 1. Передано знання та навички у сфері енергетичного аудиту та 
енергетичного менеджменту представникам відібраних пілотних 
багатоквартирних будинків 
2. Проведено енергетичні аудити у 20 житлових будинках 
3. Покращено енергетичний менеджмент у відібраних будинках 

Ключові заходи проекту: 1. Розробка навчальних програм у сфері енергетичного менеджменту і 
енергетичного аудиту 
2. Розробка критеріїв та відбір 20 багатоквартирних будинків 
3. Навчання 20 енергоменджерів 
4. Розробка методичних рекомендацій з енергетичного менеджменту і 
енергетичного аудиту 
5. Проведення енергетичного аудиту у відібраних пілотних будинках 
6. Організація круглих столів, спрямованих на розробку програм 
енергозбереження на основі результатів енергетичного аудиту з 
представниками приватного і державного секторів 
7. Впровадження процедур енергетичного аудиту та енергетичного 
менеджменту у муніципальних будівлях 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 60 260 320 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету міської 
ради 

 
Стратегічна ціль С.1. Ефективна енергетична політика міста 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.1.3. Створення діалогової та освітньої платформи з  питань 
енергоефективності у місті 

Назва проекту: С.1.3.1. Створення Центру енергоефективності та сталого розвитку 
міста Кременчука 

Цілі проекту: Створення в місті інформаційно-методологічної платформи з 
громадських, науково-інноваційних організацій, ОСББ, в співпраці з 
місцевою владою та бізнесом, діяльність якої направлена на 
 підвищення спроможності громади міста у сталому енергетичному 
розвитку, енергобезпеки та адаптації до змін клімату. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 250 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Впровадження заходів з енергоефективності будівель, альтернативних 
джерел енергії є основним напрямком підвищення енергетичної та 
екологічної безпеки міста, що потребує організаційних рішень, фахових 
знань та міжсекторної співпраці. Основними проблемами, що 
потребують вирішення є: 1) високий рівень споживання енергоресурсів 
бюджетними установами, багатоквартирними та приватними 
житловими будинками; 2) низький рівень обізнаності жителів міста в 
питаннях «зеленої» енергетики, сталого енергетичного розвитку, 
розумного споживання енергії; 3) відсутність публічних 
демонстраційних джерел відновлюваної енергії; 4) застарілі стереотипи 
поведінки населення у  побутовому використанні енергоресурсів; 5) 
низька обізнаність в питаннях енергоефективності у голів ОСББ та 
жителів багатоквартирних будинків; 6) низька організаційна та фахова 
спроможність громадських організацій; 7) низька організаційна 
спроможність бізнес-структур та розробників інноваційних продуктів до 
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практичного впровадження.  Проект передбачає створення публічного 
Центру енергоефективності та сталого розвитку для підвищення 
інформованості та отримання практичних консультацій жителів міста 
щодо можливості зниження споживання енергоресурсів, впровадження 
енергоефективних технологій, альтернативної енергетики, залучення 
фінансових ресурсів, застосування інноваційних рішень та інших питань 
сталого розвитку міста. 

Очікувані результати: 1. Створений та діє Центр енергоефективності та сталого розвитку 
2. Надання фахових консультацій з питань впровадження 
енергоефективних технологій 
3. Інформаційна підтримка в створенні та діяльності ОСББ, проведенні 
термомодернізації 
4. Бізнес співпрацює з ОСББ мешканцями міста в впровадженні 
енергоефективних технологій та альтернативної енергетики 
5. Громадські організації мають організаційну можливість для своєї 
діяльності в сфері сталого розвитку міста 
6.  Міська влада отримує фахову допомогу в питаннях впровадження 
енергоефективних заходів, створенні і реалізації програм та проектів 
7. Публікуються посібники, брошюри з практичними рекомендаціями 
щодо енергоефективних заходів 

Ключові заходи проекту: 1. Облаштування відповідного приміщення для роботи Центру 
енергоефективності та сталого розвитку міста Кременчука 
2. Проведення регулярних заходів з інформування: консультацій, 
семінарів, тренінгів 
3. Організація демонстраційних виставок енергозберігаючих технологій 
та обладнання з альтернативної енергетики 
4. Організація та проведення «Школи управдома» для голів ОСББ 
5. Розробка та впровадження технічних рішень з енергоефективності в 
бюджетних установах, багатоквартирних та приватних будинках  
6. Публікація посібників, брошур з практичними рекомендаціями щодо 
енергоефективних заходів. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 150 150 150 450 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ енергоменеджменту та енергетики міської ради, ОСББ, 
ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука», ГО «Полтавський 
обласний відокремлений підрозділ Національного екологічного Центру 
України», ГО «Ассоціація ОСББ «Кременчук», КНТу ім. Остроградського 

 
Стратегічна ціль С.1. Ефективна енергетична політика міста 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.1.3. Створення діалогової та освітньої платформи з  питань 
енергоефективності у місті 

Назва проекту: С.1.3.2. Проведення у місті Днів сталої енергії 
Цілі проекту: Долучитись до Європейської традиції проведення Днів сталої енергії та 

проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
енергоефективних заходів 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

160 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Провести Дні сталої енергії у місті в рамка Європейських днів енергії 
Очікувані результати: Підвищення обізнаності громадян в енергоефективних заходах, 

залучення дітей та молоді до активної участі у програмах 
енергозбереження, популяризації державних «теплих кредитів» серед 
населення, інтеграція муніципальних ініціатив з енергоефективності у 
повсякденне житня громади. 

Ключові заходи проекту: Проведення Днів сталої енергії 
Період здійснення: 2018 – 2020 роки 

2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 50 50 50 150 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету міської 
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проекту: ради, оргвідділ виконавчого комітету міської ради 

 
Стратегічна ціль С.1. Ефективна енергетична політика міста 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.1.3. Створення діалогової та освітньої платформи з питань 
енергоефективності у місті 

Назва проекту: С.1.3.3. «Енергоефективні школи» 
Цілі проекту: Сприяти популяризації заходів з енергозберігання серед дітей 

молодшого віку, учнів, студентів, мешканців міста 
Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

90 тис. осіб 

Стислий опис проекту: З метою популяризації енергоефективних заходів впровадити проект 
«Енергоефективні школи» та інші просвітницькі заходи в закладах 
освіти, культури, сім`ї, дітей та молоді. 

Очікувані результати: Підвищення обізнаності та відповідального відношення до 
енергоресурсів серед мешканців міста та учнівської молоді 

Ключові заходи проекту: 1. Оголошення конкурсу «Енергоефективні школи» 
2. Проведення уроків для школярів на тему енергоефективності та змін 
клімату 
3. Проведення конкурсів рефератів, наукових робі та творів на тему 
енергоефективності та змін клімату 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 5 10 10 25 
Джерела фінансування: Міський бюджет, банки-партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету міської 
ради, Управління у справах сім`ї, дітей та молоді, департамент освіти, 
управління культури і туризму міської ради 

 

4.3.2. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.1. Енергоефективні будівлі міста 

Назва проекту: С.2.1.1. Впровадження державної програми «теплих кредитів» в 
будинках ОСББ та житловому секторі міста 

Цілі проекту: Збільшити кількість будівель житлового фонду міста, в яких 
впроваджено енергоефективні заходи за рахунок «теплих кредитів» 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

160 тис. осіб 

Стислий опис проекту: З метою впровадження енергоефективних заходів в житловому секторі 
міста, стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, 
відновлювальних джерел енергії за рахунок популяризації «теплих 
кредитів» необхідно провести масово-роз`яснювальну роботу, 
рекламно-просвітницькі заходи, залучити банки-партнери для 
співпраці. Описані заходи дадуть змогу збільшити довіру та вплив 
органів місцевого самоврядування  на впровадження 
енергоефективних заходів безпосередньо населенням міста. З метою 
обліку споживання енергоресурсів житловим фондом міста планується 
забезпечити 100% оснащення приладами обліку теплової енергії, що є 
першим кроком до впровадження енергоефективних заходів 

Очікувані результати: 1. Збільшення обсягів «теплих кредитів» 
2. Збільшення кількості проведених енергоефективних заходів в 
житловому фонді міста 

Ключові заходи проекту: 1. Проектування та встановлення приладів  обліку в житлових будинках 
2. Проведення роз`яснювальної роботи через ЗМІ 
3. Виділення коштів місцевого бюджету та компенсація частки 
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процентів   по «теплим кредитам», виданим кременчужанам банками-
партнерами 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 21000 6000 5003 32003 
Джерела фінансування: Міський бюджет, банки-партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету міської 
ради, управління житлово-комунального господарства міської ради 

 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.1. Енергоефективні будівлі 

Назва проекту: С.2.1.2. Застосування геліосистем на основі вакуумних сонячних 
колекторів ATMOSFERA в системі гарячого водопостачання та 
встановлення світлодіодних світильників ITW SYSTEMS для 
скорочення споживання електроенергії у дошкільних навчальних 
закладах міста 

Цілі проекту: Підвищення енергоефективності шляхом впровадження 
енергоефективних технологій та відновлювальних джерел 
енергопостачання в окремих закладах освіти, охорони здоров`я та 
соціально-культурного призначення, популяризація програм переходу 
на альтернативні джерела енергії 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

6,5 тис. осіб 

Стислий опис проекту: З метою забезпечення гарячою водою корпусу лікарні 
відновлювального лікування застосувати геліосистеми для заміщення 
теплового навантаження існуючої системи гарячого водопостачання  
Застосування геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів 
ATMOSFERA для заміщення теплового навантаження існуючої 
системи гарячого водопостачання (ГВП),  
Також, з метою економії паливно-енергетичних ресурсів планується 
встановлення сонячних колекторів у 5- ти дитячих садочках. 
Це надасть змогу: 
 повністю замістити використання природного газу для отримання 
гарячої води джерелами відновлюваної енергетики (сонячна енергія); 
 зменшити викиди СО2. 
Сонячні колектори використовують енергію сонця для нагріву води. Їх 
можна використовувати для миття рук, душу, басейну, гарячого 
водопостачання кухні. 
У дитячих садочках є басейни, які призначені для фізичного розвитку 
дітей. Але, через надмірне здорожчання гарячої води, наразі майже не 
використовуються. 
Встановлення сонячних колекторів надасть змогу вільно користуватися 
басейнами без надмірних грошових витрат. 
Крім цього, встановлення світлодіодних світильників ITW SYSTEMS 
для скорочення споживання електроенергії дошкільними навчальними 
закладами № 61 та 63. 
Підвищення рівня освітленості та економія енергоресурсів шляхом 
впровадження енергоефективних заходів. 

Очікувані результати: 1. Підвищення рівня освітленості та економія енергоресурсів шляхом 
впровадження енергоефективних заходів  
2. Встановлення сонячних колекторів надасть змогу вільно 
користуватися басейнами без надмірних грошових витрат 
3. Зменшення залежності від традиційних джерел теплової енергії 
4. Зменшення викидів СО2 

Ключові заходи проекту: 1. Встановлення сонячних колекторів Atmosfera для заміщення 
теплового навантаження системи гарячого водопостачання у 5- ти 
дитячих садочках 
2. Встановлення світлодіодних світильників ITW SYSTEMS для 
скорочення споживання електроенергії дошкільними навчальними 
закладами № 61 та 63 
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Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 1658 1000 2000 4658 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету міської 
ради 

 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.1. Енергоефективні будівлі 

Назва проекту: С.2.1.3. Будівництво із використанням енергоефективних 
технологій відділення інтенсивної терапії комунального 
некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного 
лікування «Кременчуцька» 

Цілі проекту: Створення якісної енергоефективної інфраструктури, надання якісних 
медичних послуг населенню міста 

Територія впливу проекту: м. Кременчук та навколишніх районів 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

500 тис. осіб (населення м. Кременчук та навколишніх районів) 

Стислий опис проекту: Для виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 
№ 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» та 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 №1013-Р 
«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони 
здоров’я», з метою підготовки до створення госпітальних округів 
необхідно провести будівництво відділення інтенсивної терапії 
комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня 
інтенсивного лікування «Кременчуцька», що дасть можливість 
забезпечити ефективне надання медичної допомоги громадянам 
м. Кременчука та навколишніх районів. Будівництво лікарні буде 
здійснено із використанням сучасних енергоефективних технологій. 

Очікувані результати: 1. Побудована енергоефективна будівля інтенсивної терапії 
комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня 
інтенсивного лікування «Кременчуцька» 
2. Організація роботи будівлі медичного закладу та надання якісних 
медичних послуг населенню міста 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення тендерної процедури на закупівлю послуг по розробці 
проектної документації 
2. Розробка проектної документації 
3. Проведення тендерної процедури на закупівлю робіт по об’єкту 
«Будівництво відділення інтенсивної терапії комунального 
некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного 
лікування «Кременчуцька» 
4. Проведення будівельних робіт «Будівництво відділення інтенсивної 
терапії комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня 
інтенсивного лікування «Кременчуцька» 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 1096 39000 39000 79096 
Джерела фінансування: Державний фонд регіонального розвитку 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня 
інтенсивного лікування «Кременчуцька» 

 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.1. Енергоефективні будівлі 

Назва проекту: С.2.1.4. Забезпечення житлового фонду міста та бюджетних 
установ приладами обліку спожитих енергоресурсів 

Цілі проекту: Охопити обліком спожитих ресурсів найбільшу кількість житлових 
будинків та бюджетних закладів міста 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 100 тис. осіб 
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отримувачів вигоди: 
Стислий опис проекту: З метою обліку споживання енергоресурсів житловим фондом міста та 

бюджетними установами встановити прилади обліку споживання 
енергоресурсів 

Очікувані результати: Сплата за спожиті енергоресурси згідно показників приладів обліку 

Ключові заходи проекту: Проектування та встановлення приладів  обліку в житлових будинках 
та в будівлях бюджетних установ 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 20000 5000 4003 29003 
Джерела фінансування: Міський бюджет, банки-партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Управління житлово-комунального господарства, відділ 
енергоменеджменту та енергетики, департамент освіти міської ради 

 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.2. Модернізація котельних з використання альтернативних джерел 
енергії 

Назва проекту: С.2.2.1. Реконструкція котельні та будівництво теплотраси від 
котельні кварталу 17 до котельні кварталу 620 міста Кременчук 

Цілі проекту: Заміна застарілих газових котлів КВГ- 6,5 на сучасні котли з вищим 
КПД, з підключенням до них водяних теплообмінників відхідних газів 
для рекуперації тепла продуктів згоряння на котельні кварталу 17. 
Ліквідація або консервація котельні кварталу 620 по вул. Приходько, 
101А та  підключення споживачів до котельні кварталу 17 по вул. 
Приходько, 30 після її реконструкції. Реконструкція теплових мереж і 
будівництво нової ділянки теплотраси від котельні №17 до котельні 
кварталу 620 в Крюковському районі 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

3091 осіб 

Стислий опис проекту: У рамках реалізації проекту пропонується, з метою підвищення 
коефіцієнта використання природного газу в системі теплопостачання 
Крюківського району м. Кременчука, на котельні кварталу 17 замінити 
застарілі газові котли КВГ- 6,5 на сучасні котли з вищим КПД, з 
підключенням до них водяних теплообмінників відхідних газів для 
рекуперації тепла продуктів згоряння. 
Поряд з цим, з метою закриття або консервування нерентабельних 
котельнь з підключенням навантаження до більш ефективних, проектом 
планується ліквідація або консервація котельні кварталу 620 по вул.  
Приходько, 101А та підключення споживачів до котельні кварталу 17 по 
вул. Приходько, 30 після її реконструкції. 
У зв’язку з тим, що в рамках проекту передбачається забезпечення 
теплопостачанням споживачів кварталу 620 від котельні №17, 
пропонується реконструкція теплових мереж і будівництво нової 
ділянки теплотраси від котельні №17 до котельні кварталу 620 в 
Крюковському районі м. Кременчука. 

Очікувані результати: 1. Заміна застарілих газових котлів КВГ- 6,5 на сучасні котли з вищим 
КПД, з підключенням до них водяних теплообмінників відхідних газів 
для рекуперації тепла продуктів згоряння на котельні кварталу 17. 
2. Ліквідація або консервація котельні кварталу 620 по вул. Приходько,  
101А та підключення споживачів до котельні кварталу 17 по 
вул. Приходько, 30 після її реконструкції. 
3. Реконструкція теплових мереж і будівництво нової ділянки 
теплотраси від котельні №17 до котельні кварталу 620 в Крюковському 
районі 
4. Зниження на 10-15%, споживання природного газу 
5. Підвищення рентабельності комунального підприємства за рахунок 
зниження собівартості виробництва теплової енергії 
6. Підвищення якості теплових послуг 

Ключові заходи проекту: Підготовка проекту: 
1.1. Розробка технічного завдання на корегування проектної 
документації об’єкту реконструкції 
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1.2. Укладання договору з проектною організацією на корегування 
проектної документації 
1.3. Отримання містобудівних умов від управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської Ради 
1.4. Проходження експертизи проектної документації 
1.5. Подача декларації про початок будівництва в Державну 
архітектурно-будівельну інспекцію 
1.6. Проведення тендера на закупівлю устаткування та послуг з 
будівництва об’єкта 
2. Реалізація проекту: 
2.1. Поставка обладнання 
2.2. Будівельні – монтажні роботи 
2.3. Пускові та налагоджувальні роботи 
2.4. Подача декларації про закінчення будівництва в Державну 
архітектурну-будівельну інспекцію 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 8575 40000 10000 58575 
Джерела фінансування: Різні форми позикових коштів: кредити, надані державою на зворотній 

основі; облігаційні позики; кредити банків, міжнародних фінансових 
організацій, інвестиційних фондів, страхових товариств, пенсійних 
фондів; векселі; ДФРР; власні кошти КП «Теплоенерго»; міський 
бюджет 

Ключові учасники реалізації 
проекту: 

КП «Теплоенерго» 

 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.2. Модернізація котельних з використання альтернативних джерел 
енергії 

Назва проекту: С.2.2.2. Будівництво комунальних теплогенеруючих потужностей у 
мікрорайоні Раківка міста Кременчука 

Цілі проекту: Від’єднання від джерела теплопостачання ПАТ «КВБЗ» та встановлення 
комунальної котельні для надійного та енергоефективного 
теплозабезпечення споживачів мікрорайону Раківка 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

16119 осіб 

Стислий опис проекту: З метою стабілізації тарифів на теплову енергію, підвищення надійності 
теплопостачання мікрорайону Раківка, для заміщення потужностей 
Крюківської ТЕЦ, проектом пропонується побудувати опалювальну 
котельню з встановленням двох водогрійних котлів з комбінованими 
пальниками «природній газ» / «дизельне пальне» тепловою потужністю 
по 20,0 МВт кожний, та з встановленням двох водогрійних котлів на 
твердому паливі, паливні пелети (гранули лушпиння), тепловою 
потужністю по 7,0 МВт кожний. 

Очікувані результати: 1. Побудована опалювальна котельня з встановленням двох 
водогрійних котлів з комбінованими пальниками «природній газ» / 
«дизельне пальне» тепловою потужністю по 20,0 МВт кожний у 
мікрорайоні Раківка міста Кременчука 
2. Зниження споживання природного газу КП «Теплоенерго» на 10-15% 
3. Рентабельність комунального підприємства підвищиться за рахунок 
зниження собівартості виробництва теплової енергії 
4. Підвищення якості теплових послуг 

Ключові заходи проекту: Підготовка проекту: 
1.1. Розробка технічного завдання на проектування об’єкту будівництва 
1.2. Укладання договору з проектною організацією на розробку проектної 
документації 
1.3. Виділення земельної ділянки для об’єкта будівництва 
1.4. Отримання містобудівних умов від управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської Ради 
1.5. Отримання технічних умов на підключення газу, води, каналізації та 
електричної енергії 
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1.6. Проходження експертизи проектної документації 
1.7. Подача декларації про початок будівництва в Державну 
архітектурно-будівельну інспекцію 
1.8. Проведення тендера на закупівлю устаткування та послуг з 
будівництва об’єкта 
2. Реалізація проекту: 
2.1. Поставка обладнання 
2.2. Будівельно-монтажні роботи 
2.3. Пускові та налагоджувальні роботи 
2.4. Подача декларації про закінчення будівництва в Державну 
архітектурно-будівельну інспекцію 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 20100 150000 50000 220100 
Джерела фінансування: Різні форми позикових коштів: кредити, надані державою на зворотній 

основі; облігаційні позики; кредити банків, міжнародних фінансових 
організацій, інвестиційних фондів, страхових товариств, пенсійних 
фондів; векселі; ДФРР; власні кошти КП «Теплоенерго»; міський бюджет 

Ключові учасники 
реалізації проекту: 

КП «Теплоенерго» 

 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.3. Реконструкція зовнішнього освітлення з використанням 
енергоефективного обладнання 

Назва проекту: С.2.3.1. Застосування світлодіодних матриць та ламп у системі 
вуличного освітлення та світлофорах 

Цілі проекту: Замінити 399 ламп розжарювання у світлофорах на світлодіодні матриці 
та 1004 натрієвих ламп вуличного освітлення на світлодіодні лампи 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

220 тис. осіб 

Стислий опис проекту: З метою впровадження енергоефективних заходів на об`єктах 
дорожньої інфраструктури пропонується заміна 399 ламп розжарювання 
у світлофорах на світлодіодні матриці, що дасть змогу ефективніше та 
більш економічно експлуатувати світлофори міста. Також пропонується 
заміна 1004 натрієвих ламп вуличного освітлення на світлодіодні. 

Очікувані результати: 1. Підвищення надійності світлофорів та економія енергоресурсів до 
70% на оновлених світлофорах 
2. Економія енергоресурсів до 70% від використання світлодіодних ламп 
на стовпах вуличного зовнішнього освітлення замість натрієвих ламп, 
що на рік складе близько 400 000 грн. 

Ключові заходи проекту: 1. Заміна 400 ламп розжарювання у світлофорах на світлодіодні 
матриці. 
2. Заміна 1004 натрієвих ламп вуличного освітлення на світлодіодні. 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 2000 2580 - 4580 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету міської 
ради, управління житлово-комунального господарства міської ради 

 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.3. Реконструкція зовнішнього освітлення з використанням 
енергоефективного обладнання 

Назва проекту: С.2.3.2. Освітлення території міських парків із використанням 
енергоефективного обладнання 

Цілі проекту: Будівництво мережі паркових світлодіодних світильників на сонячних 
батареях 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

34 тис. осіб 
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Стислий опис проекту: З метою освітлення оновленої інфраструктури та зон відпочинку міських 
парків пропонується створення мережі паркових світлодіодних 
світильників на сонячних батареях (відновлювальних джерел енергії), 
що дасть змогу освітлювати вело інфраструктуру, зони відпочинку та 
інші паркові зони без будівництва комунікацій 

Очікувані результати: 1.Потужність світлодіодних світильників: 100 шт. Х 28 Вт, фотомодуль 
100 шт. х 140 Вт, акумулятор 100 шт. х 12 вольт, контролер та система 
кріплення. 
2.Орієнтовний термін окупності 7,6 років (без урахування підвищення 
тарифу на електроенергію). 

Ключові заходи проекту: Встановлення світлодіодних світильників для освітлення зон відпочинку 
в міських парках 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 600 6400 - 7000 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Відділ енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету міської 
ради 

 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.4. Розвиток громадського електротранспорту 

Назва проекту: С.2.4.1. Будівництво тролейбусної лінії по вул. Красіна до заводу 
«Ампер» в м.Кременчуці 

Цілі проекту: Розвиток громадського електротранспорту, покращення транспортної 
доступності окремих районів міста 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення м. Кременчука близько 225 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Будівництво тролейбусної лінії по вул. Красіна до заводу «АМПЕР» 
передбачає забезпечення електротранспортом центральних районів 
міста, які активно розвиваються та забудовуються. Існуючі маршрутні 
перевезення не повністю задовольняють потреби постійно зростаючої 
кількості мешканців та працівників багатьох підприємств, навчальних 
закладів цього району (завод «Ампер», хлібокомбінат, тютюнова 
фабрика, Кременчуцький льотний коледж, дитяча художня школа). 
Крім того, тут знаходиться багато улюблених місць культури та 
відпочинку мешканців міста Кременчука (міський парк культури і 
відпочинку «Придніпровський», міська художня галерея, набережна 
р. Дніпро). Саме електротранспорт є найбільш чистим видом 
транспорту, що має велике значення для покращення екологічного 
стану центральної частини міста Кременчука. 

Очікувані результати: 1. Зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 
повітря від транспортних засобів 
2. Економія паливно-мастильних енергоресурсів 
3. Економія часу за рахунок перебування в транспорті та більш 
комфортний проїзд 
4. Збільшення обсягів перевезень пасажирів міським 
електротранспортом 
5. Задоволення потреб пільгових категорій населення і мешканців 
мікрорайону у найбільш доступному та екологічно-чистому виді 
транспорту 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення процедури відкритих торгів та укладання договору 
2. Реконструкція існуючої тягової підстанції 
3. Прокладання додаткових кабельних ліній, установка опор контактної    
мережі 
4. Влаштування зупиночних пунктів з заїздом колясок для людей з 
обмеженими фізичними можливостями 
5. Введення об’єкту в експлуатацію та передача на баланс 
експлуатуючій організації 

Період здійснення: березень - грудень 2019 року 
Орієнтовна вартість 2018 2019 2020 Разом 
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проекту, тис. грн. - 9394 - 9394 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради – головний 
розпорядник коштів (фінансування проекту), комунальне виробниче 
підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального 
будівництва» – замовник будівництва (забезпечення процесу 
будівництва) 

 
Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.4. Розвиток громадського електротранспорту 

Назва проекту: С.2.4.2. Оновлення міського електротранспорту у м.Кременчуці 
Цілі проекту: Оновлення застарілого рухомого складу, розширення існуючої моделі 

транспортного обслуговування за діючими маршрутам для кращого 
рівня обслуговування та попиту та розширення існуючої тролейбусної 
мережі міста 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

223 тис. осіб (20 млн. пасажирів / рік) 

Стислий опис проекту: Для задоволення потреб мешканців, сформовано і затверджено 
маршрутну мережу пасажирського автомобільного та електричного 
транспорту. Послуги з перевезень пасажирів комунальним транспортом 
надаються одним підприємством-перевізником – КП «Кременчуцьке 
тролейбусне управління». Комунальне підприємство “Кременчуцьке 
тролейбусне управління” засноване у жовтні 1966 року, а тролейбусний 
рух в м. Кременчуці був введений в експлуатацію 6 листопада 1966 
року. Сьогодні система міського громадського електротранспорту 
Кременчука потребує реорганізації. Станом на 01.01.2016 року на 
балансі підприємства перебуває ремонтно-експлуатаційна база на 
100 машиномісць, 64 одиниці пасажирських тролейбусів, 2 одиниці 
тролейбусів спеціального призначення, 7 тягових перетворюючих 
підстанцій загальною потужністю 18658 кВт, 129,4 км контактної мережі, 
протяжність маршрутів – 158,44 км. Чисельність працюючих 311 осіб. 
Міська мережа налічує 7 тролейбусних маршрутів. Частка послуги 
забезпечення перевезення пасажирів, яку надає комунальне 
підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління», складає майже 
30% в системі громадського транспорту. Щорічно послугами 
електротранспорту усереднено користуються 20,8 млн. пасажирів на 
рік. Інвентарна кількість пасажирського рухомого складу тролейбусів 
складає 64 одиниці. 43 одиниці рухомого складу (67 %) відпрацювали 
нормативний термін експлуатації і потребують проведення капітально-
відновлювальних ремонтів або списання та придбання нового рухомого 
складу. Саме ці обставини не дозволяють на сьогоднішній день 
регулярно задіяти для перевезення пасажирів більше 40 тролейбусами, 
а також розвивати маршрутну мережу міського електротранспорту. 
Відповідно до «Програми розвитку міського електротранспорту 
м. Кременчука на 2016-2017 роки», затвердженої рішенням 
Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22 грудня 2015 
року,  передбачається оновлення парку тролейбусів, будівництво нових 
тролейбусних ліній, заміна контактної мережі та аварійних 
залізобетонних опор. Виконання зазначених заходів потребує значних 
капіталовкладень, які на сьогодні відсутні у міському бюджеті. Для 
модернізації системи міського електротранспорту у місті необхідно: 
1) оновлення рухомого складу тролейбусів кількістю до 50 одиниць; 
2) будівництво нових тролейбусних ліній та модернізація існуючих. 
Відповідно до «Концепції розвитку пасажирських перевезень в 
м. Кременчуці до 2022 року», затвердженої рішенням Кременчуцької 
міської ради від 30 серпня 2016 року, є перспективи розвитку мережі 
електротранспорту, які передбачають її удосконалення шляхом 
введення нових ліній або маршрутів. 
На даний час є можливість розвитку тролейбусного руху, а саме: 
1. Відкриття маршруту, який з’єднав би лівобережну та правобережну 
частини міста «Центр – вул. Приходька» (до ПАТ «Крюківський 
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вагонобудівний завод). 
2. Подовження тролейбусного маршруту №1 до кордону міста з боку 
с. Піщане, на київському напрямку, через магазин FOZZY. 
3. Відкриття маршруту, який з’єднав би лівобережну та правобережну 
частини міста: «Центр – вул. Приходька» (до ПАТ «Крюківський 
вагонобудівний завод»). 
4. Відкриття маршруту до вул. Олексія Древаля (квартал 304) до 
розвороту біля наркологічного диспансеру. 
5. Відкриття нового маршруту до шляхопроводу проспекту 
Полтавський. 
6. Відкриття маршруту по вул. Красіна до заводу «Ампер». 
З врахуванням вже розробленої проектно-кошторисної документації 
реальним є прокладання і введення в експлуатацію тролейбусного 
маршруту «Подовження тролейбусного маршруту №1 до кордону міста 
з боку с. Піщане, на київському напрямку, через магазин FOZZY». 
Також можливо відкриття маршруту, який з’єднав би лівобережну та 
правобережну частини міста «Центр – вул. Приходька» (до 
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»), оскільки на правобережній 
частині міста свого часу була збудована тролейбусна лінія і можливо її 
відновлення. 

Очікувані результати: 1. Оновити застарілий рухомий о складу, що забезпечить створення 
належних умов для надання населенню високоякісних послуг з 
перевезення пасажирів, у тому числі для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями; 
2. Здійснити реконструкцію частини інфраструктури для зниження 
експлуатаційних витрат і підвищення якості та надійності послуг 
шляхом підвищення рівня технічного оснащення підприємства та 
ефективності його роботи; 
3. Розширити існуючі моделі транспортного обслуговування за діючими 
маршрутам для кращого рівня обслуговування та попиту шляхом 
будівництва нових тролейбусних ліній; 
4. Зберегти соціально значущий вид транспорту та зменшити кількість 
одиниць маршрутних таксомоторів; 
5. Підвищити безпеку перевезень громадян міста, швидкість 
пасажирських сполучень та конкурентоспроможність муніципального 
транспорту; 
6. Покращити ефективність пасажирських перевезень. 

Ключові заходи проекту: 1. Розробка техніко-економічного обґрунтування; 
2. Схвалення Проекту Кредитним комітетом ЄБРР; 
3. Прийняття рішення Кременчуцької міської ради «Про надання згоди 
комунальному підприємству «Кременчуцьке тролейбусне управління» 
на укладання кредитного договору з Європейським банком 
реконструкції та розвитку під гарантію Кременчуцької міської ради»; 
4. Погодження в Міністерстві фінансів України надання Кредитору 
гарантії за Проектом; 
5. Підписання Кредитного договору та Договору гарантії; 
6. Ратифікація Кременчуцькою міської радою кредитного договору; 
7. Створення групи з реалізації Проекту; 
8. Підготовка тендерної документацій; 
9. Проведення тендерних процедур, обрання переможця; 
10. Укладення договорів постачання, підряду та надання послуг з 
переможцем тендеру; 
11. Реалізація заходів, передбачених Проектом; 
12. Завершення реалізації Проекту. 
Генпідрядну організацію на будівництво тролейбусних ліній буде 
визначено за результатом проведення тендеру. 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 2496 5504 - 8000 
Джерела фінансування: ЄБРР, міський бюджет, партнери проекту (грант Е5Р) 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління» 
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Стратегічна ціль С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.2.4. Розвиток громадського електротранспорту 

Назва проекту: С.2.4.3. Будівництво контактної мережі для організації 
тролейбусного руху по вул. Київській в м.Кременчуці 

Цілі проекту: Розвиток громадського електротранспорту, покращення транспортної 
доступності віддалених швидкозростаючих районів міста 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

225 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Будівництво тролейбусної лінії по вул. Київській передбачає 
забезпечення електротранспортом віддалених районів міста, які 
активно розвиваються та забудовуються, де створюється сучасна 
інфраструктура. Існуючі маршрутні перевезення не повністю 
задовольняють потреби постійно зростаючої кількості мешканців, 
працівників великої кількості новостворених підприємств, відвідувачів 
торгівельних та розважальних центрів мікрорайону. Саме 
електротранспорт є найдешевшим та найбільш чистим видом 
транспорту, що має велике значення для покращення екологічного 
стану міста Кременчука. 

Очікувані результати: 1. Економія часу за рахунок перебування в транспорті та більш 
комфортний проїзд 
2. Збільшення обсягів перевезень пасажирів міським 
електротранспортом 
3. Задоволення потреб пільгових категорій населення і мешканців 
мікрорайону у найбільш доступному та екологічно-чистому виді 
транспорту 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення процедури відкритих торгів та укладання договору 
2. Реконструкція існуючої тягової підстанції 
3. Прокладання додаткових кабельних ліній, установка опор контактної    
мережі 
4. Введення об’єкта в експлуатацію та передача на баланс 
експлуатуючій організації 

Період здійснення: березень – грудень 2020 року 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - - 16246 16246 
Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради – головний 
розпорядник коштів (фінансування проекту), комунальне виробниче 
підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального 
будівництва» – замовник будівництва (забезпечення процесу 
будівництва) 

 

4.3.3. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
С.3. Екологічно безпечне місто 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.1. Модернізація системи водовідведення 

Назва проекту: С.3.1.1. Реконструкція каналізаційних колекторів 
Цілі проекту: Забезпечення надійного водовідведення забруднених стічних вод міста 

Кременчука на каналізаційні очисні споруди та запобігання виникненню 
техногенної та екологічної катастрофи в місті та приміських районах 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

223 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Існуючі каналізаційні колектори зі сталевих труб мають значні 
пошкодження внаслідок корозії, існує великий ризик виникнення аварій, 
які можуть значно погіршити екологічний, санітарно-епідеміологічний 
стан в місті, викликати забруднення підземних вод та ґрунтів по трасі 
колектора, створити значні комунальні незручності населенню. Проект 
передбачає заміну аварійних ділянок старих колекторів зі сталевих труб 
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на труби з поліетилену, які є більш надійними, економічно вигідними, та 
забезпечують більш тривалий термін експлуатації. А саме: 1) напірний 
каналізаційний колектор діаметром 600мм, довжиною 3000м, від СП-7 
до КОС; 2) напірний каналізаційний колектор діаметром 600мм 
довжиною 5420м від СП-1 до КОС. 
Санація існуючого залізобетонного каналізаційного безнапірного 
колектору по вул. Леонова діаметром 500мм вкрай необхідна через його 
значні пошкодження. 

Очікувані результати: 1. Зменшення рівня експлуатаційних витрат 
2. Покращення якості послуг з водовідведення та зменшення скарг від 
населення 
3. Зменшення ризику забруднення довкілля 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення процедури відкритих торгів та укладання договору 
підряду 
2. Реконструкція основної ділянки каналізаційних колекторів 
3. Реконструкція додаткової ділянки каналізаційних колекторів 
4. Введення об’єкту в експлуатацію та передача на баланс 
експлуатуючій організації. 

Період здійснення: 2019 –2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 56997 44486 101483 
Джерела фінансування: Місцевий, державний бюджети, ФОНПС 
Ключові учасники 
реалізації проекту: 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради – головний розпорядник 
коштів (фінансування проекту), комунальне виробниче підприємство 
«Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» – замовник 
будівництва (забезпечення процесу будівництва) 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.1. Модернізація системи водовідведення 

Назва проекту: С.3.1.2. Будівництво споруд для приймання рідких нечистот від 
асенізаційних машин на каналізаційних насосних станціях СП-1 по 
вул. Леонова та СП-17 по проспекту Полтавському, на Крюківських 
КОС по набережній Лейтенанта Дніпрова у м. Кременчук 

Цілі проекту:  Попередження несанкціонованих та неконтрольованих скидів рідких 
відходів різноманітного походження на мережах водовідведення 
КП «Кременчукводоканал». 
 Організація централізованого прийому рідких відходів від 
асенізаційної техніки з неканалізованих територій м. Кременчука. 
 Попередження ситуацій щодо утворення та розповсюдження запахів 
фекального походження в міській зоні – припинення забруднення 
атмосферного повітря. 
 Припинення забруднення підземних вод в місцях несанкціонованих та 
неконтрольованих скидів рідких відходів. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук, Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

238 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Влаштування герметичних, стаціонарних станцій приймання рідких 
відходів на лівобережній та правобережній частинах міста. Виконання 
зливних станцій контейнерного типу продуктивністю до 100 м3/годину. 
Місця розташування таких станцій повинні бути на достатній відстані від 
житлової забудови, мати вільну площу для організації маневру 
транспорту та стабільний потік стічних вод в системі централізованого 
водовідведення для достатнього розбавлення концентрованих рідких 
відходів. 
За таких умов, в лівобережній частині міста передбачається 2 (дві) 
зливні станції на базі насосних станцій перекачування стічних вод – СП-
1 та СП-17. В правобережній частині ми передбачаємо будівництво 
однієї станції приймання рідких відходів на базі Крюківських 
каналізаційних очисних споруд. 
Комплектацію та обладнання зливних станцій буде визначено на етапі 
проектування. 
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Приклади реалізації зливних станцій в вигляді капітальних будівель та 
пересувних (контейнерного типу) станцій зібрані нами з Польщі та 
Угорщини. Слід зазначити, що зливні станції в сучасному світі 
проектуються та будуються в рамках комплексних проектів реконструкції 
або нового будівництва каналізаційних очисних споруд. 

Очікувані результати: 1. Поетапне будівництво 3-х станцій для приймання рідких нечистот від 
асенізаційної техніки дозволить: 
2. Припинити неконтрольовані скиди рідких відходів різноманітного 
походження на мережах водовідведення КП «Кременчукводоканал». 
3. Організувати стаціонарні місця приймання рідких відходів від не 
каналізованих територій м. Кременчука та Кременчуцького району. 
4. Припинити забруднення атмосферного повітря та підземних вод в 
місцях неконтрольованих зливів. 
5. За рахунок автоматичного вихідного контролю якості рідких стоків та 
їх первинної переробки стабілізувати якість стічних вод, що 
транспортуються мережами водовідведення до каналізаційних очисних 
споруд. 
6. Підвищити культуру надання послуг з приймання рідких відходів.  

Ключові заходи проекту: 1. Виконання проектно-вишукувальних робіт та розробка проектної 
документації з розбивкою на етапи реалізації 
2. Проведення державної експертизи проектної документації 
3. Проведення процедури закупівлі робіт та послуг на будівництво 
споруд для приймання рідких нечистот від асенізаційних машин на 
каналізаційних насосних станціях СП-1 по вул. Леонова та СП-17 по 
проспекту Полтавському, на Крюківських КОС по набережній 
Лейтенанта Дніпрова у м. Кременчук 
4. Поставка обладнання, будівництво станцій зливу, 
пусконалагоджувальні роботи 
5. Координаційна та роз´яснювальна робота з власниками асенізаційної 
техніки щодо нового порядку приймання рідких відходів 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 2000 1500 1500 5000 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники 
реалізації проекту: 

КП «Кременчукводоканал», управління житлово-комунального 
господарства міської ради 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.2. Забезпечення населення якісною питною водою 

Назва проекту: С.3.2.1. Впровадження нової системи контролю якості питної та 
стічної води 

Цілі проекту: Автоматизований промисловий моніторинг якості джерела 
централізованого водопостачання з Кременчуцького водосховища. 
Технічне переоснащення лабораторій контролю якості води  сучасним 
контрольно-аналітичним обладнанням. Впровадження системи 
моніторингу змін якості води джерела водопостачання на базі 
обладнання «HACH LANGE» або «Endress+Hauser». 

Територія впливу проекту: м. Кременчук, окремі населені пункти Кременчуцького району 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

238 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Контроль якості питної та стічної води посідає ключове місце у проектах 
модернізації систем водопостачання та очищення стічних вод.    
Прийняття в Україні нових нормативних законодавчих документів та 
імплементація європейських водних директив вимагають від 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства впровадження 
нових автоматизованих систем промислового моніторингу якості води 
джерела водопостачання та заміни зношених засобів лабораторного 
вимірювання на сучасне та високоякісне контрольно-аналітичне 
обладнання. Впровадження автоматизованої системи моніторингу 
якості води Кременчуцького водосховища за маркерними параметрами 
(розчинений в воді кисень, редокс-потенціал, каламутність, РН, 
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температура та інш.) безпосередньо на водозаборі дозволить в режимі 
онлайн отримувати інформацію щодо поточної якості вихідної води з 
дискретністю від 1 секунди до 1 години. Раннє виявлення змін якості 
вихідної води дозволить провести корегування технологічних процесів 
виробництва питної води нормативної якості. Система зберігання 
інформації дозволить в подальшому створити базу даних якості води в 
джерелі та виконувати короткочасне та тривале прогнозування змін її 
якості. Технічне переоснащення лабораторії контролю якості води  
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, надасть можливість 
щоденного оперативного моніторингу якості природної, питної, стічної 
води та рідких відходів виробництва за багатьма санітарно-
токсикологічними показниками, створить умови для контролю якості 
питної води відповідно до європейських вимог. При цьому слід 
зауважити, що чим більшою є кількість і достовірність вимірювання  
показників контролю у  воді, тим більш гарантованою буде безпечність 
та якість питної води для користувачів. 

Очікувані результати: 1. Отримання оперативної інформації щодо якості води джерела 
водопостачання та прогнозування якісних змін води. 
2. Корегування технологічних процесів виробництва питної води для 
м. Кременчука. 
3. Оперативне здійснення високоточного та достовірного аналітичного 
контролю якості питної води, стічних вод та рідких відходів 
виробництва. 
4. Забезпечення лабораторного контролю параметрів якості відповідно 
до існуючих українських вимог та водних директив 91/271/ЄЕС про 
очищення міських стічних вод та 98/83/ЄС про якість води, призначеної 
для споживання людиною.- Постійний промисловий та лабораторний 
моніторинг екологічного стану поверхневого джерела централізованого 
питного водопостачання м. Кременчука за більш широким спектром 
показників. 
5. Створення технічно оснащеної, методично забезпеченої та 
укомплектованої підготовленим персоналом лабораторії. 
6. Доведення рівня контролю якості питної води та стічних вод до 
європейських вимог. 
7. Підвищення рівня оперативності вимірювань та їх точності. 
8. Швидкий аналітичний контроль безпечності та якості води. 

Ключові заходи проекту: Автоматизований моніторинг якості джерела централізованого 
питного водопостачання з Кременчуцького водосховища: 
1. Остаточне визначення конфігурації системи автоматичного 
промислового моніторингу. 
2. Оновлення техніко-комерційних пропозицій на комплектуючі системи 
моніторингу. 
3. Проведення процедури закупівлі приладів та комплектуючих системи 
моніторингу. 
4. Поставка, монтаж, пусконалагоджувальні роботи. 
5. Налаштування системи трансферу даних в диспетчерську 
водоочисної станції та центральну диспетчерську 
КП «Кременчукводоканал». 
6. Навчання персоналу. 
Технічне переоснащення лабораторій контролю якості води  
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням: 
 атомно-еміссійного спектрометр з індуктивно-звязаною плазмою 
iCAP 7000 «Thermo Fisher Scientific» для лабораторного контролю; 
 рідинний хроматограф «ЛЮМАХРОМ» з флуориметричним 
детектором ФЛД 2420 фірми «ЛЮМЭКС»; 
 система капіллярного електрофареза «КАПЕЛЬ» фірми «ЛЮМЭКС»; 
 спектрофотометри GENESYS виробництва Thermo Fisher Scientific. 
1. Оновлення техніко-комерційних пропозицій. 
2. Проведення процедури закупівлі. 
3. Підготовка приміщення для монтажу приладу. 
4. Поставка, монтаж, пусконалагоджувальні роботи. 
5. Методичне та кваліфікаційне навчання персоналу лабораторії за 
новими напрямками контролю якості вод. 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
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2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 4000 3750 - 7750 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

КП «Кременчукводоканал», Управління житлово-комунального 
господарства міської ради 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.2. Забезпечення населення якісною питною водою 

Назва проекту: С.3.2.2. Реконструкція водоочисної станції (в рамках ТЕО 
водопостачання міста Кременчука) 

Цілі проекту: Підвищення якості питної води згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною» 

Територія впливу проекту: м. Кременчук та 5 сільських населених пунктів Кременчуцького району 
– села: Вільна Терешківка, Кривуші, Піщане, Садки, Червона Знам’янка 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

238 тис. осіб 

Стислий опис проекту: 1. Будівництво нових очисних споруд продуктивністю 75 тис. куб. 
м / добу із застосуванням сучасних технологій очищення води. 
2. Стабільне забезпечення якості питної води в відповідності до 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 
для споживання людиною». 
3. Ліквідація технологічних втрат через ємнісні споруди та запірно-
регулюючу арматуру. 
4. Мінімізація промивних вод та впровадження технології повторного їх 
використання – зменшення екологічного навантаження зворотніми 
водами р. Сухий Кагарлик. 
5. Автоматизація технологічних процесів очищення питної води. 
6. Реконструкція існуючого хлорного господарства – мінімізація 
використання рідкого хлору в виробництві питної води, забезпечення 
безпечної експлуатації хлорного господарства відповідності до НПАОП 
0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, 
транспортуванні та застосуванні хлору» 
7. Зменшення енергоспоживання. 

Очікувані результати: 1. Приведення якості питної води у відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною». 
2. Покращення якості послуг водопостачання. 
3. Підвищення надійності роботи системи водопостачання міста. 
4. Оптимізація гідравлічного режиму системи централізованого питного 
водопостачання м. Кременчука. 
5. Покращення впливу на природнє оточуюче середовище. 
6. Зменшення експлуатаційних витрат діяльності підприємства. 

Ключові заходи проекту: Будівництво нового комплексу водопровідних очисних споруд 
лівобережної частини міста та введення в експлуатацію. 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 199950 199950 399900 
Джерела фінансування: Кредитні та грантові кошти ЄІБ в форматі «Рамкової угоди ЄІБ для 

України щодо муніципальної інфраструктури», державний бюджет, 
обласний бюджет, міський бюджет, власні кошти підприємства 

Ключові учасники реалізації 
проекту: 

КП «Кременчукводоканал», Кременчуцька міська рада, фахівці, 
консультанти МФУ, проектні організації, підрядні організації 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.2. Забезпечення населення якісною питною водою  

Назва проекту: С.3.2.3. Обґрунтування проекту забезпечення жителів 
м. Кременчука якісною питною водою артезіанських свердловин 
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Цілі проекту: Вивчити можливість забезпечення жителів м. Кременчука якісною 
питною водою артезіанських свердловин двома способами: по трубі та 
автомобільним транспортом 

Територія впливу проекту: Територія міста Кременчука 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

230 тис. жителів 

Стислий опис проекту: 1 червня 2017 року голова Кременчуцького відділення Українського 
товариства стійкого розвитку Г.А. Демьохін на зустрічі членів 
громадської ради м. Кременчука та Кременчуцького району обговорив 
питання щодо забруднення Дніпра та якості питної води в місті. 
В Дніпро щорічно скидається понад 10 куб. км стічних вод з яких 0,15 
куб км без будь-якої очистки. Це небезпечні води. Вода Дніпра 
забруднена отруйними хімічними речовинами, сполуками важких 
металів та радіоактивних речовин. Отже, через не дбале ставлення  до 
цієї водної артерії державного значення, через велику кількість стічних 
вод низької якості очистки, які скидають промисловий та аграрний 
комплекси, Дніпро знаходиться на грані екологічної катастрофи. 
Як показали дослідження, стан водопровідних стічних споруд нині 
такий, що більшість хімічних сполук з води практично не усувається. 
Проблема загостряється тим, що існуючі технології очистки питної води 
передбачають застосування хлору, зокрема для знешкодження  
продуктів розпаду фітопланктону, внаслідок чого в питній воді 
утворюється велика кількість токсичних канцерогенних сполук, що 
мають кумулятивну дію. Неякісна вода є однією з причин того, що в 
останні роки спостерігається зростання рівня таких захворювань, як 
виразкова хвороба шлунку, жовчнокам’яна хвороба, хвороби органів 
дихання та онкозахворювання. 80% бутилізованої води з природних 
джерел настільки добре очищені, що в них не залишається ні 
шкідливих, ні корисних речовин. Шкоди вона не принесе, але й користі 
теж. Там немає потрібної кількості кальцію, що відповідає за стан кісток 
і зубів, немає магнію необхідного для роботи серця. 
Проблемою забезпечення Кременчужан якісною питною водою 
займались фахівці Кременчуцької геологорозвідувальної експедиції ще 
за радянських часів. Після проведення геологорозвідувальних робіт в 
Глобинському районі було виділено 4 перспективні ділянки для 
водопостачання Кременчука питною водою з сумарним дебітом 700 
тис. м3 на добу, яка відповідає вимогам діючих санітарних нормативів.  
Планується два способи доставки питної води: по трубі та 
автомобільним транспортом. 

Очікувані результати: 1. Населення Кременчука забезпечено якісною питною водою. 
2. В результаті заміни неякісної питної води на якісну питну воду 
знижена захворюваність населення та покращена демографічна 
ситуація в м. Кременчук. 

Ключові заходи проекту: 1. Вивчити матеріали геологорозвідувальних робіт по даним розвідки в 
геологічному фонді України м. Київ. 
2. Провести рекогносцировку на 4 -х перспективних ділянках, де 
проведені геологорозвідувальні роботи: «Фрунзівський», «Пироги», 
«Гриньки», «Горобці». 
3. Виконати лабораторні дослідження з діючих свердловин на 
перспективних ділянках. 
4. Виконати буріння спостережних гідрогеологічних свердловин на 
ділянках де відсутня можливість відбору проб. 
5. Виконати підготовчі роботи для розробки ТЕО по забезпеченню 
жителів м. Кременчука якісною питною водою з урахуванням 
водопостачання водопроводом і автотранспортом. 
6. Підготувати Протокол про наміри з проектною організацією, яка буде 
виконувати Проект забезпечення жителів міста Кременчука якісною 
питною водою артезіанських свердловин. 
7. Інформація населення та керівництва міста через ЗМІ, видання 
буклетів, листівок, брошур, посібників. 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 500 500 1000 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
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Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука»; Кременчуцький 
національний університет ім. М. Остроградського; Дільниця 
геологорозвідувальних робіт м. Горішні Плані; Кременчуцький МВ ПЛД 
ДУ «Полтавської ОЛЦ МОЗ України» 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.3. Ефективна система поводження з ТПВ та утилізація відходів 

Назва проекту: С.3.3.1. Улаштування полігону ТПВ на Деївській горі: організація 
екологічного та економічно доцільного поводження з відходами 

Цілі проекту: Улаштування полігону ТПВ на Деївській горі: організація екологічного 
та економічно доцільного поводження з відходами. Будівництво 
сміттєсортувальної станції на території міського полігону Деївська гора. 
Сортування твердих побутових відходів з митою вилучення 
ресурсоцінних фракцій. Зменшити обсяги захоронення ТПВ шляхом 
впровадження нових методів переробки. 

Територія впливу проекту: Місто Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

250 000 мешканців міста 

Стислий опис проекту: Вилучення із загальної маси ТПВ ресурсоцінних компонентів дозволить 
Кременчуцькому КАТП 1628 отримати у вигляді доходу від реалізації 
ресурсоцінної сировини і економії за рахунок зменшення витрат 
пов’язаних із сплатою екологічного податку не менше 50 млн грн на рік. 
На даний час, по проекту отримані висновки Міністерства фінансів 
щодо економічної ефективності реалізації проекту. 

Очікувані результати: 1. Зменшення витрат підприємства на сплату екологічного податку за 
рахунок зменшення обсягів захоронення на величину вилучених 
ресурсоцінних компонентів; 
2. Збільшення доходів підприємства від реалізації вторинної сировини; 
3. Зменшення темпів завантаження полігону Деївська гора; 
4. Зменшення негативів впливу на навколишнє середовище; 
5. Створення нових робочих місць 

Ключові заходи проекту: Будівництво сміттєсортувальної станції на території міського полігону 
Деївська гора. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 300000 - 300000 
Джерела фінансування: Інвестиції Європейського інвестиційного банку 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет міської ради, Кременчуцьке комунальне 
автотранспортне підприємство 1628, Європейський інвестиційний банк. 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.3. Ефективна система поводження з ТПВ та утилізація відходів 

Назва проекту: С.3.3.2. Універсальний переробний пункт відходів комунального 
господарства 

Цілі проекту: Створення Універсального переробного пункту ТПВ. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук, Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

250 000 осіб 

Стислий опис проекту: Пропонується пілотний проект створення Універсального переробного 
пункту (УПП) ТПВ. Даний проект є одним з етапів удосконалення 
існуючої системи поводження з ТПВ для екологічно безпечного їх 
знешкодження. Як елемент реалізації пропонується впровадження 
інноваційних рішень з організації процесів збору і вилучення ресурсно-
цінних компонентів, призначених для рециклінгу, твердих побутових 
відходів, що створить передумови для подальшої ефективної їх 
утилізації, включаючи опале листя та хмиз. Обсяг відходів, які 
підлягають захороненню, скорочується, таким чином, не менше ніж на 
60%. В результаті, для полігону залишаються органічна частина 
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відходів та інертний матеріал. 
Установка, наладка та запуск установки механічного сортування – 
ручного відділення вторинної сировини і відправлення її для повторного 
використання. 

Очікувані результати: 1. Створення Універсального переробного пункту ТПВ 
2. Організація процесів збору і вилучення ресурсно-цінних компонентів, 
призначених для рециклінгу, твердих побутових відходів 
3. Установка, наладка та запуск установки механічного сортування - 
ручного відділення вторинної сировини і відправлення її для повторного 
використання. 
4. Отримання паливних брикетів з опалого листя та хмизу, як 
альтернативного палива 
5. Зменшення відстані транспортування відходів, шо приведе до 
зменшення витрат пального та амортизації транспортних засобів 

Ключові заходи проекту: 1.О тримання технічного завдання та пошук інвестора; 
2. Підписання інвестиційного договору та виконання Технічного 
завдання; 
3. Експертиза проекту; 
4. Організаційні заходи щодо реалізації проекту; 
5. Будівництво УПП 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 2000 6000 7000 15000 
Джерела фінансування: Міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ПП «Кальбера» м. Запоріжжя; ГО «Товариство охорони природи 
м. Кременчука»; Відділи та управління міськвиконкому 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.3. Ефективна система поводження з ТПВ та утилізація відходів 

Назва проекту: С.3.3.3. Будівництво (реконструкція) об’єкту комунальної 
власності – системи збору та утилізації біогазу на полігоні ТПВ в 
м. Кременчук 

Цілі проекту: Утилізація біогазу та виробництво з нього електроенергії 
Територія впливу проекту: м. Кременчук Крюківський район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

93 тис. жителів 

Стислий опис проекту: В рамках реалізації інвестиційного проекту за механізмом державно-
приватного партнерства пропонується впровадити технологію 
використання біогазу, який утворюється на полігоні ТПВ в м. 
Кременчук, в якості палива для отримання електричної енергії та 
реалізація її за «зеленим» тарифом. 

Очікувані результати: 1. Впорядковано діючий полігон побутових відходів; 
2. Вироблено електричну енергію із відновлюваних джерел енергії; 
3. Знижено викиди вуглекислого газу в атмосферне повітря. 
4. Зменшено ризики займання полігону ТПВ; 
5. Зменшено екологічне навантаження від діяльності полігону на 
навколишнє природне середовище. 

Ключові заходи проекту: 1. Реконструкція існуючої системи збору та утилізації біогазу; 
2. Будівництво та введення в експлуатацію блочно-модульної 
теплоелектростанції та підключення її до існуючої системи збору та 
утилізації біогазу; 
3. Підключення блочно-модульної теплоелектростанції до загальної 
мережі електропостачання та реалізація виробленої електричної 
енергії; 
4. Отримання дозвільної документації для реалізації виробленої 
електричної енергії за «зеленим» тарифом. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 23692,5 - - 23 692,5 
Джерела фінансування: Інвестори 
Ключові учасники реалізації Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків 
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проекту: та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.3. Ефективна система поводження з ТПВ та утилізація відходів 

Назва проекту: С.3.3.4. Використання відходів водопідготовки Кременчуцької ТЕЦ 
в якості вапняного добрива 

Цілі проекту: Утилізація промислових відходів 
Територія впливу проекту: м. Кременчук, Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 250 000 осіб 

Стислий опис проекту: На Кременчуцькій ТЕЦ в процесі водопідготовки утворюються шлам 
хімводоочистки (ХВО) та недопал вапна. Ці промислові відходи за 
багато років у великій кількості (з оцінки 100 000 т) накопичилися в 
шламонакопичувачах створюючи для ТЕЦ та громади міста значні 
економічні та екологічні проблеми, через потребу пошуку нового місця 
для їх складування. 
В той же час, наявність у відходах (шлам ХВО, недопал вапна) органіки, 
кальцію та магнію надає можливість використовувати ці промислові 
відходи в якості вапняного добрива для розкислення кислих ґрунтів. 
Проектом передбачається проведення заходів направлених на 
утилізацію вказаних промислових відходів. 

Очікувані результати: 1. Промислові відходи Кременчуцької ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» 
використовуються як добрива для розкислення ґрунтів; 
2. Знижені витрати на розміщення шламу ХВО та недопалу вапна на 
полігоні промислових відходів; 
3. Видані буклети, брошури, посібники з практичними рекомендаціями 
щодо використання промислових відходів. 

Ключові заходи проекту: 1. Провести дослідні науково-практичні роботи по вирощуванню 
сільськогосподарських культур з використанням шламу ХВО та 
недопалу вапна; 
2. Отримати висновки та погодження міністерств аграрної політики та 
продовольства, екології та природних ресурсів, охорони здоров’я на 
використання відходів водопідготовки ТЕЦ; 
3. Розробити Програму реалізації проекту використання відходів на рівні 
місцевого самоврядування з залученням фермерів. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 150 150 150 450 
Джерела фінансування: Кошти підприємства, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники 
реалізації проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука», Кременчуцька ТЕЦ 

 
Стратегічна ціль C.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

C.3.4. Впровадження ефективної системи екологічного моніторингу 

Назва проекту: C.3.4.1. Громадська екологічна експертиза екологічної ситуації, що 
склалась в районі Північного промислового вузла м. Кременчука 

Цілі проекту: Виявлення джерел забруднення навколишнього середовища 
підприємствами Північного промвузла та надання пропозицій щодо 
заходів по охороні довкілля  

Територія впливу проекту: м. Кременчук, площа понад 92 км2 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 230 000 осіб 

Стислий опис проекту: Мешканці м. Кременчука потерпають від забруднення атмосферного 
повітря. До Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету 
надходять численні скарги стосовно забруднення атмосферного повітря 
підприємствами Північного промвузла, гострого неприємного запаху 
нафтопродуктів, сірководню та інших хімічних домішок у повітрі, 
погіршенню стану здоров’я. Всього протягом восьми місяців 2016 року 
да виконавчого комітету надійшло більше тисячі відповідних звернень 
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громадян міста, основна частина з яких припадала на період з кінця 
травня по серпень місяць. 
Забруднення атмосферного повітря токсичними речовинами впливає на 
здоров’я населення прямим та опосередкованим чином: респіраторно та 
внаслідок зовнішнього контакту із забруднюючими речовинами, а також 
через погіршення якості продуктів сільського господарства. 
Проектом передбачається проведення заходів щодо визначення джерел 
забруднення, розробки рекомендацій щодо проведення заходів на 
зменшення їх впливу на довкілля та здоров’я мешканців міста. 

Очікувані результати: 1. Визначені основні джерела забруднення довкілля від промислових 
підприємств північного промвузла; 
2. Розроблені і надані пропозиції щодо проведення заходів спрямованих 
на охорону довкілля та покращення умов проживання населення району 
Молодіжний; 
3. Мешканці Кременчука, керівництво міста ознайомлені з фактичним 
впливом промислових підприємств Північного промвузла на довкілля та 
здоров’я людей та враховують цю інформацію в своїй діяльності. 
4. Видані буклети, посібники, брошури з практичними рекомендаціями 
щодо вирішення екологічних проблем м. Кременчука. 

Ключові заходи проекту: 1. Експертиза відповідності експлуатації підприємств нормативним 
правовим актам України, органів нагляду та контролю, проектної 
документації; 
2. Експертиза повноти виявлення прогнозованої дії на навколишнє 
середовище в результаті експлуатації об’єктів. 
3. Експертиза достатності передбачуваних заходів із забезпечення 
екологічної безпеки суспільства і збереження природного потенціалу при 
нормальних умовах та на випадок виникнення аварійних ситуацій; 
4. Експертиза дії впливу шкідливих факторів підприємств на довкілля та 
здоров’я населення; 
5. Інформування населення та керівництва міста через ЗМІ, видання 
буклетів, листівок, брошур, посібників. 

Період здійснення: 2018 рік 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 150 - - 150 
Джерела фінансування: Міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники 
реалізації проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука», ГО Полтавський 
обласний відокремлений підрозділ Національного екологічного Центру 
України; ТОВ НТЦ «Промекологія»; підприємства північного вузла 
м. Кременчука: відділи та управління міськвиконкому. 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.4. Впровадження ефективної системи екологічного моніторингу 

Назва проекту: С.3.4.2. Громадська екологічна експертиза звалища ТПВ в 
м. Кременчуці 

Цілі проекту: Визначення впливу звалища ТПВ на довкілля та здоров’я мешканців 
Кременчука 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 250 000 осіб 

Стислий опис проекту: Міська програма «Довкілля 2020» визначає проблему накопичення 
твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі як вагомий 
небезпечний чинник, що впливає на якість життя населення і стає 
однією з реальних загроз екологічної безпеки міста. 
В результаті проведення екологічно-аудиторського оцінювання 
Кременчуцькому звалищу ТПВ надана оцінка як надзвичайно 
небезпечного об’єкта для людей та довкілля. В експертному висновку 
вказано, що надзвичайно небезпечний рівень міського звалища ТПВ 
потребує здійснення обов’язкових заходів щодо захисту людей та 
моніторингу, а в іншому випадку – припинення експлуатації цього 
об’єкту. 
Проектом передбачається проведення заходів щодо визначення 
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ступені впливу звалища ТПВ на довкілля та здоров’я мешканців міста з 
метою планування та впровадження ефективної системи поводження з 
ТПВ. 

Очікувані результати: 1. Визначений вплив шкідливих факторів міського звалища ТПВ на 
довкілля та здоров’я населення Кременчука; 
2. Розроблені й надані пропозиції щодо подальшої експлуатації у 
відповідності діючих санітарних норм; 
3. Мешканці Кременчука, керівництво міста ознайомлені з фактичним 
впливом звалища ТПВ на довкілля та здоров’я людей та враховує цю 
інформацію в своїй діяльності. 
4. Видані буклети, посібники, брошури з практичними рекомендаціями 
щодо вирішення екологічних проблем м. Кременчука. 

Ключові заходи проекту: 1. Експертиза відповідності експлуатації звалища ТПВ нормативним 
правовим актам України та інформації про стан довкілля згідно 
проектної документації; 
2. Експертиза достатності передбачувальних заходів із забезпечення 
екологічної безпеки суспільства і збереження природного потенціалу 
при нормальних умовах та на випадок виникнення аварійних ситуацій; 
3. Експертиза дії впливу шкідливих факторів звалища ТПВ на довкілля 
та здоров’я населення; 
4. Інформування населення та керівництва міста через ЗМІ, видання 
буклетів, листівок, брошур, посібників. 

Період здійснення: 2018 рік 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 90 - - 90 
Джерела фінансування: Міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука», ГО Полтавський 
обласний відокремлений підрозділ Національного екологічного Центру 
України, відділи та управління міськвиконкому. 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.4. Впровадження ефективної системи екологічного моніторингу 

Назва проекту: С.3.4.3. Аналіз захворювання населення Кременчука з 
урахуванням змін клімату, впливу шкідливих факторів 
виробництва на довкілля і здоров’я 

Цілі проекту: Виконати аналіз захворювання населення м Кременчука, виявити 
залежність захворюваності від впливу шкідливих факторів 
виробництва, розробити і запропонувати профілактичні заходи 
спрямовані на зниження захворюваності 

Територія впливу проекту: м. Кременчук, Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 250 000 осіб 

Стислий опис проекту: Медико-демографічна ситуація, серцево-судинні захворювання, 
хвороби системи кровообігу, онкологічні хвороби, хронічні обструктивні 
захворювання легень, недуги органів травлення та ін. 
Вивчення, аналіз залежності хвороб від впливу шкідливих факторів 
виробництва на довкілля. 

Очікувані результати: 1. Визначений вплив шкідливих фактори підприємств м. Кременчука, 
що сприяють зростанню захворюваності населення; 
2. Розроблено та запропоновано санітарно-технічні, еколого-гігієнічні, 
профілактичні заходи спрямовані на зниження захворюваності, 
покращення якості життя і довкілля. 

Ключові заходи проекту: 1. Виявити основні джерела забруднення довкілля на підприємствах що 
розташовані на території Північного промислового вузла, які послужили 
причиною скарг жителів Кременчука стосовно забруднення 
атмосферного повітря. 
2. Вивчити статистичні показники захворюваності населення 
м. Кременчука, їх залежність від забруднення повітря підприємствами: 
КНПЗ, Кременчуцька ТЕЦ, КЗТВ, промивально-пропарювальна станція. 
3. Проаналізувати як звалище ТПВ м. Кременчука впливає на довкілля і 
здоров’я. 
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4. Вивчити як впливають на захворюваність водіїїв умови праці в 
автомобілі КРАЗ, а також інша продукція, що створюється на 
підприємствах м. Кременчука. 
5. Вивчити захворюваність населення м. Кременчука з урахуванням 
змін клімату, впливу шкідливих факторів виробництва на довкілля і 
здоров’я. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 100 100 100 300 
Джерела фінансування: Міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука», відділи та 
управління міськвиконкому 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.4. Впровадження ефективної системи екологічного моніторингу 

Назва проекту: С.3.4.4. Громадська екологічна експертиза території будівництва 
Біланівського ГЗК та її еколого-гігієнічний моніторинг 

Цілі проекту: Надати науково-обгрунтований прогноз очікуваних результатів 
будівництва Біланівського ГЗК. Запропонувати науково-обгрунтовані 
профілактичні заходи щодо покращення стану довкілля в 
Кременчуцькому регіоні у разі будівництва Біланівського ГЗК. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук та Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Понад 250000 мешканців 

Стислий опис проекту: Будівництво Біланівського ГЗК планується в районі с. Бондарі 
Кременчуцького району біля ставка-випарника Кременчуцького НПЗ. 
Регіони розташування ГЗК характеризуються інтенсивним техногенним 
навантаженням на природне середовище, що значною мірою зумовлює 
накопичення в ньому забруднюючих речовин, які викликають 
деградацію екосистем – атмосфери, водних і земельних ресурсів. Але 
небезпека від будівництва Біланівського ГЗК вищевказаним не 
обмежується. 
Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем 
(УкрНДІЕП, м. Харків) виконано роботу за темою «Дати прогноз 
розвитку гідрогеологічної ситуації в зоні розташування ставка-
випарника КНПЗ у зв’язку із запланованим будівництвом Біланівського 
ГЗК». Відповідно до звіту УкрНДІЕП у воді, яка потраплятиме у 
Біланівський кар’єр з водоносних горизонтів, вміст нафтопродуктів 
сягатиме 120 мг/ куб. дм (ПДК – 0,3 мг/ куб. дм), а фенолів до 15 мг/куб. 
дм (ПДК – 0,001 мг/куб. дм). Ці показники свідчать про неможливість 
безпечної розробки кар’єру Біланівського ГЗК поруч зі ставком-
випарником Кременчуцького НПЗ. 
У заключному звіті НДР «Дослідження екологічної ситуації 
Кременчуцько-Комсомольського регіону Державної установи «Інститут 
гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН» вказано, що від 
впливу шкідливих факторів ставка-випарника КНПЗ на відстані біля 6 
км в кар’єрі Полтавського ГЗК періодично виникають гострі отруєння 
робітників, а у м. Горішні Плавні на відстані 9 км підвищена 
захворюваність серед населення. 

Очікувані результати:  Надано науково-обґрунтований прогноз очікуваних результатів 
будівництва Біланівського ГЗК; 
 Розроблено ефективні еколого-санітарно-гігієнічні пропозиції санації 
території Кременчуцького регіону 

Ключові заходи проекту:  За проектною документацією на будівництво Біланівського ГЗК та 
аналізу лабораторних досліджень довкілля встановити відповідність 
території забудови об’єкту нормативним актам України з питань 
екогігієни; 
 Визначити повноту інформації про стан довкілля на момент 
розробки документації; 
 Перевірити, яким чином виконуються умови природокористування 
за вимогами органів нагляду і контролю; 
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 Вивчити повноту виявлення прогнозованого впливу на довкілля 
Кременчуцького регіону реалізації проекту будівництва Біланівського 
ГЗК; 
 Визначити достатність передбачених заходів із забезпечення 
здоров’я людей та збереження природного потенціалу; 
 Встановити допустимість впливу та екологічно-обґрунтовану 
можливість будівництва Біланівського ГЗК; 
 Визначити необхідність доопрацювання проектної документації 
Біланівського ГЗК з питань охорони довкілля; 
 Інформування населення та керівництва міста через ЗМІ, видання 
буклетів, посібників. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 500 500 1000 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука», Кременчуцький 
національний університет імені М. Остроградського (КрНУ), Державна 
установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН» 
(ДУ ІГМЕ), Міжнародна екологічна ГО ГрІНПІС (або благодійний фонд 
«Екоправо-Львів») 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.4. Впровадження ефективної системи екологічного моніторингу 

Назва проекту: С.3.4.5. Вивчення забруднення довкілля, його вплив на стан 
здоров’я населення на території, прилеглій до ставка-випарника 
Кременчуцького НПЗ та наукове обгрунтування оздоровчих заходів 

Цілі проекту: Визначення впливу ставка-випарника Кременчуцького НПЗ на довкілля 
та здоров’я мешканців м. Кременчука 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 250 000 осіб 

Стислий опис проекту: Ставок-випарник Кременчуцького НПЗ споруджено в 1967 році на болоті 
«Вільне» в 3 км на схід від р. Псел, біля с. Бондарі, Кременчуцького р-
ну. Його площа 360 га, ємність 11,5 млн куб м. 
Як зазначено в звіті Харківського екологічного центру «Озон» за 1990 р., 
захисний ефект завіси ставок не виправдав надії. Високомінеалізовані 
стоки, забруднені нафтопродуктами та фенолом, всупереч проектному 
рішенню, постійно надходять у водоносні горизонти, дренують у 
р. Дніпро та р. Псел, питні свердловини та колодязі, що є порушенням 
законодавства. 
Результати вимірювань води в свердловинах спостережень в селах 
Бондарі, Кияшки, Кузьменки, Остапці, Кириленки аналітичною 
лабораторією Кременчуцького відділу контролю за дотриманням 
природоохоронного законодавства та інструментально-лабораторних 
вимірювань по найнебезпечнішому показнику (фенолу), свідчать, що 
вода підземних горизонтів забруднена фенолом в більш як 1000 раз від 
гранично-допустимої концентрації. 
Рішенням виконкому Кременчуцької районної ради від 
21.02.1990 р. №32 «Про стан виконання природоохоронних заходів в 
зоні впливу комплексу очисних каналізаційних споруд КНПЗ на території 
Кременчуцького району» поставлена вимога провести вивчення 
шкідливого впливу очисних споруд на довкілля і здоров’я населення 
Кременчуцького району. 
Статистичний аналіз захворюваності за 1989 рік свідчить про те, що в 
групі населення, що вивчалось (3672 особи) порівняно з контрольною 
групою (4499 особи) вищий рівень захворюваності новоутвореннями 
(11,2% проти 1,8%), захворюваннями нервової системи та органів чуттів 
(51,7% проти 36,7%), хронічним фарингітом, нозофарингітом, сінусітом 
(6,3% проти 3,3%), хронічним бронхітом та енфіземою (42% проти 32%), 
хворобами сечостатевої системи (23,1% проти 6%). 
Згідно з повідомленнями Кременчуцької станції по боротьбі з 
захворюваннями тварин на території Бондарівської сільської ради має 
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місце захворювання та загибель свиней, пов’язане з негативним 
впливом ставка – випарника КНПЗ. Тварини споживають воду з 
свердловин, які містять в собі сліди нафтопродуктів. Внаслідок цього 
при загибелі та забої свиней у них спостерігаються дистрофія та цироз 
печінки. 
Вказані забруднення техногенного характеру на території 
Кременчуцького району стали приводом, що депутати районної ради 
об’явили територію району «Зоною екологічного лиха» (Рішення 2-ї сесії 
21 скликання від 15.06.1990 р.) 
Комплексною програмою профілактики захворювань та формування 
здорового способу життя населення Полтавської області на період до 
2000 року №189 від 11.09.1990 року передбачено КНПЗ, в строк, до 
1992 року виконання науково-дослідних робіт з вивчення негативного 
впливу ставка-випарника на навколишнє середовище. Програма по 
даній темі розроблена, але не виконана, в зв’язку з призупиненням 
фінансування. 
21.11.2003 року Комітет з питань екологічної політики 
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 
Верховної Ради України прийняв рішення №58/1-2 «Щодо дотримання 
вимог природоохоронного законодавства АТ «Укртатнафта». Цим 
рішенням Комітет зобов’язав АТ «Укртатнафта» до 1 червня 2004 року 
розробити та узгодити з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування Полтавської області програму виведення з експлуатації 
ставка-випарника. Проте, на сьогодні, Програма не розроблена. Ці 
заходи планувалися до виконання в «Програмі охорони довкілля в 
м. Кременчуці на період 2008-2015 роки» вартістю 1,5 млн грн. Заходи 
не виконано. 
Результати вимірювань води в свердловинах спостережень в селах 
Бондарі, Кияшки, Остапці, Кириленки аналітичною лабораторією 
Кременчуцького відділу контролю за дотриманням природоохоронного 
законодавства та інструментально-лабораторних вимірювань по 
найнебезпечнішому показнику (фенолу), що здійснювалися в 2001-
2006 роках майже співпадають з концентрацією фенолу у воді, яка буде 
попадати в кар’єр Біланівського ГЗК, згідно прогнозу УкрНДіЕП (до 10 
мг/куб. дм при ГДК 0,001 мг/куб. дм). 
Згідно заключного звіту НДР «Дослідження екологічної ситуації 
Кременчуцько-Комсомольського регіону» державної установи «Інститут 
гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН» за 2010 рік від 
впливу шкідливих факторів ставка випарника КНПЗ на відстані бл. 6 км, 
в кар’єрі Полтавського ГЗК періодично виникають гострі отруєння 
робітників, а в м. Горішні Плавні на відстані 9 км підвищена 
захворюваність населення. 
Проектом передбачається проведення комплексу заходів направлених 
на вивчення забруднення довкілля, його вплив на стан здоров’я 
населення на території прилеглій до ставка-випарника Кременчуцького 
НПЗ з метою наукового обґрунтування необхідності ліквідації ставка-
випарника як джерела забруднення довкілля Кременчуцького району та 
негативних наслідків при будівництві кар’єру Біланівського ГЗК. 

Очікувані результати:  визначений вплив шкідливих факторів ставка-випарника 
Кременчуцького НПЗ на довкілля та здоров’я населення міста; 
 розроблені і надані пропозиції щодо ліквідації ставка випарника 
КНПЗ як джерела забруднення довкілля; 
 надано науково-обгрунтований прогноз відносно будівництва 
Біланівського ГЗК в районі розташування ставка-випарника КНПЗ; 
 мешканці Кременчуцько-Горішньоплавського регіону, керівництво 
міста ознайомлені з фактичним впливом ставка випарника КНПЗ на 
довкілля та здоров’я людей та враховує цю інформацію в своїй 
діяльності. 
 видані буклети, посібники, брошури з практичними рекомендаціями 
щодо вирішення еколо-гігієнічних  проблем  пов’язаних з експлуатацією 
ставка-випарника КНПЗ та будівництвом Біланівського ГЗК. 

Ключові заходи проекту:  еколого-гігієнічна характеристика(оцінка)території в зоні впливу 
ставка-випарника КНПЗ 
 санітарно-гігієнічна оцінка якості об’єктів довкілля в зоні впливу 
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ставка-випарника: атмосферного повітря, підземних вод та води 
поверхневих водоймищ, грунт у та рослинності заплави р.Псел, 
сільсько-господарських угідь та місць поселення; 
 вивчення та аналіз взаємозв’язку між показниками здоров’я 
населення та станом довкілля; 
 проведення прогнозування показників стану здоров’я населення в 
залежності від змін санітарної ситуації та рівня забрудненості довкілля; 
 розробка науково-обгрунтованих еколого-гігієнічних регламентацій 
по оздоровленню довкілля та профілактики його несприятливого впливу 
на здоров’я населення; 
 інформування населення та керівництва міста через ЗМІ, видання 
буклетів, листівок, брошур, посібників. 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 400 400 - 800 
Джерела фінансування: кошти підприємства, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники 
реалізації проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука»; ДУ ІГ 
ім. О.М. Марзеєва АМНУ, ТОВ НТЦ «Промекологія», відділи та 
управління міськвиконкому. 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.5. Підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану водойм 

Назва проекту: С.3.5.1. Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного 
стану й підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану р. Крива Руда у м. Кременчуці 

Цілі проекту: Припинення заростання малих річок і водойм та запобігання 
забрудненню навколишнього природного середовища 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення м. Кременчука близько 225 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Крива Руда 
шляхом влаштування дренажно-водовідвідних споруд 

Очікувані результати: 1. Берегоукріплення та оздоровлення водного об′єкту; 
2. Покращення якості ґрунтових та поверхневих вод 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення процедури відкритих торгів та укладення договору 
2. Виконання будівельно-монтажних робіт на об′єкті 
3. Введення об’єкту в експлуатацію та передача на баланс     
експлуатуючій організації 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 15000 14927 29927 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради – головний 
розпорядник коштів (фінансування проекту); Комунальне виробниче 
підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального 
будівництва» – замовник будівництва (забезпечення процесу 
будівництва) 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.5. Підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 
стану водойм 

Назва проекту: С.3.5.2. Розчистка, відновлення водності, поліпшення 
екологічного стану й підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану р. Сухий Кагамлик у м. Кременчуці 

Цілі проекту: Припинення заростання малих річок і водойм та запобігання 
забрудненню навколишнього природного середовища 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення м. Кременчука близько 225 тис. осіб 
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Стислий опис проекту: Відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Крива Руда 
шляхом влаштування дренажно-водовідвідних споруд 

Очікувані результати: 1. Берегоукріплення та оздоровлення водного об′єкту; 
2. Покращення якості ґрунтових та поверхневих вод 

Ключові заходи проекту: 1. Проведення процедури відкритих торгів та укладання договору 
2. Виконання будівельно-монтажних робіт на об′єкті 
3. Введення об’єкту в експлуатацію та передача на баланс     
експлуатуючій організації 

Період здійснення: Березень – грудень 2019 року 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 4878 - 4878 
Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради – головний 
розпорядник коштів (фінансування проекту); Комунальне виробниче 
підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального 
будівництва» – замовник будівництва (забезпечення процесу 
будівництва) 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.6. Екологічна освіта 

Назва проекту: С.3.6.1. Розумний простір «Зелений Острів» 
Цілі проекту: Мета проекту – створення розумного простору «Зелений острів» - 

простору еколого-відповідального соціального порядку з використанням 
відновлюваних джерел енергії та раціонального використання 
природних ресурсів для підвищення рівня екологічної культури 
населення через інноваційні освітні підходи (SMART space). 
Проект фокусується на урбаністичному рішенні для покинутих гаражів в 
центральному мікрорайоні Кременчука, які за радянських часів 
використовувалися як ремонтні майстерні для обслуговування 
житлово-комунального господарства. Балансоутримувачем гаражів є 
КП «Благоустрій Кременчука». Частина приміщень знаходиться в 
оренді громадської організації «Культурний діалог». 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Мешканці міста (орієнтовно 224 тис. осіб) 

Стислий опис проекту: Проект «Зелений острів» є фіналістом конкурсу Urban Action. Серед 
132 заявок з усієї України «GREEN ISLAND» увійшов в десятку 
фіналістів та отримав багато позитивних відгуків як від Берлінського 
бюро TSPA, що спеціалізується на стратегічному плануванні та 
міському розвитку, так і від лондонської студії Studio Weave. 
Простір «Зеленого Острова» – це модель сталого мікроклімату 
всередині гаражів, яка зможе запропонувати мешканцям Кременчука 
нові можливості для екологічної освіти, натхнення і розвитку. 
Простір буде складатися з трьох приміщень і невеликої прибудови. 
Будівля зможе забезпечити себе достатньою кількістю електроенергії і 
тепла (за рахунок використання енергії сонця), в ньому будуть 
вирощуватися рослини певних сортів (які в подальшому будуть 
використані для створення еко-кухні в одному з приміщень). Полив 
рослин буде здійснюватися за допомогою організованого збору 
дощової води. Ще одне приміщення призначене для зони спілкування, 
відпочинку, роботи і прийняття екологічно чистої їжі (вирощеної прямо в 
сусідніх кімнатах цього ж приміщення). Літня тераса у дворику, кімната 
для зберігання рослин і приміщення з 3Д принтером для вільного 
використання відвідувачами та учасниками проекту працюватимуть як 
сучасні зони відпочинку. 

Очікувані результати: Освітній напрям: знайомство з альтернативними джерелами енергії, 
новими технологіями та методикою їх застосування, виховання 
економного споживання природних ресурсів, просування здорового 
харчування. 
Виробничий напрямок: створення відкритого доступу для реалізації 
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зацікавленими людьми власних ідей. Дослідження можливостей 3D 
принтера на реальних проектах. 
Соціальний напрям: розвиток потенціалу місцевих жителів, сприяння 
розвитку екомислення, самозайнятості. 
Green Island в структурі району стане ланкою для зростання 
економічної привабливості та сталого розвитку. 

Ключові заходи проекту: 1. Відкритий набір для місцевих мешканців, охочих долучитися і 
вплинути на формування простору 
2. Робочі зустрічі для прийняття спільних рішень, консультації з 
сусідами, врахування побажань 
3. Проектування і будівництво конструкцій, що утеплюють будівлю, 
монтаж енергоефективних систем 
4. Цикл воркшопів по збірці модульних меблів для приміщень, спільна 
робота команди над створенням інтер'єру 
5. Цикл лекцій і воркшопів екологічного напрямку, Дні енергії та ін. 
6. Щорічний Еко-фестиваль «Зелений Острів», урбаністичні воркшопи. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 500 200 200 900 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ГО «Культурний ді@лог», відділ екологічної безпеки, КП «Благоустрій 
Кременчука», департамент освіти, ВУЗи, управління містобудування та 
архітектури, управління у справах сім'ї, дітей та молоді 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.6. Екологічна освіта 

Назва проекту: С.3.6.2. Майстер класи «Ефективність екогігієни на прикладах 
підприємств міста Кременчука» 

Цілі проекту: Підвищення рівня екологічної культури населення 
Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 400 осіб 

Стислий опис проекту: Маркетинг ефективності екологічної гігієни є актуальним напрямком 
Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського та 
Інституту гігієни медичної екології ім. О.М. Марзеева, про що свідчать 
видання їх наукових праць. В них узагальнено досвід роботи лікарів-
екологів по вирішенню актуальних екологічних проблем 
Кременчуцького регіону: очищення питної води в колодязях сіл, що 
розташовані поблизу Кременчуцького НПЗ, ліквідація шуму 
котлогагрегатів Кременчуцької ТЕЦ, що порушував спокій жителів р-ну 
Молодіжний, припинення викидів шкідливих речовин в атмосферу на 
заводі технічного вуглецю, ліквідація загрози скиду нафтошламу КНПЗ 
у р. Дніпро, подача факельних газів КНПЗ в котельню заводу 
технічного вуглецю та ін. 
Проект передбачає, на підставі набутого досвіду фахівців громадських 
організацій, екологів підприємств Кременчука, інших міст України та 
зарубіжжя, в цілях підвищення рівня екологічної культури, екологічних 
знань представників бізнесу та населення проведення навчальних 
заходів з ефективності екогігієни та популяризації екоосвіти шляхом 
проведення навчальних заходів, видання буклетів, листівок, брошур, 
посібників. 

Очікувані результати: 1. Населення міста, представники бізнесу поінформовані щодо 
актуальних екологічних проблем м. Кременчука і спроможні своїми 
діями їх вирішувати. 
2. Видані буклети, посібники, брошури з практичними рекомендаціями 
щодо вирішення екологічних проблем м. Кременчука. 

Ключові заходи проекту: 1. Організація та проведення майстер-класів «Ефективність екогігієни 
на прикладах підприємств м. Кременчука». 
2. Консультації з екологічних питань. 
3. Видання буклетів, листівок, брошур, посібників. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
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2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 15 15 15 45 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука»; ГО Полтавський 
обласний відокремлений підрозділ Національного екологічного Центру 
України; відділи та управління міськвиконкому. 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.6. Екологічна освіта 

Назва проекту: С.3.6.3. Маркетинг вирощування та споживання екологічно чистої 
продукції 

Цілі проекту: Пропагування вітчизняного, зарубіжного та власного досвіду 
вирощування екологічно чистої продукції 

Територія впливу проекту: Територія м. Кременчука та Кременчуцького району 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Понад 230000 мешканців 

Стислий опис проекту: Тема екологічно чистої продукції в аграрному секторі стоїть 
надзвичайно гостро. У США в 1 га ріллі вкладають близько 
500 дол. США, у розвинених європейських країнах – до 800 євро. 
Міндобрива, гербіциди, пестициди, ГМО дають жаданий вал 
«бездоганної біомаси», але їжею ці продукти назвати важко. 
Живий організм землі дуже боляче зреагував на хімічні добрива та 
пестициди, ґрунт почав виснажуватись. Пестициди негативно вплинули 
не тільки на шкідників та бур’яни, а пригнітили чи винищили й значну 
кількість корисних представників флори і фауни. Потрапляючи разом з 
урожаєм до організму людей і тварин, вони спричиняють захворювання, 
у тому числі й тяжкі. Тому люди почали шукати шляхи з підвищення 
урожаю на змертвілій, зараженій і засміченій землі вже іншими 
способами, такими, які б давали високий ефект господарської 
діяльності, не знищуючи, а навпаки підвищуючи родючу силу землі, і 
знайшли, повернулись до природи. 
Почалася нова ера сільськогосподарського виробництва – 
інтенсифікація його біологічними способами з використанням біогумусу 
(продукт життєдіяльності дощових черв’яків). 
Результати досліджень свідчать, що біогумус сприяє інтенсифікації 
росту і розвитку всіх сільськогосподарських культур. Виробляти 
екологічно чисту продукцію, тобто без застосування хімікатів, можливо, 
але вона дорожча. На сьогодні існує можливість відмовитись від 
використання отрути для захисту рослин завдяки використанню 
комплексу біологічних засобів. 
Завдяки розробці нових технологій для захисту рослин використовують 
не отруту, а комплекс біологічних засобів. Таким чином забезпечується 
вирощування екологічно чистої овочевої продукції в першу чергу для 
харчування дітей, осіб, що потерпіли від радіаційного забруднення. 
Для проведення досліджень по вирощуванню екологічно чистої 
продукції планується виділити земельні ділянки загальною площею біля 
0,2 га. 

Очікувані результати:  Освоєно технології вирощування екологічно чистих овочів і фруктів. 
 Отримана сільськогосподарська екологічно чиста продукція 
передається до шпиталю м. Кременчука безоплатно. 
 Активно здійснюється маркетинг досвіду вирощування й споживання 
екологічно чистої сільськогосподарської продукції в Кременчуці. 

Ключові заходи проекту:  Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду вирощування 
екологічно чистої сільськогосподарської продукції. 
 Вирощування та отримання високого врожаю екологічно чистих 
овочів та фруктів. 
 Для консультацій та контролю за вирощуванням екологічно чистих 
продуктів залучати кращих фахівців Кременчуцького клубу органічного 
землеробства. 
 Розробка пропозицій до законодавчих органів з удосконалення 
законодавства, що сприятиме збільшенню обсягів вирощування 
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екологічно чистих сільськогосподарських продуктів та захисту інтересів 
їх виробників. 
 В цілях маркетингу досвіду вирощування екологічно чистої продукції 
використовувати інтернет, телебачення, брошури, газети, журнали, 
лекції. 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 100 100 - 200 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука», Кременчуцький клуб 
органічного землеробства 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.6. Екологічна освіта 

Назва проекту: С.3.6.4. Кременчук – місто сталого розвитку 
Цілі проекту: Підвищення рівня екологічної культури населення 
Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 100 000 осіб 

Стислий опис проекту: На даний час Кременчук потерпає від екологічних проблем, які 
впливають на здоров’я населення. Причинами цих проблем є: 
 діяльність промислових підприємств: забруднення атмосферного 
повітря, ґрунтів та питної води; 
 розвиток інфраструктури міста; 
 обмежені знання мешканців міста щодо впливу шкідливих факторів 
місцевих підприємств на їхнє здоров’я; 
 низька культура населення поводження з побутовими відходами, 
опалим листям та інше; 
 відсутність розроблених Концепцій для вирішення екологічних 
проблем міста: поводження з ТПВ, забезпечення якісною питною 
водою, зменшення забруднення атмосферного повітря; 
 відсутність інноваційних рішень для вирішення екологічних проблем 
міста. 
Проект передбачає, на підставі набутого досвіду фахівців громадських 
організацій, екологів підприємств м. Кременчука, інших міст України та 
зарубіжжя, в цілях підвищення рівня екологічної культури, екологічних 
знань представників бізнесу та населення проведення навчальних 
заходів з ефективності екогігієни та популяризації екоосвіти, видання 
буклетів, листівок, брошур, посібників. 

Очікувані результати:  Населення міста, представники бізнесу поінформовані щодо 
актуальних екологічних проблем м. Кременчука й спроможні своїми 
діями та діяльністю їх вирішувати. 
 Видані буклети, посібники, брошури з практичними рекомендаціями 
щодо вирішення екологічних проблем м. Кременчука. 

Ключові заходи проекту:  Організація та проведення семінарів, майстер-класів. 
 Консультації з екологічних питань. 
 Видання буклетів, листівок, брошур, посібників. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 100 100 100 300 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука»; ГО Полтавський 
обласний відокремлений підрозділ Національного екологічного Центру 
України; відділи та управління міськвиконкому 

 
Стратегічна ціль С.3. Екологічно безпечне місто 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

С.3.6. Екологічна освіта 

Назва проекту: С.3.6.5. «Як покращити екологічну безпеку міста» 
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Цілі проекту: Узагальнити національний, зарубіжний (у першу чергу Канади та 
Німеччини) та власний досвід використання показника економічної 
ефективності природоохоронних заходів, впровадити його у 
природоохоронну діяльність підприємств і організацій м. Кременчука. 
Це дасть можливість підвищити якість природоохоронної роботи та 
екологічну безпеку міста. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Понад 230000 мешканців міста 

Стислий опис проекту: У законодавстві з охорони навколишнього природного середовища 
вказано, що основним завданням охорони довкілля є розробка 
оздоровчих заходів, урахування їхньої економічної ефективності. Ще у 
80-х роках ХХ ст. розроблені і впроваджені методики визначення 
економічної ефективності запланованих і впроваджених заходів з 
охорони праці та довкілля. Наш досвід свідчить, що впровадження 
оздоровчих заходів дає значну гігієнічну, соціальну та економічну 
ефективність. 
У свій час ми впровадили в тарному складі Кременчуцького заводу 
технічного вуглецю (КЗТУ) знімні піддони для механізації вантажно-
розвантажувальних робіт. До використання піддонів розвантаження 
технічного вуглецю в мішках робилося руками. Цю роботу виконували 
46 жінок, кожна з них піднімала за зміну 12-13 т вантажу. Запиленість 
повітря технічним вуглецем у тарному складі та вагонах перевищувала 
ПДК у 10-16 разів. Ці жінки працювали під загрозою професійної 
хвороби – пневмоконіозу. 
Після впровадження піддонів працю вантажниць було механізовано на 
80%. Загальна кількість жінок, зайнятих на вантажних роботах, 
скоротилася до 22. Економічний ефект від впровадження піддонів 
тільки за рахунок скорочення простоїв вагонів склав понад 30 тис. дол. 
на рік, а запиленість була в межах ПДК. 
Економічна ефективність запропонованих заходів підвищується в 
охороні довкілля. Доречно навести приклад ефективності припису 
МіськСЕС Постановою №6 «Про заборону викидів забруднених газів 
без утилізації в атмосферу на КЗТУ». На винних накладено 
адміністративні стягнення, а засувку аварійного викиду вихідного газу 
було опломбовано. Щоб одержати кошти на виконання заходів за 
вказаною Постановою, керівництво заводу відслало у відрядження в 
Мінагрохімпром заступника головного технолога з охорони природи. Він 
повернувся з проектною документацією на суму 3 млн. дол. За ці кошти 
було побудовано два котли-утилізатори, таким чином виконавши 
вищезгадану постанову МіськСЕС. 
З моменту пуску в експлуатацію КНПЗ, його аварійні факели були в 
числі найбільших джерел забруднення довкілля в м. Кременчуці. Нами 
було запропоновано подати факельні гази з КНПЗ до котельні КЗТУ. У 
зв’язку з впровадженням вищезгаданої пропозиції за розрахунковий рік 
до котельні КЗТУ було передано 8830 т факельного газу. Цей газ 
раніше спалювався на факелах КНПЗ з утворенням кіптяви та інших 
шкідливих речовин. Економічний ефект склав біля 107 тис. дол. за рік. 
На 4-х картах шламонакопичувачів очисних споруд КНПЗ знаходилося 
100 тис. т нафтошламу. Існувала загроза його потрапляння до каналу 
ТЕЦ, у річки Псел та Дніпро. Ми запропонували і впровадили 
рацпропозицію під назвою «Використання шламів КНПЗ як котельного 
палива із застосуванням спеціальної форсунки». В подальшому йшло 
вивільнення шламонакопичувачів за рахунок реалізації нафтошламу як 
нового виду продукції. Економічний ефект – понад 1 млн дол. 
У журналі «Світ довкілля» за травень 2015 р. вказано, що витрати на 
виконання природоохоронних заходів міської програми охорони 
довкілля за період 2008-2015 рр. фактично становлять 312719,9 тис. 
грн. (114,28 тис. дол.). Економічна ефективність впроваджених заходів 
з охорони довкілля не розраховувалась. Якби велись підрахунки 
економічної ефективності впроваджених природоохоронних заходів, то 
ми бачили б рахунок, що перевищую витрати у кілька разів, через те що 
діяльність з охорони довкілля значно ефективніша за всяку іншу 
діяльність. Це було б кращим маркетингом додаткових витрат на 
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охорону природи. 
В інтернеті на тему «Економічна ефективність природоохоронних 
заходів» опубліковано сотні повідомлень, які заслуговують уваги, 
узагальнення та використання у м. Кременчуці. 

Очікувані результати:  Узагальнено вітчизняний, зарубіжний, власний досвід використання 
показника економічної ефективності впроваджених заходів з охорони 
довкілля; 
 Фахівцям підприємств та організацій міста запропоновано 
методичний матеріал по темі «Як впроваджувати економічний показник 
у природоохоронній діяльності»; 
 У м. Кременчуці завдяки використанню показників ефективності 
впроваджених природоохоронних заходів покращилася якість 
природоохоронної діяльності; керівники владних структур, підприємств, 
бізнесу, громада проявляють інтерес до вирішення проблем екологічної 
безпеки міста і відповідно виділяють більше коштів. 

Ключові заходи проекту:  Узагальнити вітчизняний, зарубіжний, власний досвід використання 
показника економічної ефективності запланованих та впроваджених 
заходів з охорони довкілля; 
 Розробити інструкцію з обрахунку економічної ефективності 
впроваджених заходів з охорони довкілля; 
 Забезпечити методологічну підтримку фахівцям підприємств та 
організацій; при визначенні показника економічної ефективності 
враховувати санітарно-гігієнічну та соціальну ефективність; 
 З метою визначення гігієнічних показників проводити лабораторні 
аналізи шкідливих факторів виробництва та метеорологічних умов 
(мікроклімат, шум, вібрація, запиленість, загазованість тощо) 
 Підготувати посібники, методички, буклети з питань покращення 
природоохоронної діяльності за рахунок використання санітарно-
гігієнічних, соціальних та економічних показників; 
 Забезпечити маркетинг ефективності охорони довкілля з 
використанням ЗМІ: радіо, телебачення, газет, журналів, лекцій, 
круглих столів, презентацій, інтернету. 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 100 100 200 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

ГО «Товариство охорони природи м. Кременчука», КП «Науковий центр 
еколого-соціальних досліджень» 

 

4.4. Показники оцінки реалізації Програми 3 
Очікувані результати 

(назва цілей) 
Індикатори досягнення очікуваних 

результатів 
Відповідальні за збір 
даних за індикатором 

С 1. Ефективна 
енергетична політика 
міста 

% зменшення енергоспоживання в місті Відділ 
енергоменеджменту та 
енергетики, управління 
ЖКГ міської ради 

С.1.1. Вдосконалення 
системи муніципального 
енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

Кількість розроблених енергопаспортів на 
будівлі бюджетної та комунальної сфери 
Кількість будівель комунальної власності, в 
яких здійснюється щоденний моніторинг 
енергоспоживання 
Кількість проведених просвітницьких заходів 
серед населення щодо енергозбереження 

Відділ 
енергоменеджменту та 
енергетики, управління 
ЖКГ міської ради 

С.1.2. Підвищення 
енергоефективності 
громадських та житлових 
будівель 

Кількість будівель комунальної власності та 
житлового фонду, в яких проведено 
енергоаудит 

Відділ 
енергоменеджменту та 
енергетики, управління 
ЖКГ міської ради 

С.1.3. Створення 
діалогової та освітньої 
платформи з питань 
енергоефективності 

Кількість заходів, проведених Центром 
енергоефективності та сталого розвитку міста 
Кременчука 
% виконання програми «Енергоефективні 

Відділ 
енергоменеджменту та 
енергетики, УЖКГ, 
департамент освіти 
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школи» міської ради 
С 2. Енергоефективна 
міська інфраструктура 

% зменшення використання електричної енергії 
% економії бюджетних коштів, призначених на 
оплату енергоносіїв 
% впроваджених заходів Плану дій сталого 
енергетичного розвитку міста 

Відділ 
енергоменеджменту та 
енергетики, управління 
ЖКГ міської ради 

С.2.1. Енергоефективні 
будівлі міста 

Кількість будівель комунальної власності та 
житлового фонду, в яких проведено 
термомодернізацію 
Кількість нових форм управління житловим 
фондом (ОСББ, управляючих компаній) 
Рівень споживання енергоносіїв в розрахунку 
на 1 кв. м площі закладів освіти, грн. / кв. м 
Кількість реалізованих «теплих кредитів» в 
житловому секторі міста 
% встановлених приладів обліку споживання 
енергоресурсів 

Відділ 
енергоменеджменту та 
енергетики, управління 
ЖКГ міської ради, 
комунальні підприємства 

С.2.2. Модернізація 
котелень з 
використанням 
альтернативних джерел 
енергії 

% підвищення ККД котельнь міста 
% зниження споживання природнього газу на 
котельнях міста 

Відділ 
енергоменеджменту та 
енергетики, управління 
ЖКГ міської ради, 
комунальні підприємства 

С.2.3. Реконструкція 
зовнішнього освітлення з 
використанням 
енергоефективного 
обладнання 

Кількість мікрорайонів міста, де проведена 
енергоефективна модернізація мережі 
вуличного освітлення. 
% зменшення витрат за електроенергію для 
мережі вуличного освітлення 

Відділ 
енергоменеджменту та 
енергетики, управління 
ЖКГ міської ради, 
комунальні підприємства 

С.2.4. Розвиток 
електротранспорту 

Питома вага послуг електротранспорту в 
загальній кількості послуг з перевезення 
пасажирів 
Збільшення протяжності контактної мережі (км) 
% оновлення рухомого складу тролейбусів 

КВП «КМ УКБ», відділ 
транспорту, відділ 
енергоменеджменту та 
енергетики, УЖКГ міської 
ради 

С 3. Екологічно 
безпечне місто 

% задоволеності жителів міста умовами 
довкілля та рівня екологічної безпеки 

Відділ екологічної 
безпеки міської ради 

С.3.1. Модернізація 
системи водовідведення 

Протяжність реконструйованих мереж системи 
водовідведення 
% зменшення експлуатаційних витрат на 
усунення аварій 
% зменшення випадків скиду нечистот 
асенізаційними машинами в несанкціонованих 
місцях 

КП 
«Кременчукводоканал», 
КВП «КМ УКБ», УЖКГ, 
відділ екологічної безпеки 
міської ради 

С.3.2. Забезпечення 
населення якісною 
питною водою 

% зменшення скарг від населення на якість 
питної води 

КП 
«Кременчукводоканал», 
управління ЖКГ, 
управління охорони 
здоров’я міської ради 

С.3.3. Ефективна 
система поводження з 
ТПВ та утилізація 
відходів 

% зменшення обсягів ТПВ, які надходять на 
полігон 
% покращення санітарного стану міста 
% збільшення відсортованих відходів, що 
підлягають вторинній переробці 
% економії коштів на оплату енергоносіїв 

КВП «Кременчуцьке 
міське управління 
капітального 
будівництва», УЖКГ 
міської ради, 
Кременчуцьке КАТП 1628, 
Кременчуцька ТЕЦ 

C.3.4. Впровадження 
ефективної системи 
екологічного моніторингу 

Кількість проведених заходів, спрямованих на 
охорону довкілля та покращення умов 
проживання населення 

ГО Полтавський 
обласний відокремлений 
підрозділ Національного 
екологічного Центру 
України, відділ 
екологічної безпеки 
міської ради 

С.3.5. Підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану 

Довжина (км) впорядкованої прибережної смуги 
р. Крива Руда та р. Сухий Кагамлик 

КВП «КМ УКБ», 
управління ЖКГ міської 
ради 
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водойм 
С.3.6. Екологічна освіта Кількість проведених просвітницьких заходів та 

кількість відвідувачів «Зеленого острова» 
Кількість реалізованих проектів з вирощування 
екологічно чистої продукції 

ГО «Культурний діалог», 
відділ екологічної 
безпеки, КП «Благоустрій 
Кременчука» 

Для реалізації проектів будуть використані кошти міського бюджету, Державного фонду 
регіонального розвитку, кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела. 

Загальні обсяги фінансування проектів у розрізі стратегічних цілей 
Стратегічна ціль 2018 2019 2020 

С.1. Ефективна енергетична політика міста 124240 93305 93512 
С.2. Енергоефективна міська інфраструктура 77525 264878 126252 
С.3. Екологічно безпечне місто 33298 533243 225042 
Всього, тис. грн 235063 891426 444806 

 
Загальна сума фінансування за Програмою – 1571295  тис. грн. протягом 2018-2020 
років. 
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5. Програма 4. «Креативний життєвий та гуманітарний 
простір розвитку людини» 

5.1. Загальна характеристика Програми 4. «Креативний життєвий 
та гуманітарний простір розвитку людини» 
Мета реалізації Програми 4 – перетворення та покращення міського освітнього, культурного 
простору і розвиток соціальних зв’язків через об’єднання жителів міста навколо спільних 
цілей і проектів. 
Завдання програми: 
1. Підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності міської ради з 
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 
громади, орієнтованої на задоволення потреб мешканців міста, залучення мешканців міста 
до процесів управління містом. 

2. Формування креативного, культурного та освітнього простору у місті, заохочення і 
підтримка обдарованих дітей, учнівської молоді, залучення їх до наукової діяльності. 

3. Формування нової логістики в місті, створення нових місць відпочинку, дозвілля та 
спорту. 

 
Схема стратегічних і оперативних цілей Програми 4 

Сфери реалізації проектів Програми 4 будуть спрямовані на подолання таких проблем: 
 Низька активність громади; 
 Відсутність місць – «точок зростання» для креативних ідей, новаторських рішень, ініціативних 
команд та обміну думок; 

Напрям розвитку D. Креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини 

D.1. Ефективне врядування 
– активна громада 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

D.2. Креативний 
культурний та освітній 

простір 

D.3. Зручна логістика, 
комфортний відпочинок і 

дозвілля 

D.1.1. Розширення 
можливостей громади та 
посилення ролі жінки в 
управлінні 

D.1.4. Електронне 
врядування 

D.2.1. Активна школа – 
сучасний інформаційно-
навчальний простір 

D.3.2. Створення нових 
місць відпочину із 
доступом людей з 
особливими потребами 

D.2.2. Створення 
культурних просторів для 
розвитку 

D.1.3. Надання якісних 
послуг через ЦНАП 

D.3.1. Проектування 
будівництва мосту через 
річку Дніпро 

D.2.3. Створення Центрів 
розвитку дитини із 
доступом осіб з 
особливими потребами 

D.3.3. Створення умов для 
активного дозвілля та 
занять спортом 

D.1.2. Посилення 
самоорганізації через 
об’єднання та 
згуртованість громади 

D.2.4. Новітня бібліотека – 
артпростір креативності та 
самореалізації 
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 Низька ступінь доступності інформації про діяльність виконавчих органів міської ради, 
комунальних закладів і служб міста; 
 Низький рівень впливу громадськості на процеси прийняття управлінських рішень і соціальної 
згуртованості громади; 
 Низький рівень впровадження інструментів залучення громадськості до управління бюджетом 
міста; 
 Відсутність молодіжних проектів; 
 Незначний вплив молоді на процеси прийняття рішень щодо розвитку міста; 
 Низький рівень інтеграції людей з особливими потребами, ВПО, жінок в суспільне життя 
громади; 
 Низький рівень залучення громади до процесів управління містом; 
 Відсутність центрів для розкриття талантів обдарованих дітей та молоді; 
 Відсутність активного суспільного діалогу з проблемних питань розвитку громади міста. 

Планується реалізація 19 проектів за трьома стратегічними цілями. 

 

5.2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проектів 
Програми 4. «Креативний життєвий та гуманітарний простір 
розвитку людини» 
 

Бюджет, тис. грн Проекти за стратегічними цілями Термін 
реалізації 2018 2019 2020 Всього 

D.1. Ефективне врядування – активна громада 
D.1.1.1. «Кременчужани – добрі сусіди»: 
підвищення громадської активності 
мешканців Кременчука для їх участі у процесі 
розбудови довіри в громаді, самоорганізації, 
врядуванні 

2018 – 2020 3200 3200 3400 9800 

D.1.1.2. Програма «Громадський бюджет 
м. Кременчук» 

2018 – 2020 3050 4050 5050 12150 

D.1.2.1. Національна ідея України 2018 – 2020 150 150 150 450 
D.1.2.2 Створення квартальних комітетів 
самоорганізації населенння 

2018 – 2020 100 300 300 700 

D.1.3.1. Реконструкція будівлі під центр 
муніципальних послуг по вул. Гагаріна,14 в 
м. Кременчуці 

2018 – 2019 13000 11138 - 24138 

D.1.4.1. Впровадження ID-картки мешканця 
міста Кременчука – «Картка 
кременчужанина» 

2018 – 2019 2817 3450 - 6267 

Всього за стратегічною ціллю D.1.  22317 22288 8900 53505 
D.2. Креативний освітній та культурний простір 
D.2.1.1. Реконструкція дитячого садка по 
вул. Генерала Манагарова, 5-А в 
м. Кременчуці 

2018 – 2019 4000 14606 - 18606 

D.2.2.1. «Центр розвитку дітей та підлітків 
кварталу 278 м. Кременчука» 

2018 – 2020 140 120 120 380 

D.2.2.2. Кременчуцька сцена для аматорів 2018 – 2020 100 500 500 1100 
D.2.2.3. «Театр починається з людей» – 
створення альтернативних культурних 
просторів у м. Кременчук 

2018 – 2019 440 100 - 540 

D.2.2.4. «Театр на березі» – створення 
альтернативних культурних просторів у 
м. Кременчук 

2018 – 2019 250 30 - 280 

D.2.2.5. Реконструкція комплексної пам’ятки 
природи місцевого значення «Міський сад» в 
Кременчуці 

2019 – 2020 - 15000 12246 27246 

D.2.2.6. Реконструкція будівлі міського 2019 – 2020 - 50000 60076 110076 
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Палацу культури (бульвар Пушкіна, 2) 
D.2.2.7. Відновлення Першої в Україні 
консерваторії як міжнародного освітнього 
закладу вищого рівня 

2019 – 2020 - 500 6000 6500 

Всього за стратегічною ціллю D.2.  4930 80856 78942 164728 
D.3. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля 
D.3.1.1. Будівництво мосту через р. Дніпро в 
м. Кременчуці – проектування 

2019 – 2020 - 60357 142721 203078 

D.3.2.1. «Сквер імені Лесі Українки з 
площадкою для вигулу собак» 

2018 – 2020 900 1200 1600 3700 

D.3.2.2. «Кременчук – зелена перлина 
Наддніпрянщини» 

2018 – 2020 900 1200 1600 3700 

D.3.2.3. «Облаштування сучасної зони 
відпочинку мешканців Кременчука і гостей 
міста навколо фонтану біля Міського палацу 
культури» 

2018 – 2020 800 1600 800 3200 

D.3.2.4. «Кременчуцькі зупинки – очікування з 
комфортом» 

2018 1100 - - 1100 

Всього за стратегічною ціллюD.3.  3700 64357 146721 213678 
Всього за Програмою 4  30947 167501 234564 431912 

 
Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування 
 2018 2019 2020 
Кількість проектів 15 18 18 
Обсяг фінансування Програми 4, тис. грн 30947 167501 234564 

 

5.3. Каталог проектів Програми 4. «Креативний життєвий та 
гуманітарний простір розвитку людини» 
 

5.3.1. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
D.1. Ефективне врядування – активна громада 
 
Стратегічна ціль D.1. Ефективне врядування – активна громада 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.1.1. Розширення можливостей громади та посилення ролі жінки в 
управлінні 

Назва проекту: D.1.1.1. «Кременчужани – добрі сусіди»: підвищення громадської 
активності мешканців Кременчука для їх участі у процесі 
розбудови довіри в громаді, самоорганізації, врядуванні 

Цілі проекту: Створити умови для підвищення громадської активності мешканців 
міста Кременчука шляхом їх інформування, дослідження їх потреб і 
проблем, навчання, обговорень для прийняття спільних рішень, 
представництва інтересів громадян, залучення мешканців та 
зацікавлених сторін до практичного вирішення проблем. 

Територія впливу проекту: Вся територія міста Кременчука 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Близько 10-15 тисяч мешканців Кременчука. Очікується безпосередня 
участь у проектних заходах 200-500 учасників. 

Стислий опис проекту: Для вирішення проблеми низького рівня громадської активності та 
партиципації (участі) у суспільному житті та належному врядуванні 
мешканців 24 мікрорайонів м. Кременчука планується послідовна 
реалізація низки заходів з поступовим залученням до процесу все 
більшого кола зацікавлених осіб. 
Прозорість проектної діяльності, прості зрозумілі дії в рамках заходів, 
увага до людей та їх потреб, взаємодія і діалоги з громадянами і 
зацікавленими сторонами вплинуть на пасивність громадян в 
суспільному житті. Громадська пасивність – це результат відсутності 
можливостей і умов для прояву себе в соціумі. Тому в рамках проекту 
ми створимо умови для активізації мешканців 24 мікрорайонів 
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Кременчука, створимо канали зворотного зв’язку, щоб кожна людина, 
яка бажає щось змінити в громаді, була почутою і залученою до 
процесу змін. Всі бажаючі громадяни повинні якомога більшою мірою 
мати рівні можливості для участі, тому слід забезпечити їм змогу 
висловитися, надати їм повну інформацію, доступ до каналів 
інформації, ресурсів. 
Реалізація проекту матиме позитивні наслідки на рівні міста 
Кременчука. Вперше в історії міста буде реалізовано повний цикл 
заходів, спрямованих на підвищення громадської активності його 
мешканців. Вони стануть активніше брати участь у самоорганізації, 
формуванні місцевих політик, місцевому самоврядуванні. 
Позитивний досвід проекту, як готову модель, може бути перенесено 
найближчим часом на міста Полтавщини і України, що позитивно 
вплине на імідж міста Кременчука. 

Очікувані результати:  Інформування і отримання зворотного зв’язку від мешканців 
Кременчука. 
 Поява в мікрорайонах м. Кременчука ініціативних груп з числа 
мешканців і представників зацікавлених сторін. 
 Визначення в Кременчуці місць, де можуть проходити громадські 
зібрання членів ініціативних груп та інших осіб на регулярній або 
періодичній основі, визначення умов в цих місцях (кількість посадочних 
місць), їхнього ресурсозабезпечення, графіку роботи. В перспективі 
частина з визначених місць можуть стати центрами розвитку 
мікрорайонів і добросусідства. 
 Залучення представників усіх зацікавлених сторін та їх ресурсів до 
реалізації проекту. 
 Щорічне проведення для членів ініціативних груп кожного 
мікрорайону 3-6 навчальних заходів (тренінг, семінар, лекція) – 
розвиток громадянський компетенцій членів ініціативних груп, 
спрямування їх на розвиток громад мікрорайонів м. Кременчука. 
 Щорічне проведення на мікрорайонах 3-6 відкритих дискусій 
(фасилітації, круглі столи, дебати) за участю мешканців, членів 
ініціативних груп кожного мікрорайону, представників зацікавлених 
сторін. 
 Дослідження потреб і проблем (опитування, інтерв’ю, анкетування) 
мешканців мікрорайонів м. Кременчука. 
 Розробка карт мікрорайонів з позначкою проблемних місць і місць 
для розвитку за участю мешканців мікрорайонів м. Кременчука. 
 Ранжування (визначення рейтингу) потреб і проблем мешканців 
мікрорайонів м. Кременчука. Визначення потреб і проблем, на які 
мешканці й представники зацікавлених сторін готові залучати власні 
ресурси. 
 Розробка представниками зацікавлених сторін проектів для 
вирішення проблем і задоволення потреб мешканців мікрорайонів м. 
Кременчука. Об’єднання цих проектів в єдину програму – це один із 
підходів до формування стратегії розвитку мікрорайонів і громади м. 
Кременчука. 
 Обмін досвідом між ініціативними групами мікрорайонів, 
покращення інтеграції в громаді м. Кременчука, узагальнення і 
оприлюднення досвіду, врахування пропозицій представників 
зацікавлених сторін для внесення коректив до проекту «Кременчужани 
– хороші сусіди» на наступний рік. 
 Розвиток самоорганізації мешканців мікрорайонів м. Кременчука. 
 Поява у місті мережі органів самоорганізації населення та 
громадських об’єднань. 
 Ефективніше управління містом і прийняття рішень місцевою 
владою з урахуванням зворотного зв’язку від мешканців м. 
Кременчука, в т. ч. на основі ГІС-технологій. 
 Підвищення рівня громадської активності мешканців м. Кременчука. 
 Збільшення соціального капіталу у м. Кременчук. 
 Представництво інтересів мешканців м. Кременчука на якісному 
рівні. 
 Підзвітність місцевої влади і депутатів Кременчуцької міської ради. 
 Розвиток належного врядування у м. Кременчук. 
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 Посилення ролі мешканців Кременчука у формуванні місцевих 
політик. 

Ключові заходи проекту: Протягом реалізації проекту передбачається: 
 Систематичне інформування мешканців 24 мікрорайонів та всієї 
громади Кременчука, забезпечення умов для зворотного зв’язку з 
метою залучення громадян до процесу врядування, вирішення 
проблем і задоволення потреб; люди не знають, що відбувається у 
місті в напрямку самоорганізації та самоврядування. 
 Визначення переліку комунальних та інших приміщень в усіх 24 
мікрорайонах Кременчука, в яких можуть проводитися зібрання 
громадських активістів мікрорайонів; немає місця зібрання – немає 
локальної демократії. 
 Проведення переговорів з представниками усіх зацікавлених сторін, 
щоб дослідити їх повноваження і обов’язки, локалізацію, територію 
«відповідальності», потреби, технічні можливості та наявні ресурси 
щодо питань взаємодії з мешканцями 24 мікрорайонів. Підписання з 
представниками зацікавлених сторін договорів про співпрацю з 
визначенням переліку прав і обов’язків, напрямків співпраці. 
 Визначення в кожному із 24 мікрорайонів членів ініціативних груп з 
числа мешканців та представників зацікавлених сторін, які можуть або 
повинні залучатися до подальшого процесу активізації громад 
мікрорайонів. 
 Проведення циклу тренінгів (семінарів, лекцій) для членів 
ініціативних груп для розширення їх громадянських компетенцій та 
вироблення стратегії і тактики подальших спільних дій, спрямованих на 
підвищення громадської активності мешканців 24 мікрорайонів; 
 Регулярне проведення відкритих публічних зустрічей і обговорень в 
кожному із 24 мікрорайонів для отримання зворотного зв’язку від 
мешканців, дослідження їхніх потреб і проблем, визначення рейтингу 
цих потреб і проблем, визначення проблем, що за принципом 
субсидіарності передаються для вирішення на рівень вище, 
визначення бажаючих залучитися до процесу вирішення «підйомних» 
проблем і задоволення потреб, для прийняття спільних рішень щодо 
проблем і потреб, для розробки проектів, спрямованих на їх 
вирішення, для визначення і залучення ресурсів мешканців і 
представників зацікавлених сторін. 
 Проведення картування 24 мікрорайонів з використанням ГІС-
технології (ГІС – геоінформаційна система): нанесення на «електронну 
карту» Кременчука проблем і потреб мешканців з прив’язкою до 
координат, прив’язка до кожної «мітки на карті» проектів, наявних і 
необхідних ресурсів для їх вирішення, іншої інформації – це стане 
інструментом для прийняття рішень представниками влади та інших 
зацікавлених сторін. 
 Представництво інтересів мешканців 24 мікрорайонів: звернення 
членів ініціативних груп до депутатів Кременчуцької міської ради та 
міського голови з пропозицією за принципом субсидіарності залучити 
ресурси для реалізації проектів для вирішення найактуальніших 
проблем та задоволення потреб мешканців 24 мікрорайонів. 
 Організація і проведення силами мешканців мікрорайонів, членів 
ініціативних груп, представників зацікавлених сторін заходів, 
спрямованих на вирішення проблем і задоволення потреб мешканців 
24 мікрорайонів. 
 Моніторинг – збір з різних джерел інформації щодо реалізації 
проекту. 
 Оприлюднення результатів проекту та поширення досвіду 
реалізації проекту. 
 Оцінка проекту – підведення підсумків в кінці кожного циклу проекту 
за участю представників різних зацікавлених сторін під час публічного 
заходу за технологією «відкритий простір» («Open space»), в тому 
числі для напрацювання пропозицій і коректив до проекту перед 
початком нового проектного циклу. Урахування пропозицій і внесення 
коректив до проекту перед початком нового проектного циклу з 
урахуванням пропозицій учасників проекту. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
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2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 3200 3200 3400 9800 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, в т. ч. громадський бюджет, міжнародні донорські 

організації, пітчинг соціальних проектів, кошти та інші ресурси з 
місцевих джерел (внесок підприємців, мешканців, об’єднань громадян 
у грошовій і негрошовій формах). 

Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Громадсько-активні мешканці 24 мікрорайонів міста; громадські 
активісти міста; ініціативні групи громадян; батьківські комітети шкіл; 
представники неурядових об’єднань громадян; представники ОСББ; 
представники навчальних закладів різних рівнів; студенти; підприємці; 
працівники всіх контакт-центрів, які відповідають за роботу з 
населенням; керівники і працівники органів місцевого самоврядування 
та виконавчих органів державної влади; дільничні працівники поліції; 
представники ЗМІ. 

 
Стратегічна ціль D.1. Ефективне врядування – активна громада 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.1.1. Розширення можливостей громади та посилення ролі жінки в 
управлінні 

Назва проекту: D.1.1.2. Програма «Громадський бюджет м. Кременчук» 
Цілі проекту: Розбудова ефективної системи співпраці і взаємодії органів місцевого 

самоврядування та громадськості міста Кременчука в процесі 
управління містом шляхом залучення членів територіальної громади до 
бюджетного процесу за методологією громадський бюджет. 

Територія впливу проекту: Вся територія міста Кременчука 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Близько 50-100 тисяч мешканців Кременчука 

Стислий опис проекту: Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення 
громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання 
громадського бюджету (партиципаторного бюджетування, бюджету 
участ») на місцевому рівні. Саме методологія партиципаторного 
бюджетування (від. англ. participatory budgeting), як форма прямої 
демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття 
рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість 
подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який 
спосіб витрачати частину місцевого бюджету, віднесеного до 
громадського бюджету. Методологія громадського бюджету є основою 
міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчук на 2016-
2020 роки» (далі – Програма). 
Програма встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів 
Кременчуцької міської ради та членів територіальної громади м. 
Кременчука в питаннях підготовки, подачі, розгляду, відбору та 
реалізації проектних пропозицій, поданих останніми на громадський 
бюджет за рахунок коштів міського бюджету. Програма впроваджує 
інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів 
міського бюджету та спрямована на демократичний процес 
обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних 
коштів. 

Очікувані результати: Основними очікуваними результатами, яких планується досягти до 
кінця терміну реалізації Програми, є: 
 створення ефективної системи взаємодії структурних підрозділів 
Кременчуцької міської ради та членів територіальної громади м. 
Кременчука в бюджетному процесі за методологією громадський 
бюджет; 
 прийняття низки нормативно-правових актів органами місцевого 
самоврядування щодо залучення членів територіальної громади м. 
Кременчука до процесу управління містом, в тому числі до бюджетного 
процесу; 
 створення і ефективна діяльність робочої групи; 
 створення і робота веб-ресурсу громадського бюджету; 
 проведення низки інформаційних та навчальних заходів; 
 залучення членів територіальної громади м. Кременчука до 
відкритого, рівноправного, прозорого розподілу бюджетного 
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фінансового ресурсу за допомогою проектного механізму та 
конкурсного відбору; 
 реалізація низки проектних пропозицій, спрямованих на вирішення 
проблем і задоволення потреб населення м. Кременчука; 
 покращення місцевої політики щодо підвищення рівня громадської 
активності та участі членів територіальної громади м. Кременчука в 
процесі управління містом, в тому числі у бюджетному процесі; 
 підвищення відкритості діяльності органів місцевого 
самоврядування; 
 підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень; 
 покращення зворотного зв’язку між органами місцевого 
самоврядування та членами територіальної громади м. Кременчука; 
 підвищення довіри громадян до місцевої влади; 
 підвищення рівня довіри і взаєморозуміння в міській громаді 
(збільшення соціального капіталу); 
 підвищення солідарності місцевої громади: об’єднання мешканців 
Кременчука навколо спільних ідей; 
 покращення управління містом за участю членів територіальної 
громади Кременчука; 
 виявлення та ефективне вирішення проблем і задоволення потреб 
членів територіальної громади Кременчука на локальному та 
загальноміському рівнях при безпосередній участі мешканців міста; 
 покращення умов проживання у Кременчуці; 
 сприяння сталому розвитку громади м. Кременчука. 

Ключові заходи проекту: Складовими Програми є п’ять етапів, які реалізуються в рамках одного 
циклу: 1. Інформаційно-освітня кампанія. 2. Розробка і подання 
проектних пропозицій громадянами на Громадський бюджет. 3. Оцінка 
проектних пропозицій авторів експертами структурних підрозділів 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. 4. Голосування за 
проекти громадянами та визначення проектів-переможців. 5. Реалізація 
проектів-переможців відповідальними структурними підрозділами 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та оцінка процесу. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 3050 4050 5050 12150 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет. 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Громадсько-активні мешканці Кременчука; представники неурядових 
об’єднань громадян (НУО): громадських і благодійних організацій, 
релігійних громад, політичних організацій, профспілок, асоціацій; 
представники ОСББ; представники навчальних закладів різних рівнів; 
підприємці; керівники і працівники структурних підрозділів органів 
місцевого самоврядування; представники ЗМІ. 

 
Стратегічна ціль D.1. Ефективне врядування – активна громада 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.1.2. Посилення самоорганізації через об’єднання та згуртованість 
громади 

Назва проекту: D.1.2.1. Національна ідея України 
Цілі проекту: Пошук і обґрунтування Національної ідеї України 
Територія впливу проекту: Територія м. Кременчук та поза його межами 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Понад 250 тис. осіб 

Стислий опис проекту: «Політична енциклопедія» стверджує, що: «Ні одна соціальна ідея по 
ефективності впливу на розум і серце самого широкого загалу не може 
зрівнятися з національною ідеєю. Секрет її успіху в можливості 
апелювати до національної гідності і почуття людей». 
Розробка Національної ідеї України зумовлена необхідністю реалізації 
національного проекту, як стратегічного універсального завдання, для 
досягнення якого необхідні дійові національні засоби. 
Від себе можемо додати: Україні Національна ідея потрібна так, як 
компас кораблю в морі. Корабель пливе без компасу, люди думають, 
що рухаються вперед. А насправді – навпаки. Хіба не так ми 
«рухаємось» чверть століття без Національної ідеї? 
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Прикладами успішної реалізації національних проектів засобами 
Національної ідеї були: США – ідея «Суспільство рівних 
можливостей»; Японія – «Країна сходу сонця»; Ізраїль – «Богом 
обраний народ». Мобілізуюча сила цих національних ідей сприяла 
досить швидкому просуванню названих країн до когорти світових 
лідерів. 
Формування Національної ідеї України – це і для нас найкоротший 
успішний шлях вирішення соціально-економічних, політичних та інших 
проблем. 
Проект передбачає: вивчення та узагальнення досвіду формування 
національної ідеї різних країн, пропозиції щодо обґрунтування 
Національної ідеї України видатними вітчизняними діячами держави, 
різних політичних партій, Української православної церкви, 
письменниками, поетами, вченими; інформування населення з 
проміжними результатами наукових розробок і пропозиціями з питань 
формування Національної ідеї України (НІУ); проведення конкурсів по 
виявленню кращих проектів конкурсів національної ідеї України, 
видання буклетів, листівок, брошур, посібників. 

Очікувані результати: Населення міста, області, України проінформовано: 
 як національні ідеї різних країн забезпечували народам успіх та 
лідерство; 
 які пропозиції НІУ надані державними діячами, письменниками, 
поетами, вченими України. 
Українці беруть активну участь у пошуку НІУ. В результаті проведених 
конкурсів на формулювання та обґрунтування кращого проекту 
Національної ідеї України, суспільству надана можливість визначити 
НІУ, як кращий національний проект, реалізація якого забезпечує 
успішний розвиток України. 

Ключові заходи проекту: Організація та проведення конкурсу по обґрунтуванню кращого 
проекту Національної ідеї України серед викладачів і студентів 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. 
Організація та проведення конкурсу по обґрунтуванню кращого 
проекту Національної ідеї України серед викладачів і студентів ВУЗів 
України. 
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу по обґрунтуванню 
кращого проекту Національної ідеї України (Загальні вимоги до 
учасників конкурсу: огляд літератури та узагальнення матеріалу з 
питань: Що таке Національна ідея? Думки видатних людей; Державні 
діячі, вчені, політики, поети, письменники про Національну ідею 
України; Власні пропозиції проекту Національної ідеї України; Проект 
Національної ідеї України з трьох слів, його обґрунтування не більше 
12 сторінок) 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 150 150 150 450 
Джерела фінансування: Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, 
відділи та управління міськвиконкому, ГО «Товариство охорони 
порядку м. Кременчука». 

 
Стратегічна ціль D.1. Ефективне врядування – активна громада 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.1.2. Посилення самоорганізації через об’єднання та згуртованість 
громади 

Назва проекту: D.1.2.2. Створення квартальних комітетів самоорганізації 
населенння 

Цілі проекту: Активізація громади; створення нової наближеної до громадян системи 
самоврядування; контроль за благоустроєм території; створення 
осередків активності в мікрорайонах міста. 

Територія впливу проекту: Територія міста Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

225 000 (все населення міста) 
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Стислий опис проекту: Створення квартальних комітетів самоорганізації населення дасть 
змогу наблизити процес прийняття рішень до громади, підвищить 
довіру до влади. Квартальні комітети ведуть просвітницьку роботу 
серед жителів кварталу, виступають представниками громади 
кварталу на засіданні ради та виконкому, доносять суть рішень ради та 
виконкому до населення.  Квартальні комітети контролюють 
виконавчий комітет та його структурні підрозділи з питань 
благоустрою, надання соціальних послуг, роботи управляючих 
кампаній. Квартальні комітети можуть бути задіяні при впровадженні 
механізму громадського бюджетування. 
Квартальні комітети стануть осередками активності жителів 
мікрорайону, об’єднають ресурси жителів, допоможуть вирішувати 
питання життєдіяльності на локальному рівні, допоможуть в реалізації 
заходів енергоефективності. 

Очікувані результати: Підвищення якості надання послуг з благоустрою, соціальних послуг, 
підвищення рівня комунікації влади та громади, створення нової 
системи самоврядування, підвищення активності локальних громад. 

Ключові заходи проекту: Інформування населення, вибір представників домових, вуличних 
комітетів з представників голів ОСББ та домоуправителів, формування 
25 квартальних комітетів, прийняття нормативних актів. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 100 300 300 700 
Джерела фінансування: Міський бюджет, міжнародні донори, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, районні у місті 
адміністрації, контакт-центри мікрорайонів 

 
Стратегічна ціль D.1. Ефективне врядування – активна громада 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.1.3. Надання якісних послуг через ЦНАП 

Назва проекту: D.1.3.1. Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по 
вул. Гагаріна,14 в м. Кременчуці 

Цілі проекту: Виконання положень Закону України «Про адміністративні послуги», 
забезпечення доступності та покращення якості надання 
адміністративних послуг. 
Реконструкція будівлі, розташованої в центральній частині міста з усією 
необхідною інфраструктурою, під створення сучасного центру надання 
адміністративних послуг на основі кращого вітчизняного та зарубіжного 
досвіду. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення м. Кременчука близько 225 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Створений в місті ЦНАП, розміщений в приміщенні адміністративної 
будівлі міськвиконкому, де недостатньо вільного місця для щоденного 
приймання великої кількості відвідувачів. Це створює труднощі для 
суб’єктів звернень, соціальну напругу та невдоволення населення. 
Завдання проекту – максимальна концентрація в одному центрі, який 
відповідатиме всім сучасним вимогам та стандартам, суб’єктів надання 
адміністративних послуг (органи виконавчої влади, інші державні 
органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, 
уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги), 
які в даний час територіально розміщені в різних частинах міста. 

Очікувані результати:  Введення в експлуатацію міського центру надання адміністративних 
послуг загальною площею 2 964,5 м². 
 Обладнання близько 100 нових робочих місць для працівників 
ЦНАП і надавачів суміжних послуг, в тому числі 33 робочих місця 
адміністраторів ЦНАП. 
 Збільшення пропускну здатність ЦНАП впродовж одного робочого 
дня від 150 до 800 фізичних та юридичних осіб, які звертаються за 
отриманням адміністративних послуг. 
 Скорочення на 67% термін надання адміністративних послуг. 
 Зменшення кількість скарг від населення, завдяки покращенню 
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якості надання адміністративних послуг. 

Ключові заходи проекту:  Реконструкція будівлі по вул. Гагаріна,14 під центр муніципальних 
послуг з дотриманням передових сучасних технологій, світового 
досвіду та вимог чинного законодавства. 
 Запровадження сучасних електронних сервісів та «електронного 
урядування» в роботу органів місцевого самоврядування, 
налагодження міжвідомчої електронної взаємодії з органами 
виконавчої влади. 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 13000 11138 - 24138 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради – головний 
розпорядник коштів (фінансування проекту); Комунальне виробниче 
підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального 
будівництва» – замовник будівництва (забезпечення процесу 
будівництва) 

 
Стратегічна ціль D.1. Ефективне врядування – активна громада 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.1.4. Електронне врядування 

Назва проекту: D.1.4.1. Впровадження ID-картки мешканця міста Кременчука – 
«Картка кременчужанина» 

Цілі проекту: Забезпечення мешканців міста Кременчука ID-картками 
кременчужанина для ідентифікації особи, яка отримує можливість 
користування вищезазначеними електронними сервісами 

Територія впливу проекту: Місто Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Понад 200 тисяч мешканців Кременчука 

Стислий опис проекту: ID-картка кременчужанина та єдиний електронний кабінет це частина 
функціонуючої на сьогодні міської інформаційної системи Кременчука – 
«Перехрестя інформаційних потоків», яка створена за технологією 
Естонської системи електронного урядування – X-Road з 
використанням технології «хмарних обчислень», технологій 
розподілених баз даних,  API, JIT та технології розподіленої системи 
обміну інформацією на основі операційної шини даних. 
ID-картка кременчужанина – пластикова картка з QR-кодом, або смарт-
картка з QR-кодом та інтегральною схемою. При зчитуванні QR-коду 
мобільними пристроями (смартфон, планшет та ін), спеціальними 
пристроями (QR-code scanner) відбувається ідентифікація особи 
шляхом переходу по web-посиланню до даних в обліковому записі 
серверу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.  
Ідентифікована особа отримує можливість користування 
вищезазначеними електронними сервісами. 
Кременчуцька міська інформаційна система має власний апаратно-
програмний комплекс з такими технічними параметрами: 11 серверів 
потужністю на 10'000'000 облікових записів, 1'062 баз даних та 882 
користувача. Програмне забезпечення - ERP-систему з використанням 
технології «хмарних обчислень», технологій розподілених баз даних, 
геоінформаційної технології, API, JIT та технології розподіленої 
системи обміну інформацією на основі операційної шини даних. 

Очікувані результати: Впровадження аналогу Естонської системи електронного урядування – 
X-Road, яка є однією з найкращих в світі. 

Ключові заходи проекту: Відповідно до існуючого бізнес плану «Проект впровадження ID-картки 
мешканця міста Кременчука «Картка кременчужанина»», Кременчук 
2017: розробка комплексу програмного забезпечення системи 
ідентифікації; придбання обладнання та модернізація існуючого 
комплексу; виготовлення 100'000 шт. соціальних ID-карткок; 
виготовлення 100'000 шт. універсальних ID-карток, розробка 
додаткового прикладного програмного забезпечення. 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
Орієнтовна вартість 2018 2019 2020 Разом 
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проекту, тис. грн. 2817 3450 - 6267 
Джерела фінансування: Обігові кошти комунальних підприємств Кременчуцької міської ради, 

місцевий бюджет міста Кременчука, кошти банків-партнерів. 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Міськоформлення», виконавчий комітет 
Кременчуцької міської ради, банки-партнери. 

 

5.3.2. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
D.2. Креативний освітній та культурний простір 
 
Стратегічна ціль D.2. Креативний культурний та освітній простір 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.2.1. Активна школа – сучасний інформаційно-навчальний простір 

Назва проекту: D.2.1.1. Реконструкція дитячого садка по вул. Генерала 
Манагарова, 5-А в м. Кременчуці 

Цілі проекту: Проект реалізується з метою приведення у стан придатний для 
сучасного використання та функціонування дитячого садка, що дасть 
змогу створити нові місця у дошкільних навчальних закладах та 
забезпечити потребу жителів мікрорайону Раківка в отриманні якісних 
послуг у сфері освіти. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення м. Кременчука, мікрорайону Раківка близько 37 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Дитячий садок побудовано по типовому проекту та  введено в дію в 
1968 році. Існуюче розпланування дитячого садка не відповідає 
сучасним нормам. Нове розпланування передбачено з умовами 
оптимального розміщення дитячих осередків на поверхах, в комплексі 
із залом для музичних, фізкультурних, навчальних занять та ігор, 
медичних приміщень, харчоблоку, що забезпечить особисте зростання 
кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних 
психічних і фізичних особливостей 
Загальна місткість закладу – 5 груп, 67 місць 

Очікувані результати:  Задоволення потреб мешканців мікрорайону в отриманні якісних 
послуг у сфері освіти 
 Створення близько 30 робочих місць в новому дошкільному 
навчальному закладі 

Ключові заходи проекту:  Розробка проектно-кошторисної документації та укладання 
договору 
 Реконструкція будівлі дитячого садка, благоустрій та озеленення 
території 
 Введення об’єкту в експлуатацію та передача на баланс     
експлуатуючій організації 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 4000 14606 - 18606 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет міської ради – головний розпорядник коштів 
(фінансування проекту); Комунальне виробниче підприємство 
«Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» – 
замовник будівництва (забезпечення процесу будівництва) 

 
Стратегічна ціль D.2. Креативний культурний та освітній простір 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.2.2. Створення культурних просторів для розвитку 

Назва проекту: D.2.2.1. «Центр розвитку дітей та підлітків кварталу 278 
м. Кременчука» 

Цілі проекту: Запобігання девіантній поведінці дітей, профілактика ранньої 
злочинності, розкриття потенціалу дітей та підлітків в особистісному та 
творчому розвитку шляхом залучення до неформальної освіти, 
змістовного дозвілля, творчості, здорового способу життя. 
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Забезпечення таких умов, щоб діти, що мешкають у кварталі №4 
Кременчука, могли відволікатися від проведення часу в соціальних 
мережах та девіантної поведінки, натомість розвивати нові та корисні  
для себе навички та вміння (наприклад, вишивання української 
національної полтавської вишивки, плетіння з газет, виготовлення 
орігамі, в’язання та плетіння макраме, вишивка бісером, тощо). 
Для поліпшення взаєморозуміння між однолітками передбачається 
проведення «круглих столів довіри», на яких будуть розглядатися 
нагальні проблеми підлітків у спілкуванні один з одним, з батьками, та 
в школі; розвивати всебічну підтримку дітей, давати вихід їхньому 
творчому та емоційному потенціалу. З метою фізичного розвитку 
удосконалювати навички дітей в таких іграх як волейбол, теніс, 
бадмінтон та футбол. Вишивання та плетіння розвиває мілку моторику 
пальців, корисно впливає на акупунтуру рук та заспокоює нервову 
систему, що благодійно впливає на фізичний та емоційний стані дітей, 
а також виховання інтересу та поваги до рідного краю. Також за мету 
проекту ставиться створення умов для згуртовування та 
товаришування дітей, що в перспективі сприятиме підвищенню рівня 
довіри в громаді, зменшенню криміногенної і соціальної напруги у місті 
Кременчук. 

Територія впливу проекту: Територія міста Кременчука, квартал 278, пров. Гомельський, 22, 
приміщення контакт-центру №4 міськвиконкому. 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Близько 500 мешканців Кременчука. Очікується безпосередня участь у 
проектних заходах 30-50 учасників. 

Стислий опис проекту: Квартал 278 розбудовується протягом останніх десятирічь, тому є 
досить молодим та густо населеним мікрорайоном міста Кременчука. 
Проживають тут здебільш молоді сім’ї, в яких є 1-3 дітей різного віку. 
На сьогодні в мікрорайоні немає жодного повноцінного закладу, де діти 
могли б альтернативно розвиватися та корисно проводити час після 
школи. Даний проект дає таку можливість багатьом дітям мікрорайону. 
В межах проекту для дівчатк передбачені цікаві та корисні в 
майбутньому житті заняття по рукоділлю: вишивці, в’язанню, плетінню 
макраме та із газет, знайомство зі старовинною національною 
вишивкою Полтавського регіону; для хлопців передбачені заняття 
спортом: гра в волейбол, футбол, теніс та футбол, що благодійно 
впливає на фізичний та психологічний   розвиток дітей та підлітків. При 
забезпеченні умов для розкриття потенціалу дітей та підлітків в 
особистісному та творчому розвитку буде зменшуватися ризик 
девіантної та протиправної поведінки, діти зможуть виплескувати свою 
емоційність та напругу в спорті замість бійки, у них виховуватиметься 
спортивний та патріотичний дух замість агресії. 
Також проект передбачає створення «круглих столів довіри», на яких 
будуть обговорюватися нагальні проблеми підлітків, даватися поради 
по спілкуванню з однолітками, протилежною статтю та дорослими, 
вмінню розв’язувати ті чи інші конфлікти, буде вестися роз’яснювальна 
робота для профілактики соціально-негативних явищ в дитячому та 
підлітковому середовищі: куріння, вживання алкоголю та наркотиків, 
небажана вагітності, захворювання, що передаються статевим 
шляхом, ВІЛ/СНІД, негативний вплив соціальних мереж («синій кіт»), 
тощо. 
Позитивний досвід проекту, як готову модель, може бути перенесено 
на інші мікрорайону міста Кременчука, що теж позитивно вплине на 
покращення соціального стану і соціального капіталу в місті. 

Очікувані результати:  Залучення до реалізації проекту мешканців та представників 
зацікавлених сторін м. Кременчука (батьки, тренери, вчителі та ін.), 
отримання від них зворотного зв’язку щодо теми проекту. 
 Створення Центру розвитку дітей та підлітків кварталу 278 
Кременчука. 
 Надання з боку контакт-центру мікрорайону №4 Кременчука нових 
послуг дітям та підліткам з мікрорайону, їх батькам. 
 Зменшення рівня девіантної поведінки та злочинності серед дітей та 
підлітків мікрорайону. 
 Зменшення рівня соціально-негативних явищ серед дітей та 
підлітків мікрорайону. 
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 Статеве, громадянське та патріотичне виховання дітей та підлітків 
мікрорайону і м. Кременчука. 
 Фізичний і творчий розвиток дітей та підлітків мікрорайону. 
 Всебічний розвиток цільної особистості дітей та підлітків. 
 Ознайомлення дітей та підлітків з національними традиціями 
Полтавщини та України, виховання у них патріотизму, любові та поваги 
до рідного міста, краю, України. 
 Покращення соціальної інтеграції дітей та підлітків мікрорайону. 
 Здобуття дітьми та підлітками навичок та вмінь, які можуть 
знадобитися в майбутньому. 
 Зниження емоційної напруги серед дітей та підлітків мікрорайону. 
 Виховання лідерського і спортивного духу та вміння досягати 
результатів. 
 Виховування доброти, взаємоповаги та підвищення особистих 
якостей дітей та підлітків. 
 Поява альтернативи соціальним мережам як місцю дозвілля і 
спілкування дітей та підлітків мікрорайону. 
 Підвищення рівня громадської активності мешканців м. Кременчука. 
 Покращення стосунків дітей, підлітків, їх батьків та інших дорослих. 
 Розвиток самоорганізації мешканців мікрорайону №4 Кременчука. 
 Підвищення ефективності і результативності контакт-центру 
мікрорайону №4 Кременчука. 
 Збільшення соціального капіталу м. Кременчука. 
 Підвищення комфорту і покращення якості життя в м. Кременчук. 
 Покращення іміджу м. Кременчука. 

Ключові заходи проекту:  Провести інформаційну кампанію для інформування громади 
Кременчука про проект, його мету, завдання та заходи; для залучення 
учасників і співвиконавців проектних заходів. 
 Визначити актив проекту і забезпечити умови їх оперативного 
спілкування (створити мережу через соціальні медіа, проводити 
зустрічі для обговорення щодо теми проекту, тощо). 
 Провести у мікрорайоні №4 Кременчука дослідження для виявлення 
потреб його мешканців (діти, підлітки, батьки та інші зацікавлені особи) 
щодо створення Центру розвитку дітей та підлітків кварталу 278 м. 
Кременчука (далі – Центр). 
 Провести в приміщенні контакт-центру №4 (провулок Гомельский, 
22, м. Кременчук) підготовчу роботу по розміщенню та облаштуванню 
Центру. 
 Визначити послуги, що будуть надаватися у Центрі, для 
задоволення потреб дітей і підлітків мікрорайону. 
 Провести дискусії з працівниками контакт-центру №4, з мешканцями 
мікрорайону і членами громадського об’єднання «Актив 4-го 
мікрорайону» щодо розкладу проведення заходів і занять, визначитися 
з переліком завдань і необхідних ресурсів, планом, обсягом 
необхідного інвентарю та матеріалів для рукоділля, творчості та 
спортивних занять. 
 Надавати дітям, підліткам, їх батькам послуги Центру на постійній 
основі із залученням місцевих ресурсів (в тому числі людських – 
активістів громадського об’єднання «Актив 4-го мікрорайону». 
 Проводити періодичні дослідження серед дітей та підлітків 
мікрорайону щодо їх задоволення послугами Центру. 
 Оприлюднювати хід і результати діяльності Центру. 
 Проводити моніторинг проекту; здійснити оцінку проекту. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 140 120 120 380 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, в т. ч. громадський бюджет, міжнародні донорські 

організації, кошти та інші ресурси з місцевих джерел (внесок 
підприємців, мешканців, об’єднань громадян у грошовій і негрошовій 
формах). 

Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Громадсько-активні мешканці мікрорайону №4 Кременчука; 
керівництво і працівники контакт-центру мікрорайону №4; представники 
ОСББ мікрорайону №4; представники бізнес-сектору; працівники 
контакт центрів, які відповідають за роботу з населенням; працівники 
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органів місцевого самоврядування та виконавчих органів державної 
влади; представники ЗМІ. 

 
Стратегічна ціль D.2. Креативний культурний та освітній простір 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.2.2. Створення культурних просторів для розвитку 

Назва проекту: D.2.2.2. Кременчуцька сцена для аматорів 
Цілі проекту: Розвиток культурного простору м. Кременчука. 

Створення простору для аматорських театральних груп. 
Територія впливу проекту: Територія міста Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

225 000 (все населення міста) 

Стислий опис проекту: У Кременчуці швидко розвиваються альтернативні форми 
театрального мистецтва. Нажаль такі театральні творчі групи 
практично не мають змоги показати свої напрацювання публіці. У 
Кременчуці є одна велика зала (Міський палац культури – комунальний 
заклад), інші відносно великі концертні зали знаходяться у власності 
підприємств міста (ПК «КрАЗ», ПК «Кредмаш», ПК «Котлова»), а малі 
сцени у комунальних закладах знаходіться у незадовільному стані. 
Винятком є відремонтована на початку 2017 року сцена Будинку 
дитячо-юнацької творчості (БДЮТ). 
Пропонується створити на базі БДЮТ або іншого комунального 
приміщення де є сцена культурний центр де б змогли показувати свою 
творчість аматорські акторські групи. 
Для таких груп потрібна кімната для зберігання атрибутів та час для 
репетицій на сцені. 

Очікувані результати: Створення такого простору сприятиме творчому розвитку 
кременчужан, розширенню культурного розвитку та збільшенню 
туристичної привабливості міста. 

Ключові заходи проекту:  Визначення комунального приміщення зі сценою та кімнатами для 
зберігання атрибутики. 
 Ремонт (у разі необхідності) приміщень. 
 Визначення творчих груп – учасників проекту. 
 Надання фінансової допомоги групам для підготовки спектаклів. 
 Проведення фестивалю аматорських театрів. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 100 500 500 1100 
Джерела фінансування: Міський бюджет, міжнародні донори, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, 
комунальні заклади культури та позашкільної освіти, аматорські 
театральні та творчі групи. 

 
Стратегічна ціль D.2. Креативний культурний та освітній простір 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.2.2. Створення культурних просторів для розвитку 

Назва проекту: D.2.2.3. «Театр починається з людей» – створення альтернативних 
культурних просторів у м. Кременчук 

Цілі проекту: Створити публічний простір-театр на базі центрального Міського 
палацу культури м. Кременчука шляхом перетворення малої 
глядацької зали з обмеженими можливостями на 
багатофункціональний простір із сучасною сценою та мобільною 
залою, залучаючи до процесу перетворення експертів та активних 
громадян. 

Територія впливу проекту: Вся територія міста Кременчука. 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Близько 3-5 тисяч мешканців Кременчука. Очікується безпосередня 
участь у проектних заходах 20-50 учасників. 

Стислий опис проекту: В місті наразі немає муніципального театру, хоча до 1917 року їх було 
чотири. Мова про відродження театру у Кременчуці ведеться з часів 
отримання Україною Незалежності. У центральному Міському палаці 
культури Кременчука громадська організація «Кременчуцький 
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Троїцький театр» та театр комедії «МО» використовують приміщення 
малої глядацької зали для своїх репетицій і театральних постановок. У 
цій залі з 2010 року щорічно проходить фестиваль «Театральна 
весна». На фестиваль приїжджають трупи з різних міст України і 
зарубіжжя, щоб показати кременчужанам свої вистави та 
популяризувати театральне мистецтво. 
Крім зазначеного вище, у малій залі проходять тренування, репетиції, 
лекції, громадські зустрічі та інші публічні заходи. Попри це, мала зала 
не пристосована ні під потреби акторів чи техперсоналу театрів, а ні 
під потреби глядачів чи культурних і громадських активістів, які мають 
зростаючу потребу щодо організації і проведення у залі своїх 
культурних і громадських публічних заходів. 
У приміщенні малої зали з 1980-их не робився капітальний ремонт; тут 
мала сцена, відсутні приміщення для техперсоналу (звукорежисер, 
художник, гример, освітлювач тощо). В залі старі масивні крісла 
прикручені до підлоги, які неможливо пересувати, – це функціональні 
обмеження простору, які різко обмежують можливості його 
використання для різних публічних заходів. 
У міських прихильників театру час від часу виникає розмова про 
необхідність зміни, щоб мала зала стала більш пристосованою до 
потреб її наявних і потенціальних користувачів, але ця розмова не 
перетворюється у широку дискусію. 
Проект отримав назву «Театр починається з людей», бо саме люди з 
числа активних громадян (митці, актори, культурні і громадські 
активісти, глядачі, добровольці) та експертів (офіційні працівники 
культури, урбаністи, архітектори, дизайнери, режисери театру, 
представники ЗМІ) можуть підтримати справу відродження театру у 
Кременчуці, починаючи з перетворення малої зали Міського палацу 
культури у публічний простір-театр із багатофункціональною 
мобільною залою і сучасною сценою. 
В межах проекту буде проведено відкритий круглий стіл за участю 
активних громадян, експертів, представників зацікавлених сторін для 
напрацювання концепції щодо перетворення малої Міського палацу 
культури у публічний простір-театр з урахуванням потреб користувачів 
простору. Потім експерти (архітектори, дизайнери, режисери) 
розроблять ескіз проекту перетворення простору. На основі ескізу 
проекту буде проведено процес перетворення малої зали у публічний 
простір-театр із залученням учасників проекту. Після перетворення 
малої зали, буде проведено публічний урочистий захід з метою 
презентації громаді Кременчука результатів проекту та простору-
театру. 
Реалізація проекту сприятиме розвитку громади м. Кременчука, так як 
завдяки його реалізації буде поновлено процес відродження 
професійного театру у місті, а також буде створено публічний простір із 
багатофункціональною залою і сценою. Публічний простір-театр стане 
осередком громадської і культурної активності міста Кременчука. Тут 
будуть проводитись різні публічні культурні і громадські заходи, в т. ч. 
театральні постановки, фестивалі, виставки, концерти, тренінги, 
семінари, лекції та інше, що сприятиме підняттю рівня культури і 
громадської активності мешканців міста, зменшенню відтоку місцевих 
талантів та лідерів до Києва та зарубіжжя. 

Очікувані результати:  Інформування мешканців Кременчука про проект, його мету і 
завдання; отримання зворотного зв’язку від населення міста. 
 Поява активу проекту, консолідація членів активу. 
 Дослідження потреб мешканців Кременчука у культурній сфері, їхнє 
бажання брати чи не брати участь у перетворенні малої зали, їхні 
інтереси щодо подальшого використання простору-театру. 
 Проведення круглого столу за участю 20-30 учасників для 
напрацювання концепції перетворення малої зали. 
 Наявна концепція перетворення малої зали у вигляді документу. 
 Спільна робота експертів над розробкою ескіз проекту 
перетворення малої зали. 
 Наявний ескіз проекту перетворення малої зали у вигляді 
документу. 
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 Презентація владі й громаді Кременчука бачення щодо 
перетворення малої зали Міського палацу культури у публічний 
простір-театр. 
 Самоорганізована спільна діяльність різних людей під час 
перетворення малої зали у публічний простір-театр з урахуванням 
потреб користувачів простору. 
 Створення приміщення для технічного персоналу (звукорежисер, 
художник, гример, освітлювач), прибирання старих сидінь, 
виготовлення і придбання мобільних меблів і конструкцій для зали та 
сцени, оновлення освітлення і протипожежної сигналізації, 
доопрацювання сцени, тощо. 
 Поява у місті публічного багатофункціонального простору-театру. 
 Поновлення процесу відродження театру у м. Кременчук. 
 Покращення доступу мешканців Кременчука до комунального 
майна. 
 Поява у кременчужан ширших можливостей для самореалізації і 
втілення креативних ідей. 
 Зменшення відтоку місцевих талантів до Києва та зарубіжжя. 
 У м. Кременчук з’явиться культурний простір з відкритим доступом 
людей як для участі у подіях, так і для організації різних подій і заходів.  
 Підвищення рівня громадської активності мешканців м. Кременчука. 
 Збільшення соціального капіталу у м. Кременчук. 
 Покращення іміджу м. Кременчука. 
 Покращення туристичної привабливості м. Кременчука. 

Ключові заходи проекту: На початку реалізації проекту буде офіційне звернення до 
представників зацікавлених сторін з пропозицією взяти участь у 
проекті. На основі цього звернення вони зможуть залучити свої ресурси 
до перетворення малої зали Міського палацу культури у публічний 
простір-театр. 
Розсилаючи інформацію у ЗМІ, та розміщуючи інформацію у 
спеціально створених тематичних групах Фейсбук, ми привернемо 
увагу громади Кременчука до питання створення відкритого публічного 
простору-театру. Через соціальні медіа ми проведемо опитування 
мешканців Кременчука, щоб дослідити їхні потреби у культурній сфері 
та супутніх послугах, їхнє бажання брати чи не брати участь у 
перетворенні малої зали, їхні інтереси щодо подальшого використання 
простору-театру. Це дозволить розширити коло бажаючих взяти участь 
у спільній діяльності по створенню відкритого простору. 
Для представників цільової аудиторії, зацікавлених сторін та експертів 
буде організовано і проведено відкриту дискусію (круглий стіл), під час 
якої всі сторони зможуть висказати свою думку щодо перетворення 
малої зали. Досягнутий консенсус буде відображено у концепції – цей 
документ буде надано експертам як керівництво для розробки ескізу 
проекту відкритого простору-театру. 
Концепція та ескіз проекту будуть презентовані громаді Кременчука, 
щоб мешканці міста зрозуміли мету перетворення малої зали і як буде 
проходити процес її трансформації у простір-театр. Концепція і ескіз 
дозволять спланувати роботи і ресурси, в т. ч. людські, для фізичного 
перетворення приміщення малої зали у публічний простір-театр. 
Спільна діяльність представників цільової аудиторії, зацікавлених 
сторін та експертів проекту дозволить здійснити фізичну 
трансформацію (перетворення) малої зали у публічний простір-театр: 
буде створено приміщення для технічного персоналу (звукорежисер, 
художник, гример, освітлювач), прибрано старі стаціонарні сидіння, 
придбано мобільні крісла, зроблено мобільні меблі і конструкції для 
зали та сцени, тощо. 
Після трансформації малої зали буде проведено публічний урочистий 
захід за участю представників зацікавлених сторін і мешканців міста з 
метою презентації громаді Кременчука результатів проекту, простору-
театру, його нових функцій і послуг, графіку та можливостей його 
подальшого використання. 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 440 100 - 540 
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Джерела фінансування: Місцевий бюджет, в т. ч. громадський бюджет, міжнародні донорські 
організації, кошти та інші ресурси з місцевих джерел (внесок 
підприємців, мешканців, об’єднань громадян у грошовій і негрошовій 
формах). 

Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Цільова аудиторія проекту: активні громадяни, митці, актори, культурні 
і громадські активісти, глядачі, добровольці. 
Експерти: офіційні працівники культури, урбаністи, архітектори, 
дизайнери, режисери театрів, представники ЗМІ, працівники 
профільних органів місцевого самоврядування. 

 
Стратегічна ціль D.2. Креативний культурний та освітній простір 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.2.2. Створення культурних просторів для розвитку 

Назва проекту: D.2.2.4. «Театр на березі» – створення альтернативних культурних 
просторів у м. Кременчук 

Цілі проекту: Створити на березі р. Дніпро між приміщеннями басейну «Нептун» та 
Річкового вокзалу (Приватбанк) літню театральну сцену для 
проведення відкритих культурних заходів: театральних постановок, 
концертів, вистав, кінопереглядів, фотосесій, вечірок, фестивалів, 
тощо. 

Територія впливу проекту: Вся територія міста Кременчука 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Близько 3-5 тисяч мешканців Кременчука. Очікується безпосередня 
участь у проектних заходах 20-30 учасників. 

Стислий опис проекту: У місті наразі нема муніципального театру. Мова про відродження 
театру у Кременчуці ведеться з часів отримання Україною 
Незалежності. 
Активні громадяни (митці, актори, культурні і громадські активісти, 
глядачі, добровольці) та експерти (офіційні працівники культури, 
урбаністи, архітектори, дизайнери, режисери театру, представники ЗМІ) 
можуть підтримати справу відродження театру у Кременчуці шляхом 
створення на березі р. Дніпро між приміщеннями басейну «Нептун» та 
Річкового вокзалу (Приватбанк) альтернативного культурного простору 
– літньої театральної сцени «Театр на березі». 
В межах проекту буде: 
 реалізовано інформаційну кампанію для інформування громади м. 
Кременчука щодо теми проекту; 
 досліджено потреби мешканців міста Кременчука щодо створення 
літньої театральної сцени;  
 проведено відкритий круглий стіл за участю активних громадян, 
експертів, представників зацікавлених сторін для напрацювання 
концепції щодо створення на березі р. Дніпро літньої театральної 
сцени; 
 експертами (архітектори, дизайнери, режисери) розроблено на 
основі концепції  ескіз літньої театральної сцени; 
 міській громаді і місцевій владі буде презентовано бачення 
створення літньої театральної сцени; 
 на основі ескізу буде сплановано і реалізовано процес створення 
літньої театральної сцени і амфітеатру біля неї; 
 проведено публічний урочистий захід з метою відкриття літньої 
театральної сцени та презентації громаді Кременчука результатів 
проекту. 
Реалізація проекту сприятиме розвитку громади Кременчука, активізації 
місцевої громади, туристичної привабливості міста, так як завдяки його 
реалізації буде створено альтернативний культурний простір на березі 
річки Дніпро. Літня театральна сцена «Театр на березі» стане 
осередком громадської і культурної активності міста Кременчука. Тут 
будуть проводитись різні публічні культурні і громадські заходи, в т. ч. 
театральні постановки, фестивалі, виставки, концерти, тренінги, 
семінари, лекції, кіноперегляди, вечірки та інше, що сприятиме підняттю 
рівня культури і громадської активності мешканців міста. 

Очікувані результати:  Інформування мешканців Кременчука про проект, його мету і 
завдання; отримання зворотного зв’язку від населення міста. 
 Поява активу проекту, консолідація членів активу. 
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 Дослідження потреб мешканців Кременчука щодо створення літньої 
театральної сцени «Театр на березі». 
 Проведення круглого столу за участю 20-30 учасників для 
напрацювання концепції створення літньої театральної сцени. Наявна 
концепція створення літньої театральної сцени. 
 Спільна робота експертів над розробкою ескізу проекту створення 
літньої театральної сцени. Наявний ескіз проекту створення літньої 
театральної сцени. 
 Презентація владі і громаді Кременчука бачення щодо створення 
літньої театральної сцени. 
 Самоорганізована спільна діяльність мешканців Кременчука у 
процесі створення літньої театральної сцени (планування, організація, 
залучення ресурсів, виконання робіт). 
 Поява у м. Кременчук на березі р. Дніпро між приміщеннями басейну 
«Нептун» та Річкового вокзалу (Приватбанк) літньої театральної сцени 
з амфітеатром для проведення публічних культурних заходів під 
відкритим небом. 
 Поява у кременчужан ширших можливостей для самореалізації і 
втілення творчих задумів. 
 Поява у м. Кременчук додаткових умов як для участі мешканців у 
культурних подіях, так і для організації різних подій і заходів. 
 Підвищення рівня громадської активності мешканців м. Кременчука. 
 Збільшення соціального капіталу у м. Кременчук. 
 Покращення іміджу м. Кременчука. 
 Покращення туристичної привабливості м. Кременчука. 

Ключові заходи проекту: На початку реалізації проекту буде офіційне звернення до 
представників зацікавлених сторін з пропозицією взяти участь у проекті. 
На основі цього звернення вони зможуть залучити свої ресурси до 
створення літньої театральної сцени «Театр на березі». 
Розсилаючи інформацію у ЗМІ, та розміщуючи інформацію у спеціально 
створених тематичних групах Фейсбук, ми привернемо увагу громади 
Кременчука до питання створення літньої театральної сцени. Через 
соціальні медіа ми проведемо опитування мешканців Кременчука, щоб 
дослідити їхні потреби у культурній сфері та супутніх послугах, їхнє 
бажання брати чи не брати участь у створенні літньої театральної 
сцени, їхні інтереси щодо подальшого її використання. Це дозволить 
розширити коло учасників проекту. 
Для представників цільової аудиторії, зацікавлених сторін та експертів 
буде організовано і проведено круглий стіл, під час якої всі сторони 
зможуть висказати свою думку щодо літньої театральної сцени. 
Досягнутий консенсус буде відображено у концепції – цей документ 
буде надано експертам як керівництво для розробки ескізу проекту 
літньої театральної сцени. 
Концепція та ескіз проекту будуть презентовані громаді Кременчука, 
щоб мешканці міста зрозуміли мету створення літньої театральної 
сцени і як буде проходити процес її створення. Концепція і ескіз 
дозволять спланувати роботи і ресурси, в т. ч. людські. 
Спільна діяльність представників цільової аудиторії, зацікавлених 
сторін та експертів проекту дозволить створити на березі р. Дніпро 
літню театральну сцену та амфітеатр біля неї. 
Після створення літньої театральної сцени буде проведено публічний 
урочистий захід за участю представників зацікавлених сторін і 
мешканців міста з метою презентації громаді Кременчука результатів 
проекту та можливостей подальшого використання сцени. 

Період здійснення: 2018 – 2019 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 250 30 - 280 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, в т. ч. громадський бюджет, міжнародні донорські 

організації, кошти та інші ресурси з місцевих джерел (внесок 
підприємців, мешканців, об’єднань громадян у грошовій і негрошовій 
формах). 

Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Цільова аудиторія проекту: активні громадяни, митці, актори, культурні і 
громадські активісти, глядачі, добровольці. 
Експерти: офіційні працівники культури, урбаністи, архітектори, 
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дизайнери, режисери театрів, представники ЗМІ, працівники 
профільних органів місцевого самоврядування. 

 
Стратегічна ціль D.2. Креативний культурний та освітній простір 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.2.2. Створення культурних просторів для розвитку 

Назва проекту: D.2.2.5. Реконструкція комплексної пам’ятки природи місцевого 
значення «Міський сад» в Кременчуці 

Цілі проекту: Збереження комплексної пам’ятки природи місцевого значення, яким є 
«Міський сад» у Кременчуці та забезпечення можливості його 
функціонування як зони відпочинку мешканців міста. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення м. Кременчука близько 225 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Реконструкція парку передбачає збагачення видового складу порід, 
знесення та розчищення дерев, організація рельєфу, благоустрій 
території парку «Міський сад», підвищення декоративних властивостей 
будівель та споруд, з урахуванням збереження відповідності  
історичним даним. 

Очікувані результати:  Задоволення потреб мешканців міста у якісному відпочинку 
 Збереження комплексної пам’ятки природи місцевого значення 
«Міський сад» 
 Покращення стану навколишнього природного середовища 

Ключові заходи проекту:  проведення процедури відкритих торгів та укладання договору, 
 інженерна підготовка території, знесення дерев та споруд, 
 влаштування ландшафтних композицій парку з малими формами, 
 реконструкція будівель на території парку, 
 благоустрій та озеленення території, 
 введення об’єкту в експлуатацію та передача на баланс     
експлуатуючій організації. 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 15000 12246 27246 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет міської ради – головний розпорядник коштів 
(фінансування проекту); Комунальне виробниче підприємство 
«Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» – 
замовник будівництва (забезпечення процесу будівництва). 

 
Стратегічна ціль D.2. Креативний культурний та освітній простір 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.2.2. Створення культурних просторів для розвитку 

Назва проекту: D.2.2.6. Реконструкція будівлі міського Палацу культури 
(бульвар Пушкіна, 2) 

Цілі проекту: Проект реалізується з метою пристосування, приведення у стан 
придатний для сучасного використання Кременчуцького міського 
Палацу культури, створення умов для розвитку культурного простору 
Кременчука 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Населення м. Кременчука близько 225 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Центром культурного розвитку Кременчука є міський Палац культури, 
який на даний час знаходиться у незадовільному стані та потребує 
реконструкції. Реконструкція міського палацу культури включає в себе 
внутрішнє та зовнішнє опорядження будівлі з урахуванням технічної 
зношеності, аварійного стану та моральної застарілості. Застосування 
передових сучасних технологій, обладнання, влаштуванням систем 
водо- та енергозабезпечення, кондиціювання, протипожежного захисту. 

Очікувані результати:  Задоволення потреб мешканців міста у якісному відпочинку; 
 Збереження будівлі міського Палацу культури; 
 Організація дозвілля мешканців міста (дітей, молоді та інших верств 
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населення), їх духовний, естетичний та культурний розвиток. 

Ключові заходи проекту:  Проведення процедури відкритих торгів та укладання договору, 
 Реконструкція будівлі палацу, 
 Благоустрій та озеленення території, 
 Введення об’єкту в експлуатацію та передача на баланс     
експлуатуючій організації 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 50000 60076 110076 
Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет міської ради – головний розпорядник бюджетних 
коштів (фінансування проекту); Комунальне виробниче підприємство 
«Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» – 
замовник будівництва (забезпечення процесу будівництва) 

 
Стратегічна ціль D.2. Креативний культурний та освітній простір 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.2.2. Створення культурних просторів для розвитку 

Назва проекту: D.2.2.7. Відновлення Першої в Україні консерваторії як 
міжнародного освітнього закладу вищого рівня 

Цілі проекту:  Відновлення культурної та освітньої діяльності міста Кременчук в 
масштабах України та Європи.  
 Залучення обдарованої молоді до Кременчука з різних регіонів 
України 
 Залучення широкого кола мешканців до культурного життя міста, 
підвищення рівня культури кременчужанина 
 Формування нового іміджу Кременчука, як міста з високим рівнем 
культури 

Територія впливу проекту: Україна 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Необмежена 

Стислий опис проекту: Першу установу, іменовану «консерваторія», було відкрито у 
м. Кременчуці в 1787р., засновником якої став відомий італійський 
композитор Джузеппе Сарті. 
Відновлюючи історико-культурні традиції України, намагаючись 
створити інноваційний європейський рівень музичної освіти, сприяти 
розробці культурного, освітнього і туристичного  бренду міста 
Кременчук, буде здійснено комплекс заходів з відновлення Першої в 
Україні консерваторії як міжнародного освітнього закладу вищого рівня 
за сучасними, інноваційними стандартами. Окрім традиційних 
навчальних дисциплін буде запроваджено підготовку фахівців за  
такими напрямками як: арт-менеджмент, барочний вокал контртенорів, 
тощо.  
Навчання студентів буде здійснюватися за участі вітчизняних та 
іноземних спеціалістів. 

Очікувані результати:  Створено новий імідж міста Кременчук як міста, що відтворює кращі 
традиції культурно-історичної спадщини на сучасному рівні, міста з 
високим рівнем культури. 
 Створено підґрунтя для просування міста Кременчук як одного з 
осередків культури в Європі та світі. 
 Створено умови для виховання нового покоління талановитих 
митців. 
 Запроваджено навчання нових мистецьких дисциплін з 
використанням сучасних технологій та методів. 

Ключові заходи проекту:  Створення науково-історичної та сучасної інноваційної концепції 
Консерваторії. Проведення круглих столів, конференцій за участі 
запрошених вітчизняних і зарубіжних фахівців (Італії, Німеччини, 
Австрії, США, Голландії тощо).  
 Підбір викладацького складу, навчальних програм і напрацювання 
алгоритму викладання. 
 Пошук приміщення з відповідною інфраструктурою для розміщення 
Консерваторії (лекційні аудиторії, гуртожитки, концертні зали та ін.). 
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 Проведення робіт з ремонту та реконструкції приміщення 
Консерваторії. 
 Створення матеріально-технічної бази для організації навчального 
процесу.. 

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 500 6000 6500 
Джерела фінансування: Міський бюджет, державний бюджет, партнери проекту 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет міської ради – головний розпорядник бюджетних 
коштів (фінансування проекту); Громадська організація «Агентство 
розвитку територій м.Кременчука». 

 

5.3.3. Перелік проектів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі 
D.3. Зручна логістика – комфортний відпочинок і дозвілля 
 
Стратегічна ціль D.3. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.3.1. Проектування будівництва мосту через річку Дніпро 

Назва проекту: D.3.1.1. Будівництво мосту через р. Дніпро в м. Кременчуці – 
проектування 

Цілі проекту: Спорудження нового мостового переходу через річку Дніпро в 
м. Кременчуці з метою створення перспективного транспортного 
коридору транзитних транспортних потоків у напрямку Північ-Південь, 
та покращення транспортного сполучення між лівобережними та 
правобережними районами міста Кременчука 

Територія впливу проекту: м. Кременчук 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

населення м. Кременчука близько 225 тис. осіб 

Стислий опис проекту: Для освоєння перспективного транспортного потоку між лівим та 
правим берегами р. Дніпро у м. Кременчуці необхідно спорудження 
мосту на 6 смуг руху транспорту. Загальна довжина траси з мостом - 
30,3 км. Загальна довжина мосту 1700 м. Судноплавний прогін 240 м. 
забезпечується за рахунок застосування вантової симетричної схеми з 
двома пілонами . Висота пілонів над рівнем води складає 82м. Крім 
того у складі мостового переходу передбачено виконати реконструкцію 
двох залізничних шляхопроводів, а також побудувати 8 окремих споруд 
мостового типу загальною довжиною 810 м. 3,11 км підпірних стінок, 3 
пішохідні мости через магістраль та комплекс служби експлуатації 
споруд. 

Очікувані результати:  Забезпечення надійного транспортного зв’язок між лівобережними 
та правобережними районами міста Кременчука 
 Формування південних об′їзних шляхів Кременчука у напрямках на 
Кіровоград, Черкаси, Київ, Дніпропетровськ та розвантаження існуючої 
вуличної мережі міста, що значно покращить екологічні умови для 
мешканців центральної частини міста 
 Збільшення пропускної спроможності мостового переходу для все 
зростаючих потоків транзитного транспорту перспективного 
транспортного коридору Північ-Південь (Харків-Одеса) 

Ключові заходи проекту:  Коригування техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) та розробка 
стадії «Проект» 
 Проведення експертизи ТЕО та стадії «Проект», 
 Розробка робочої документації  

Період здійснення: 2019 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. - 60357 142721 203078 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради; Комунальне 
виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління 
капітального будівництва»; Служба автомобільних доріг України. 
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Стратегічна ціль D.3. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.3.2. Створення нових місць відпочину із доступом людей з 
особливими потребами 

Назва проекту: D.3.2.1. «Сквер імені Лесі Українки з площадкою для вигулу собак» 
Цілі проекту: Забезпечення умов, в яких  мешканці м. Кременчука, а саме кварталу 

278 та 274 могли відпочивати, гуляти з дітьми та насолоджуватися 
«зеленою зоною», а також вигулювати та дресирувати собак, 
доглядати їх, відпочивати зі своїми чотирилапими друзями у належних 
умовах, не заважаючи іншим людям. Створення зон відпочинку і 
дозвілля на вільних територіях (пустир, звалище на сьогодні), 
озеленення міста та розвиток інфраструктури мікрорайону, щоб в 
сквері люди могли здійснювати соціально-корисну, інтеграційну, 
оздоровчу, естетичну діяльність: розбивати клумби, висаджувати 
додаткові кущі і дерева, вчитися доглядати за ними, створювати 
альпійські гірки, топіарі, самшитові лабіринти, проводити різні культурні 
і освітні заходи, зайняття з флористики, з йоги на траві, інших 
оздоровчих практик, тощо.  

Територія впливу проекту: Територія міста Кременчука, квартал 278, вул. Козацька, вільна 
територія, на якої планується створення нової зеленої зони відпочинку 
та площадки для вигулу собак 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Близько 10 тисяч мешканців Кременчука. Очікується безпосередня 
участь у проектних заходах 100-200 учасників. 

Стислий опис проекту: Мешканці великого мікрорайону №4, (куди входять квартали 278 та 
Пивзавод, Велика Кохнівка , Петрівка, вул. Козацька, тощо ) в 
основному являються робітниками прилеглих заводів Техвуглецю, НПЗ 
та ін. Мікрорайон був побудований більш, ніж 25 років тому назад, але 
в ньому немає ані однієї зеленої зони відпочинку. Після тяжкої праці 
мешканці  мікрорайону не мають можливості відпочити у тіні дерев, 
молоді матусі з колясками вимушені гуляти з дітьми понад дорогою, 
вдихаючи неприємний та шкідливій для здоров’я людини вихлопний газ 
автомобілів. Створення такого скверу надасть можливість відпочивати 
і людям похилого віку, насолоджуватися ароматом квітучих дерев та 
рослин весною та знімати напруження та давати можливість піших 
прогулянок осінню. Також цей сквер буде дуже корисним для 
організації культурно-масових, оздоровчих, інтеграційних заходів 
громади мікрорайону (наприклад, встановлення ялинки до Нового 
Року, святкування Масляної та ін.) На фоні забрудненого повітря така 
зелена зона може стати сильним оздоровчим сегментом на мапі міста, 
особливо піхтові рослини дадуть оздоровчий  та заспокійливий ефект 
мешканцям кварталу. Для цього в межах даного проекту пропонується 
послідовна реалізація низки заходів з поступовим залученням до 
процесу все більшого кола зацікавлених осіб. 
Багато мешканців мікрорайону №4 тримають собак. Мікрорайон був 
побудований більше 25 років тому, але в ньому немає зон для вигулу, 
дресури та відпочинку з тваринами. Господарі собак змушені гуляти зі 
своїми собаками де прийдеться. Це призводить до неприємних 
інцидентів і конфліктів. Створення майданчику для вигулу собак 
надасть можливість господарям собак різних порід вигулювати їх в 
належних умовах, спілкуватися між собою і не заважати іншим 
мешканцям мікрорайону. 
Для цього в межах даного проекту пропонується послідовна реалізація 
низки заходів: залучення до проекту кола різних зацікавлених осіб, 
дослідження потреб господарів собак у створенні майданчика для 
вигулу собак, ознайомлення зацікавлених сторін з правилами 
створення майданчику для вигулу собак; створення майданчику для 
вигулу собак; промоція проекту. 
Реалізація проекту матиме позитивні наслідки для громади 
мікрорайону та м. Кременчука: міське середовище стане більш 
пристосоване до потреб населення, яке тримає собак, навколишні 
вулиці стануть чистішими, у місті буде більше порядку. У місті 
з’являться нові  дуже потрібні інфраструктурні елементи, у т. ч. буде 
створено зону відпочинку для господарів собак. 
Реалізація проекту матиме позитивні наслідки для громади 
мікрорайону та м. Кременчука: міське середовище стане більш 
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інтегрованим у життя громади, існуючі міські «зелені зони» отримають 
нові елементи (насадження, конструкції, види діяльності, послуги), 
буде створена нова «зелена зона», повітря стане чистішим, а люди 
здоровішими. Місто Кременчук стане більш озелененим, чистим, 
привабливим. Це сприятиме покращення іміджу міста, мікрорайону, 
особливо  новому садочку-школі, що знаходиться через дорогу. 
Позитивний досвід проекту, як готову модель, може бути перенесено 
на інші міста України, що теж позитивно вплине на імідж міста 
Кременчука. 

 Очікувані результати:  Залучення до реалізації проекту мешканців та представників 
зацікавлених сторін м. Кременчука. 
 Залучання мешканців мікрорайона №4 м. Кременчука щодо 
озеленення і прикрашання своїх вулиць, провулків, дворів, 
багатоквартирних будинків. 
 Оздоровлення української нації та профілактика легеневих, опорно-
рухових захворювань та серцево судинної системи через прогулки  
серед дерев та вдихання аромату цілющих піхтових дерев. 
 Залучання молоді до створення свого навколишнього середовища, 
відволікання їх від соцмереж та профілактика правопорушень(заняття 
в групах, культурно-масових заходах), розвиток любові та інтересу до 
свого краю. 
 Розробка замість пустиря та звалища нові «зелені зони», зони 
відпочинку і дозвілля для всіх вікових груп мешканців мікрорайону. 
 Ознайомлення зацікавлених мешканців Кременчука з правилами 
використання існуючих «зелених зон» та створення в них нових 
елементів (насадження, конструкції, види діяльності, послуги). 
 Ознайомлення зацікавлених мешканців м. Кременчука з правилами 
створення нових «зелених зон», зон відпочинку і дозвілля, 
популяризація здорового образу життя. 
 Залучення ресурсів різних зацікавлених сторін до створення в 
сквері нових елементів (насадження, конструкції, види діяльності, 
послуги). 
 Використання мешканцями м. Кременчука нових елементів 
(насадження, конструкції, види діяльності, послуги) нового скверу. 
 Створення місцевими ентузіастами, активістами та членами 
громади додаткових елементів (майстер-класи, тренінги, різні зайняття 
та форми дозвілля).  
 Залучення до реалізації проекту мешканців мікрорайону №4 та 
представників зацікавлених сторін м. Кременчука. 
 Виявлення потреб мешканців мікрорайону №4 м. Кременчука щодо 
створення майданчика для вигулу собак, елементів та конструкцій 
майданчика. 
 Ознайомлення зацікавлених мешканців мікрорайону №4 з 
правилами створення майданчиків для вигулу собак. 
 Залучання мешканців мікрорайону №4 м. Кременчука та ресурсів 
зацікавлених сторін до створення майданчику для вигулу собак на 
території мікрорайону №4. 
 Створення на території мікрорайону №4 замість пустиря та звалища 
нового інфраструктурного елементу для задоволення потреб 
мешканців мікрорайону. 
 Популяризація здорового способу життя та любові до тваринного 
світу серед мешканців міста. 
 Ефективніше використання міською громадою території міста. 
 Міське простір стає більш дружніми до людей, пристосованішим до 
потреб громадян, яке тримають собак. 
 Вулиці міста стають чистішими, у місті більше порядку. 
 Озеленення і прикрашення вулиць, провулків, багатоквартирних 
будинків м. Кременчука. 
 Підвищення рівня громадської активності мешканців м. Кременчука. 
 Покращення консолідації і солідарності міської громади. 
 Розвиток самоорганізації мешканців мікрорайонів м. Кременчука. 
 Збільшення соціального капіталу у м. Кременчук. 
 Ефективніше використання міською громадою території міста. 
 Міське середовище і міський простір стають більш дружніми до 
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людей. 
 Підвищення комфорту і покращення якості життя в м. Кременчук. 
 Посилення патріотизму і любові до свого міста у мешканців 
Кременчука. 
 Покращення іміджу м. Кременчука і його промоція в межах України. 

Ключові заходи проекту:  Провести інформаційну кампанію для інформування громади м. 
Кременчука про проект, його мету, завдання та заходи; для залучення 
учасників і співвиконавців проектних заходів; 
 Визначити актив проекту і забезпечити умови їх оперативного 
спілкування (створити мережу через соціальні медіа, проводити 
зустрічі для обговорення щодо теми проекту, тощо); 
 Провести у мікрорайоні №4 м. Кременчука дослідження для 
виявлення потреб мешканців щодо озеленення і прикрашання своїх 
вулиць, провулків, дворів, багатоквартирних будинків, для виявлення 
готовності мешканців залучатися до процесу озеленення та створення 
нової зеленої зони. 
 Провести дискусію з відповідальними і зацікавленими особами 
щодо роз’яснення процедури створення нової «зеленої зони», зони 
відпочинку і дозвілля, в якої мешканці мікрорайону могли б 
здійснювати різну соціально-корисну, інтеграційну, оздоровчу, 
естетичну діяльність:  висаджувати кущі і дерева, вчитися доглядати за 
ними, створювати альпійські гірки, проводити різні культурні і освітні 
заходи (лекції, виступи, майстер-класи, зайняття з флористики), 
зайняття з йоги, інших оздоровчих практик; 
 Провести переговори з керівниками міських парків та скверів щодо 
створення нової зеленої зони, визначитися з переліком робіт і 
необхідних ресурсів, планом робіт; 
 Спільно в проводити моніторинг робіт; здійснити оцінку робіт; 
оприлюднювати хід і результати спільної роботи; 
 Заохочувати людей до подачі нових ідей щодо створення у 
майбутньому додаткових елементів у міському просторі; сприяти їх 
згуртовуванню та об’єднанню; 
 Провести інформаційну кампанію для інформування громади м. 
Кременчука про проект, його мету, завдання та заходи; для залучення 
учасників і співвиконавців проектних заходів; 
 Визначити актив проекту і забезпечити умови їх оперативного 
спілкування (створити мережу через соціальні медіа, проводити 
зустрічі для обговорення щодо теми проекту); 
 Провести у мікрорайоні №4 м. Кременчука дослідження для 
виявлення потреб мешканців, що тримають собак, щодо створення 
майданчика для вигулу собак; 
 Провести дискусію з відповідальними і зацікавленими особами 
щодо роз’яснення процедури створення майданчика для вигулу собак; 
 Провести переговори з зацікавленими сторонами, визначитися з 
переліком робіт і необхідних ресурсів, планом робіт; 
 Визначити ділянку і її межі для створення майданчику для вигулу 
собак; 
 Провести будівельні роботи для створення майданчику для вигулу 
собак і роботи з облаштування цього майданчику; 
 Провести урочисті заходи з відкриття майданчику для вигулу собак 
– для промоції в міській громаді; 
 Провести моніторинг проектних заходів; 
 Здійснити оцінку проекту; 
 Оприлюднювати хід і результати спільної роботи 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 900 1200 1600 3700 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, в т. ч. громадський бюджет, міжнародні донорські 

організації, кошти та інші ресурси з місцевих джерел (внесок 
підприємців, мешканців, об’єднань громадян у грошовій і негрошовій 
формах). 

Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Громадсько-активні мешканці Кременчука, у тому числі господарі 
собак; громадські активісти міста; науковці й студенти місцевих ВУЗів; 
представники ОСББ; представники приватних компаній, які надають 
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товари та послуги щодо озеленення, ландшафтного дизайну; 
представники комунальних підприємств, що відповідають за 
благоустрій і озеленення міських територій, що обслуговують існуючі 
парки і сквери; працівники контакт центрів, які відповідають за роботу з 
населенням; працівники органів місцевого самоврядування та 
виконавчих органів державної влади; представники ЗМІ. 

 
Стратегічна ціль D.3. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.3.2. Створення нових місць відпочину із доступом людей з 
особливими потребами 

Назва проекту: D.3.2.2. «Кременчук – зелена перлина Наддніпрянщини» 
Цілі проекту: Забезпечення умов, щоб мешканці м. Кременчука могли створювати 

більше нових «зелених зон», зон відпочинку і дозвілля на вільних 
територіях (пустирі, звалища, тощо) міста, щоб мешканці могли 
озеленювати і прикрашати свої двори, вулиці, провулки, 
багатоквартирні будинки, щоб в існуючих міських парках і скверах люди 
могли здійснювати соціально-корисну інтеграційну оздоровчу 
естетичну діяльність: розбивати клумби, городи і парники, висаджувати 
додаткові кущі і дерева, вчитися доглядати за ними, створювати 
альпійські гірки, топіарі, проводити різні культурні і освітні заходи, 
зайняття з флористики, з йоги, інших оздоровчих практик, тощо. 

Територія впливу проекту: Територія міста Кременчука, міські парки і сквери, вільні території, на 
яких планується створення нових «зелених зон». 

Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Близько 100-150 тисяч мешканців Кременчука. Очікується 
безпосередня участь у проектних заходах 100-200 учасників. 

Стислий опис проекту: У мешканців сектору приватної забудови м. Кременчука (Реївка, 
Хорольська, Щемилівка, Череднички, Лашки, Мала Кохнівка, Петрівка, 
Крюків, Раківка, три Занасипи, тощо) у 60-80 роках минулого століття 
була традиція висаджувати біля власних дворів квіти, кущі, фруктові і 
декоративні дерева. Сусіди, навіть, змагалися: у кого двір і вулиця біля 
двору краще, у кого гарніші квіти і родючіші дерева. Нажаль, традицію 
було частково втрачено, люди почали зводити високі паркани, фруктові 
дерева не висаджуються і не доглядаються, міські вулички, провулки і 
двори поступово перетворюються на безлюдні проїзні частини і 
парковки. Сучасні ж житлові квартали міста не достатньо озеленені, 
вони наразі схожі на пустки. Їхнім мешканцям не доступна така розкіш, 
як тінь і шелест дерев, краса і аромат квітів. Тому мешканці нових 
кварталів зацікавлені у озелененні своїх дворів, прибудинкових 
територій. 
Після Революції Гідності громадянське суспільство м. Кременчука 
почало стрімко розвиватися: з’являються нові громадські об’єднання та 
ініціативи, створюються й трансформуються різні простори, 
організовуються і проводяться нові публічні інформаційні, культурні, 
освітні, інтеграційні заходи. 
Міське середовище і міський простір стають більш дружніми до 
населення. Наступає черга включення у цей процес існуючих вулиць, 
дворів, «зелених зон» (парків, скверів) та тих територій, на яких активні 
зацікавлені представники місцевої громади планують створювати 
«зелені зони», зони відпочинку і дозвілля. Для цього в межах даного 
проекту пропонується послідовна реалізація низки заходів з 
поступовим залученням до процесу все більшого кола зацікавлених 
осіб. 
Реалізація проекту матиме позитивні наслідки для громади 
Кременчука: міське середовище стане більш інтегрованим у життя 
громади, існуючі міські «зелені зони» отримають нові елементи 
(насадження, конструкції, види діяльності, послуги), будуть створені 
нові «зелені зони». Кременчук стане більш озелененим, чистим, 
привабливим. Це сприятиме покращення іміджу міста та його промоції. 
Позитивний досвід проекту, як готову модель, може бути перенесено 
на інші міста України, що теж позитивно вплине на імідж міста 
Кременчука. 

Очікувані результати:  Залучення до реалізації проекту мешканців та представників 
зацікавлених сторін м. Кременчука, отримання від них зворотного 
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зв’язку щодо теми проекту. 
 Визначення переліку зацікавлених у реалізації проекту осіб 
(фізичних і юридичних різних форм власності). 
 Створення мережі представників активу проекту. 
 Визначення потреб мешканців мікрорайонів м. Кременчука щодо 
озеленення і прикрашання своїх вулиць, провулків, дворів, 
багатоквартирних будинків, їх готовності залучитися до цього процесу. 
 Визначення потреб мешканців м. Кременчука у використанні 
існуючих «зелених зон» міста та способів їх використання. 
 Визначення потреб мешканців м. Кременчука у створенні нових 
«зелених зон» міста. 
 Розробка карти м. Кременчука з позначкою місць, де мешканці м. 
Кременчука можуть створювати нові «зелені зони», зони відпочинку і 
дозвілля. 
 Ознайомлення зацікавлених мешканців Кременчука з правилами 
використання існуючих «зелених зон» для створення в них нових 
елементів (насадження, конструкції, види діяльності, послуги). 
 Ознайомлення зацікавлених мешканців м. Кременчука з правилами 
створення нових «зелених зон», зон відпочинку і дозвілля. 
 Залучення ресурсів різних зацікавлених сторін до створення в 
існуючих міських парках і скверах нових елементів (насадження, 
конструкції, види діяльності, послуги). 
 Використання мешканцями м. Кременчука нових елементів 
(насадження, конструкції, види діяльності, послуги) в існуючих міських 
парках і скверах. 
 Створення місцевими ентузіастами додаткових елементів (майстер-
класи, тренінги, різні зайняття та форми дозвілля).  
 Озеленення і прикрашення вулиць, провулків, дворів і 
багатоквартирних будинків м. Кременчука. 
 Підвищення рівня громадської активності мешканців м. Кременчука. 
 Покращення консолідації і солідарності міської громади. 
 Розвиток самоорганізації мешканців мікрорайонів м. Кременчука. 
 Збільшення соціального капіталу у м. Кременчук. 
 Ефективніше використання міською громадою території міста. 
 Міське середовище і міський простір стають більш дружніми до 
людей. 
 Підвищення комфорту і покращення якості життя в м. Кременчук. 
 Посилення патріотизму і любові до свого міста у мешканців 
м. Кременчук. 
 Покращення іміджу Кременчука та його промоції. 

Ключові заходи проекту:  Провести інформаційну кампанію для інформування громади м. 
Кременчука про проект, його мету, завдання та заходи; для залучення 
учасників і співвиконавців проектних заходів; 
 Визначити актив проекту і забезпечити умови їх оперативного 
спілкування (створити мережу через соціальні медіа, проводити 
зустрічі для обговорення щодо теми проекту, тощо); 
 Провести у мікрорайонах м. Кременчука дослідження для 
виявлення потреб їх мешканців щодо озеленення і прикрашання своїх 
вулиць, провулків, дворів, багатоквартирних будинків, для виявлення 
готовності мешканців залучатися до процесу озеленення, 
використання існуючих «зелених зон» та створення нових; 
 Провести дискусію з відповідальними і зацікавленими особами 
щодо можливості використання громадянами існуючих «зелених зон» у 
нетрадиційний спосіб, правил користування цими зонами, щодо 
роз’яснення процедури створення нових «зелених зон», зон відпочинку 
і дозвілля та місць, де вони найближчими роками будуть створюватися; 
 Визначити існуючі парки і сквери, в яких мешканці Кременчука 
могли б здійснювати різну соціально-корисну інтеграційну оздоровчу 
естетичну діяльність: розбивати клумби і огороди, парники, 
висаджувати кущі і дерева, вчитися доглядати за ними, створювати 
альпійські гірки, топіарії, вуличні меблі і конструкції для дозвілля, 
проводити різні культурні і освітні заходи (воркшопи, лекції, виступи, 
майстер-класи, зайняття з флористики), зайняття з йоги, інших 
оздоровчих практик; 
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 Провести переговори з керівниками міських парків та скверів щодо 
створення в них нових елементів (насадження, конструкції, види 
діяльності, послуги), в яких зацікавлені мешканці міста; визначитися з 
цілями подальшої спільної (працівники парків і зацікавлені мешканці) 
діяльності щодо створення в парках нових елементів; визначитися з 
переліком робіт і необхідних ресурсів, планом робіт; 
 Спільно виконати роботи зі створення в міських парках і скверах 
нових елементів (насадження, конструкції, види діяльності, послуги) за 
участю представників різних зацікавлених сторін та з використанням їх 
ресурсів; проводити моніторинг робіт; здійснити оцінку робіт; 
оприлюднювати хід і результати спільної роботи; 
 Залучати мешканців Кременчука до використання нових елементів у 
міських парках і скверах, заохочувати людей до подачі нових ідей щодо 
створення у майбутньому додаткових елементів у міському просторі; 
 Підготувати і провести серед зацікавлених мешканців вулиць, 
провулків, дворів і багатоквартирних будинків м. Кременчука конкурс з 
їх озеленення і прикрашання (на «найзеленішу вулицю», на 
«найквітучіший будинок»), а саме: 1) виявити у мікрорайонах 
Кременчука зацікавлених ініціативних мешканців; 2) допомогти цим 
мешканцям самоорганізуватися у команди-учасники; визначитися з 
цілями подальшої спільної діяльності щодо озеленення і прикрашання 
своїх вулиць, провулків, дворів і багатоквартирних будинків; 
визначитися з переліком робіт і необхідних ресурсів, планом робіт; 
3) оголосити конкурс та надати командам-учасникам саджанці і 
посівний матеріал (квіти), мобілізувати їх власні ресурси, щоб вони 
могли озеленити і прикрасити свої вулиці, провулки, двори, а також 
фасади багатоквартирних будинків, розміщуючи вазони і горщики у 
себе на балконах, на підвіконнях, ганках; 4) стимулювати змагання між 
конкурсантами; 5) проводити моніторинг конкурсу та його оцінку: 
визначення переможців (перемагають усі без винятку команди-
учасниці) в різних номінаціях, їх заохочення; 6) оприлюднювати хід і 
фінал конкурсу. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 900 1200 1600 3700 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, в т. ч. громадський бюджет, міжнародні донорські 

організації, кошти та інші ресурси з місцевих джерел (внесок 
підприємців, мешканців, об’єднань громадян у грошовій і негрошовій 
формах). 

Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Громадсько-активні мешканці Кременчука (потенційно, бо люди не 
завжди знають, що хочуть, поки їм не запропонують щось конкретне); 
громадські активісти міста; науковці і студенти місцевих ВУЗів; 
керівництво ОСББ; представники приватних компаній, які надають 
товари та послуги щодо озеленення, ландшафтного дизайну; 
представники комунальних підприємств, що відповідають за 
благоустрій і озеленення міських територій, що обслуговують існуючі 
парки і сквери; працівники контакт центрів, які відповідають за роботу з 
населенням; працівники органів місцевого самоврядування; 
представники ЗМІ. 

 
Стратегічна ціль D.3. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля 
Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.3.2. Створення нових місць відпочину із доступом людей з 
особливими потребами 

Назва проекту: D.3.2.3. «Облаштування сучасної зони відпочинку мешканців 
Кременчука і гостей міста навколо фонтану біля Міського палацу 
культури» 

Цілі проекту: Створити навколо фонтану біля Міського палацу культури сучасну зону 
відпочинку мешканців м. Кременчука і гостей міста, зберегти фонтан 
для людей за рахунок його реконструкції і модернізації у передових 
трендах. 

Територія впливу проекту: Вся територія міста Кременчука 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Близько 100 тисяч мешканців Кременчука. Очікується безпосередня 
участь у проектних заходах 20-50 учасників. 
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Стислий опис проекту: Населення м. Кременчука складає близько 225 тисяч осіб, але в 
нашому місті не так багато місць, які б могли в впевнено служити 
туристичній привабливості міста, про які можна сказати, що це гордість 
або «візитна картка» Кременчука. Міський палац культури (далі по 
тексту – МПК) – це одне з найпопулярніших місць, яке під час різних 
публічних культурних і громадських заходів відвідують кременчужани. 
Тут відзначаються загальноміські урочисті, святкові і траурні події. Крім 
того, різні артисти, творчі колективи, співаки, гурти, політики, видатні 
особи приїздять до нашого міста і презентують себе, своє мистецтво та 
ідеї саме у стінах МПК. Зрозуміло, що не тільки умови в самому МПК, а 
й територія навколо нього слугує іміджу міста, його туристичній 
привабливості, комфорту проживання у Кременчуці. 
У ЗМІ з’явилась інформація, що фонтан біля МПК, який, нажаль, вже 
багато років не працює, збираються засипати і перетворити на клумбу. 
На погляд сучасних урбаністів фонтани у містах належить не 
знищувати, а навпаки, створювати. 
Активні громадяни (культурні і громадські активісти, представники 
громадських організацій), експерти (офіційні працівники культури, 
урбаністи, архітектори, дизайнери, представники ЗМІ) та підприємці 
можуть підтримати справу відродження фонтану біля МПК та створення 
зони відпочинку навколо фонтану. 
У межах проекту буде: 
 реалізовано інформаційну кампанію для інформування громади 
Кременчука щодо теми проекту; 
 створено актив проекту; 
 досліджено потреби мешканців міста Кременчука щодо створення 
зони відпочинку навколо фонтану біля МПК з модернізацією фонтану у 
сучасних трендах; 
 проведено відкритий круглий стіл за участю активних громадян, 
експертів, підприємців та інших представників зацікавлених сторін для 
напрацювання концепції щодо створення зони відпочинку навколо 
фонтану біля МПК з модернізацією фонтану у сучасних трендах; 
 експертами (архітектори, дизайнери, режисери) розроблено на 
основі концепції  ескіз створення зони відпочинку навколо фонтану біля 
МПК з модернізацією фонтану у сучасних трендах; 
 міській громаді і місцевій владі буде презентовано бачення 
створення зони відпочинку навколо фонтану біля МПК з модернізацією 
фонтану у сучасних трендах; 
 на основі ескізу буде сплановано і реалізовано процес створення 
зони відпочинку навколо фонтану біля МПК з модернізацією фонтану у 
сучасних трендах; до процесу будуть залучені ресурси різних 
зацікавлених сторін; 
 проведено публічний урочистий захід з метою відкриття зони 
відпочинку навколо фонтану біля МПК та презентації громаді 
Кременчука результатів проекту. 
Реалізація проекту сприятиме розвитку громади м. Кременчука, 
активізації місцевої громади, туристичної привабливості міста, 
покращенню іміджу міста, його просуванню й брендингу, розвитку 
малого бізнесу, так як завдяки його реалізації буде створено унікальну 
комфортну сучасну зону відпочинку, яка відповідає потребам 
мешканців. Ця зона стане осередком громадської і культурної 
активності міста. 

Очікувані результати:  Інформування мешканців Кременчука про проект, його мету і 
завдання; отримання зворотного зв’язку від населення міста. 
 Поява активу проекту, консолідація членів активу. 
 Дослідження потреб мешканців Кременчука щодо створення зони 
відпочинку навколо фонтану біля МПК з модернізацією фонтану. 
 Проведення круглого столу за участю 20-30 учасників для 
напрацювання концепції створення зони відпочинку навколо фонтану 
біля МПК з модернізацією фонтану. Наявна концепція створення зони 
відпочинку. 
 Спільна робота експертів над розробкою ескізу проекту створення 
зони відпочинку навколо фонтану біля МПК з модернізацією фонтану. 
Наявний ескіз проекту створення зони відпочинку навколо фонтану біля 
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МПК з модернізацією фонтану. 
 Презентація владі і громаді м. Кременчука бачення щодо створення 
зони відпочинку. 
 Самоорганізована спільна діяльність мешканців Кременчука у 
процесі створення зони відпочинку. 
 Поява у м. Кременчук сучасної зони відпочинку навколо фонтану 
біля МПК з модернізацією фонтану. 
 Поява у м. Кременчук додаткових умов розвитку малого бізнесу 
(обслуговування заходів, території, надання послуг користувачам зони 
відпочинку). 
 Поява у м. Кременчук нової «візитної картки», популярного місця 
відпочинку мешканців і гостей міста. 
 Підвищення рівня громадської активності мешканців м. Кременчука. 
 Збільшення соціального капіталу у м. Кременчук. 
 Покращення іміджу м. Кременчука. 
 Покращення туристичної привабливості м. Кременчука. 
 Покращення якості життя в м. Кременчук. 

Ключові заходи проекту: На початку реалізації проекту буде офіційне звернення до 
представників зацікавлених сторін з пропозицією взяти участь у проекті. 
На основі цього звернення вони зможуть залучити свої ресурси до 
створення літньої театральної сцени «Театр на березі». 
Розсилаючи інформацію у ЗМІ, та розміщуючи інформацію у спеціально 
створених тематичних групах у соцмережах, буде привернуто увагу 
громади Кременчука до питання створення зони відпочинку навколо 
фонтану біля МПК з модернізацією фонтану. 
Через соціальні медіа ми проведемо опитування мешканців 
Кременчука, щоб дослідити їхні потреби щодо створення зони 
відпочинку навколо фонтану біля МПК, їхнє бажання брати чи не брати 
участь у створенні зони, їхні інтереси щодо подальшого її використання. 
Це дозволить розширити коло учасників проекту. 
Для представників цільової аудиторії, зацікавлених сторін та експертів 
буде організовано і проведено круглий стіл, під час якої всі сторони 
зможуть висказати свою думку щодо створення зони відпочинку 
навколо фонтану біля МПК з модернізацією фонтану. Досягнутий 
консенсус буде відображено у концепції – цей документ буде надано 
експертам як керівництво для розробки ескізу проекту створення зони 
відпочинку. 
Концепція та ескіз проекту будуть презентовані громаді Кременчука, 
щоб мешканці міста зрозуміли мету створення зони відпочинку навколо 
фонтану біля МПК з модернізацією фонтану. Концепція і ескіз 
дозволять спланувати роботи і ресурси, в т. ч. людські. 
Спільна діяльність представників цільової аудиторії, зацікавлених 
сторін та експертів проекту дозволить створити у м. Кременчуці нову 
«візитку картку» міста – сучасну зону відпочинку з модерновим 
фонтаном. 
Після створення зони відпочинку буде проведено публічний урочистий 
захід за участю представників зацікавлених сторін і мешканців міста з 
метою презентації громаді Кременчука результатів проекту та 
можливостей подальшого використання зони. 

Період здійснення: 2018 – 2020 роки 
2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 800 1600 800 3200 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, в т. ч. громадський бюджет, міжнародні донорські 

організації, кошти та інші ресурси з місцевих джерел (внесок 
підприємців, мешканців, об’єднань громадян у грошовій і негрошовій 
формах). 

Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Цільова аудиторія проекту: активні громадяни, митці, актори, культурні і 
громадські активісти, глядачі, добровольці. 
Експерти: офіційні працівники культури, урбаністи, архітектори, 
дизайнери, режисери театрів, представники ЗМІ, працівники 
профільних органів місцевого самоврядування. 

 
Стратегічна ціль D.3. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля 
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Оперативна ціль Стратегії, 
якій відповідає проект: 

D.3.2. Створення нових місць відпочину із доступом людей з 
особливими потребами 

Назва проекту: D.3.2.4. «Кременчуцькі зупинки – очікування з комфортом» 
Цілі проекту: Створення комфортних умов перебування пасажирів (у т.ч. з 

особливими потребами), які користуються послугами маршрутного 
перевезення шляхом впровадження зразкового підходу до 
облаштування  зупинок громадського транспорту у місті Кременчук. 

Територія впливу проекту: м. Кременчук, Кременчуцький район 
Орієнтовна кількість 
отримувачів вигоди: 

Близько 200,0 тис. жителів міста Кременчук та прилеглих населених 
пунктів. 

Стислий опис проекту: Станом на початок 2017 року в місті Кременчук існує близько 350 
зупинок маршрутних транспортних засобів. Більшість з них була 
побудована ще за радянських часів і за минулий період зазнала 
значних пошкоджень та не відповідає сучасним вимогам безпеки та 
зручності використання. Зважаючи на те, що зупинки громадського 
транспорту мають дуже важливе соціальне значення, а також 
виконують функцію естетичного оформлення міста, виникла ідея 
створення проекту, який дозволить не лише підвищити комфорт 
пасажирів, що очікують транспорт, а й значно поліпшити зовнішній 
вигляд та благоустрій міських зупинок. 
Таким чином, проект визначає одразу декілька проблем, вирішення 
яких спрямоване на задоволення соціальних потреб жителів 
Кременчука та на якісну і естетичну зміну обличчя самого міста: 
 незадовільний стан конструкцій зупинок громадського транспорту 
(відсутність даху та вітрозахисних перегородок, місць для сидіння); 
 невідповідність існуючих зупинок сучасним вимогам облаштування 
зупинок громадського транспорту (відсутність освітлення, сміттєвих урн, 
інформаційного табло з графіком руху маршрутних транспортних 
засобів, благоустрою прилеглої території); 
 відсутність сучасних технологій, що забезпечують комфорт 
пасажирів під час очікування транспорту (відсутність USB-портів для 
зарядки мобільних гаджетів, Wi-Fi доступу до мережі Internet, 
відеонагляду). 

Очікувані результати:  Приведено зупинки громадського транспорту в м. Кременчук до 
єдиного архітектурного стилю; 
 Забезпечено утримання зупинок громадського транспорту в 
належному технічному та санітарному стані; 
 Забезпечено освітлення, встановлено урни для сміття та 
інформаційне табло з розкладом руху транспорту на кожній зупинці; 
 підвищено комфорт перебування на зупинках громадського 
транспорту за рахунок використання USB-портів для зарядки мобільних 
гаджетів та вільного доступу до мережі Internet. 
 Отримано актуальну інформацію про графік руху маршрутних 
транспортних засобів, а також про дотримання громадського порядку 
біля зупинок. 
 Покращено умови перебування осіб з особливими потребами. 

Ключові заходи проекту:  Проведення соціологічного опитування з метою визначення зупинок, 
які потребують першочергового облаштування; проведення засідання 
інвестиційної комісії (з залученням представників громадськості) 
стосовно вибору зупинок, які увійдуть до переліку першочергових для 
реалізації в проекті(з врахуванням результатів соціологічного 
опитування); 
 Розробка проектної документації (виготовлення робочих проектів 
облаштування зупинок, отримання технічних умов підключення до 
мереж електропостачання); 
 Визначення підрядних організацій на облаштування пасажирських 
зупинок (проведення процедури відкритих закупівель).  
 Монтаж основної конструкції зупинки та благоустрій прилеглої 
території. Підключення зупинок до електромереж. 
 Монтаж додаткового обладнання (USB-портів для зарядки 
мобільних гаджетів, точки Wi-Fi доступу до мережі Internet, 
відеонагляду, встановлення ретрансляторів «Вуличного радіо»);  
 Висвітлення результатів проекту в місцевих та регіональних ЗМІ. 

Період здійснення: 2018 рік 
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2018 2019 2020 Разом Орієнтовна вартість 
проекту, тис. грн. 1100 - - 1100 
Джерела фінансування: Місцевий бюджет, в т. ч. громадський бюджет, партнери проекту. 
Ключові учасники реалізації 
проекту: 

Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків 
та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест». 

 

5.4. Показники оцінки реалізації Програми 4 
 

Очікувані результати 
(назва цілей) 

Індикатори досягнення очікуваних 
результатів 

Відповідальні за збір 
даних за індикатором 

D 1. Ефективне 
врядування – активна 
громада 

Рівень активності громади у впровадженні 
громадських ініціатив, % 

Відділ з питань внутрішньої 
політики міської ради, КП 
«Кременчук Інвест» 

D.1.1. Розширення 
можливостей громади 
та посилення ролі жінки 
в управлінні 

% збільшення кількості громадських проектів, 
зокрема підтриманих жіночих ініціатив 
% збільшення кількості жінок на керівних 
посадах в ОМС, закладах, організаціях міста 

Відділ з питань внутрішньої 
політики, фінансове 
управління міської ради, КП 
«Кременчук Інвест» 

D.1.2. Посилення 
самоорганізації через 
об’єднання та 
згуртованість громади 

% росту кількості органів самоорганізації 
населення 
% представників громадськості, залучених до 
реалізації місцевих ініціатив 
кількість ВПО, залучених до активного 
суспільного життя 

УЖКГ міської ради, ЖЕК 

D.1.3. Надання якісних 
послуг через ЦНАП 

% підвищення якості надання адмінпослуг 
% зменшення скарг на якість надання 
адмінпослуг 

ЦНАП, КВП «КМ УКБ» 

D.1.4. Електронне 
врядування 

Індекс зростання кількості жителів міста, які 
отримали послуги в електронному вигляді 
% мешканців міста, що активно користуються 
ID-карткою мешканця Кременчука 

Відділ з питань внутрішньої 
політики міської ради, КП 
«Міськоформлення» 

D 2. Креативний 
освітній та культурний 
простір 

% жителів, які позитивно оцінюють освітній та 
культурний простір в місті 

Департамент освіти, 
управління у справах сім’ї, 
дітей та молоді, управління 
культури та туризму міської 
ради 

D.2.1. Активна школа – 
сучасний інформаційно-
навчальний простір 

% громадян, задоволених якістю та 
доступністю освіти. (в розбивці за статтю) 
Кількість дітей, які беруть участь у проекті 
«Інтелект України» 

Департамент освіти, 
управління у справах сім’ї, 
дітей та молоді міської ради 

D.2.2. Створення 
культурних просторів 
для розвитку 

Кількість створених культурних просторів 
Кількість проведених творчих заходів 

Управління культури та 
туризму, управління у 
справах сім’ї, дітей та молоді 
міської ради 

D.2.3. Створення 
Центрів розвитку 
дитини із доступом осіб 
із особливими 
потребами 

Кількість створених Центрів розвитку дітей, 
підлітків і молоді з доступом осіб з 
особливими потребами 
Рівень доступності спортивних і культурних 
закладів для людей з особливими потребами 

Управління культури та 
туризму, департамент 
освіти, управління у справах 
сім’ї, дітей та молоді міської 
ради 

D.2.4. Новітня 
бібліотека – артпростір 
креативності та 
самореалізації 

% нових користувачів бібліотек міста 
% користувачів, які отримають послуги в 
режимі он-лайн 

Управління культури та 
туризму, департамент освіти 
міської ради, бібліотеки 
міста 

D 3. Зручна логістика, 
комфортний 
відпочинок і дозвілля 

% жителів, які позитивно оцінюють 
можливість жити та відпочивати у місті 

Управління культури та 
туризму, УЖКГ міської ради 

D.3.1. Проектування 
будівництва мосту 
через річку Дніпро 

Розробка ПКД для будівництва мосту через 
річку Дніпро 
Джерела фінансування будівельних робіт 

КВП «Кременчуцьке міське 
управління капітального 
будівництва», УЖКГ міської 
ради 

D.3.2. Створення нових 
місць відпочину із 

Кількість новостворених сучасних «зелених 
зон», зон відпочинку й дозвілля 

Управління культури та 
туризму, УЖКГ міської ради, 



План реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука на період 2018-2020 роки 

108 

доступом людей з 
особливими потребами 

Кількість облаштованих місць для вигулу 
собак 
Рівень озеленення міста (% до загальної 
площі міста) 

КВП «Кременчуцьке міське 
управління капітального 
будівництва», ЖЕК 

D.3.3. Створення умов 
для активного дозвілля 
та занять спортом 

Кількість нових та реконструйованих 
спортивних, дитячих майданчиків з доступом 
для осіб з особливими потребами 
Кількість спортивних секцій та клубів 

Управління культури та 
туризму, УЖКГ міської ради, 
ЖЕК 

Для реалізації проектів будуть використані кошти міського бюджету, Державного фонду 
регіонального розвитку, інші джерела. 

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних цілей 

Стратегічна ціль 2018 2019 2020 

D.1. Ефективне врядування – активна громада 22317 22288 8900 
D.2. Креативний освітній та культурний простір 4930 80856 78942 
D.3. Зручна логістика, комфортний відпочинок і дозвілля 3700 64357 146721 
Всього, тис. грн 30947 167501 234564 

Загальна сума фінансування за Програмою –  431912 тис. грн. протягом 2018-2020 років. 
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6. Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії 
Моніторинг виконання Плану реалізації Стратегії здійснюватиметься Комітетом з управління 
впровадження Стратегії, відповідно до Положення, затвердженого …, на основі стандартних 
макроекономічних показників, показників досягнення стратегічних, оперативних цілей та 
показників виконання проектів. 

Показники оцінки реалізації Стратегії 
(індикатори досягнення результату) 

Загальні показники 
1. Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця 
2. Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця 
3. Середня місячна заробітна плата (розмежовані за статтю дані) 
4. Обсяг інвестицій в основний капітал 
5. Загальний обсяг експорту 
6. Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки (розмежовані за статтю дані) 
Стратегічний напрям А / Програма 1 
1. Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі 
2. Кількість новостворених робочих місць (розмежовані за статтю дані) 
3. Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб населення 
4. Кількість проведених заходів за участю визначеного кола асоціації експортерів, кластерів 
5. Кількість відвідувачів / туристів з інших регіонів України (розмежовані за статтю дані) 
6. Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань) на рік 
Стратегічний напрям B/ Програма 2 
1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на душу населення 
2. Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення 
3. Обсяг залучених коштів МТД 
4. Кількість інвестиційних форумів, бізнес, інвестиційних та міжнародних місій на рік 
Стратегічний напрям C / Програма 3 
5. Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів 
6. Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів 
7. Обсяги коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти 

енергоефективності, залучені містом 
8. Обсяги коштів залучених населенням в рамках «теплих кредитів» 
9. Зменшення / збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення 
10. Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 
11. Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти (розмежовані за статтю дані) 
Стратегічний напрям D / Програма 4 
12. Динаміка чисельності населення міста за рік (розмежовані за статтю дані) 
13. Природний приріст/скорочення населення 
14. Рівень безробіття 
15. Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів 
16. Результат ЗНО в цілому у навчальних закладах міста 
17. % вступу випускників шкіл міста до ВНЗ (розмежовані за статтю дані) 
18. Кількість заходів з попередження злочинності серед неповнолітніх проведених у навчальних 

закладах освіти 
19. Кількість спортивних споруд та об'єктів введених в експлуатацію 
20. Кількість громадян, охоплених спортивними секціями (розмежовані за статтю дані) 
21. Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортивних секцій міста 
22. Кількість конкурсів, фестивалів усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці творчих колективів 

міста 
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7. Додатки 
 

Додаток 1 
Положення 

про Комітет з управління впровадженням 
Стратегії розвитку міста Кременчука 

1. Загальні положення 

1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку міста Кременчук (надалі 
Комітет) є дорадчим органом громади міста при міському голові. 

1.2. Комітет формується з представників органів місцевого самоврядування, бізнесу та 
громадськості міста. 

2. Мета діяльності 
2.1. Метою діяльності Комітету є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності 
Стратегії розвитку міста Кременчука, затвердженого рішенням міської ради від ____ 2017 
року №____(надалі Стратегії розвитку), та моніторинг якості виконання завдань, визначених 
Стратегією розвитку. 

3. Основні завдання Комітету 

3.1. Стимулювання реалізації та моніторинг виконання Стратегії розвитку в цілому та 
окремих її цілей і завдань з відстеженням виконання кожного завдання відповідної 
оперативної та стратегічної цілі. 

3.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії 
розвитку, якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх виконання. 

3.3. Надання інформації і рекомендацій відповідальним виконавцям за виконання заходів 
Стратегії розвитку для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і 
завдань плану чи їх коригування. 

3.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегії розвитку у засобах масової інформації та на 
офіційному веб-сайті міської ради Кременчука. 

3.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії розвитку за 
стратегічними та оперативними цілями, завданнями. 

3.6. Підготовка аналітичних звітів і щорічне звітування перед Кременчуцькою міською радою 
щодо стану виконання Стратегії розвитку. 

3.7. Проведення зустрічей з громадськістю (один раз на рік) з метою звітування і обговорення 
досягнутих результатів та ініціювання (у разі необхідності) внесення змін до Стратегії 
розвитку (через засоби масової інформації, круглі столи, конференції, тощо). 
4. Основні права та повноваження Комітету 

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів всіх форм власності, 
державних органів та виконавчих органів міської ради інформацію, документи і матеріали, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

4.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в їх 
роботі представників виконавчих органів міської ради, наукових установ та громадських 
організацій. 

4.3. Вимагати від основних виконавців (зазначених у проектних листках) оперативних цілей і 
завдань формувати піврічні та річні аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних 
цілей і завдань Стратегії розвитку. 

4.4. Ініціювати внесення змін до Стратегії розвитку шляхом винесення пропозицій для 
розгляду на сесії Кременчуцької міської ради  (у відповідності до її регламенту). 
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5. Організаційна структура і регламент роботи Комітету 

5.1. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова (призначається рішенням міської 
ради). У разі відсутності голови керівництво здійснюють його заступники. На голову Комітету 
покладається відповідальність за контроль над процесом реалізації і моніторингом 
виконання Стратегії розвитку. 

5.2. Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на управління економіки 
міста. Оформлення протоколів засідань покладається на відповідального секретаря, який 
призначається розпорядженням міського голови, або іншим розпорядчим документом. 

5.3. Відповідальність за реалізацію і моніторинг виконання основних напрямків Стратегії 
розвитку, а також підготовку піврічних і річних аналітичних звітів (за відповідним напрямком) 
покладається на керівників управлінь і відділів виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради та відповідальних координаторів, які обираються з числа членів Комітету. 

5.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться не рідше, ніж 
один раз у квартал. 

5.5. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від 
загального складу Комітету. 

5.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів 
присутніх його членів та оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його 
відсутності – заступник) і відповідальний секретар Комітету. 

5.7. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним чином оформлені, 
носять рекомендаційний характер, є обов'язковими для розгляду міською радою, її 
виконавчими органами і враховуються в їх діяльності. 

 
 

Додаток 2 
Положення 

про моніторинг впровадження 
Стратегії розвитку міста Кременчука 

Цілі моніторингу 

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності 
Стратегії розвитку міста Кременчука, затвердженого рішенням сесії міської ради від 
_________2017 року № -___ (надалі – Стратегії розвитку). 

У ході моніторингу виконання Стратегії розвитку вирішуються наступні завдання: 

 стимулювати реалізацію плану в цілому та в окремих цілях і завданнях, 

 оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегії 
розвитку, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення 
цілей чи про їх коригування, 

 оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування 
цілей. 

Концепція моніторингу 

Моніторинг Стратегії розвитку включає два рівні: 

1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку міста. Базується на аналізі основних 
індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно 
важливими для економічного розвитку міста. Підсумки підводяться один раз на рік та 
доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту. 

2. Моніторинг процесу реалізації Стратегії розвитку. Розподіляється на: а) моніторинг 
досягнення бачення; б) моніторинг просування за стратегічними напрямками; в) моніторинг 
досягнення стратегічних цілей; г) моніторинг досягнення оперативних цілей; д) активність 
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відповідальних координаторів та виконавських груп. Базується на аналізі досягнення 
запланованих результатів, розгляді визначеного переліку показників (індикаторів). Підсумки 
моніторингу підводяться два рази на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати 
якого розміщуються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради. 

Форми здійснення моніторингу 

Піврічні звіти відповідальних координаторів і управління економіки міста (окремо по 
відповідному напрямку) розробляються на базі аналізу отриманої інформації і містять 
аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегії розвитку за всіма 
пріоритетними напрямками, стратегічними та оперативними цілями та містять: 

а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь досягнення кожної 
стратегічної цілі (додаток А), 

б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання, 

в) дані за основними індикаторами, що відображають положення з критичних питань, 
надаються відповідальними координаторами за підсумками року (додаток Б), 

г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегії 
розвитку, 

д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума, 
яку слід включити до бюджету на стадії його формування – ІІ півріччя, чи на стадії його 
коригування – І півріччя). 

Піврічні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та друкованому 
вигляді. 

Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління впровадженням 
Стратегії розвитку міста Кременчука (надалі – Комітет). 

Зведений аналітичний моніторинговий звіт. 

Один раз на рік відповідальні координатори та управління економіки міста готують зведений 
аналітичний звіт, який вноситься на обговорення і затвердження Комітету та виноситься на 
розгляд міської ради. Копії звіту надаються міському голові, секретарю міської ради, 
заступникам міського голови, відповідальним координаторам. 

У звіті міститься: 

а) аналіз зовнішнього оточення (міститься у річному звіті), 

б) аналіз виконання планів дій, 

в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегії розвитку на засідання сесії 
Кременчуцької міської ради, 

г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій, 

д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі з міського бюджету та внесення пропозицій 
щодо видатків з бюджету наступного року. 

Розподіл відповідальності 
Моніторинг процесу реалізації проводиться Комітетом, управлінням економіки міста, 
відповідальними координаторами та виконавськими групами. 

Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої 
ефективності: 

 піврічні звіти (відповідальні координатори та управління економіки міста), 

 зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та управління 
економіки міста), 

 організація чергових та позачергових засідань Комітету (управління економіки міста). 
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Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам, що 
їх поставлено у даному документі, надання піврічних звітів та іншої інформації, з метою 
якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегії розвитку в цілому. 

Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегії розвитку 
покладається на голову Комітету. 
Коригування та оновлення Стратегії розвитку 

Пропозиції з коригування та оновлення Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними 
цілями, завданням можуть вноситися: 

 членами Комітету, 

 відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань, 

 відповідальними координаторами, 

 депутатами міської ради, 

 зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та 
мешканцями міста. 

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегії розвитку розглядаються і 
обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Комітету і виносяться на розгляд 
міської ради один раз на рік (при необхідності два рази на рік). 

 

 


