
Про хід  виконання Програми економічного і соціального розвитку 
м.Запоріжжя за І півріччя 2016 року 

  

Робота виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та 
організацій міста упродовж звітного періоду була спрямована на виконання 
заходів «Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 
2016 рік», з урахуванням визначених пріоритетів. Так, забезпечено 
виконання міського бюджету, належне функціонування житлово-
комунального господарства, закладів освіти, охорони здоров’я, культури та 
спорту, системи соціального захисту населення тощо. 

Промислове виробництво є однією із основних сфер економічної діяльності, 
яка забезпечує зайнятість працездатного населення та здійснює внесок у 
формування доходної частини загального фонду бюджету міста на рівні 
близько 40,0%. 

У звітному періоді підприємства міста реалізували промислової продукції на 
47,04 млрд.грн., що майже на рівні відповідного періоду 2015 року (99,4%). 
У розрахунку на одного мешканця показник становив 61,9 тис.грн., що в 3,3 
рази більше, ніж у середньому по Україні. 

У поточному році тривала модернізація та реконструкція виробничих 
потужностей на промислових підприємствах міста. Так, 
реалізовувалися  інвестиційні проекти на ПАТ «Запоріжсталь», 
ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», АТ «Мотор 
Січ» та інших. 

Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що 
свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 71,5% якого 
складає експорт.  

Підприємства та організації міста в січні-червні 2016 року експортували 
товарів і послуг на 954,6 млн.дол.США, імпортували - на  381,0 
млн.дол.США  Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста 
склало 573,6 млн.дол.США. 

Незважаючи на інфляційні процеси, упродовж звітного періоду в економіку 
міста надійшло 47,8 млн.дол.США іноземних інвестицій. 

У поточному році спостерігається підвищення заробітної плати працівників 
міста. Так, у І півріччі 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 
року середньомісячна заробітна плата штатного працівника збільшилася на 
23,0% та становила 5039,64 грн. 

Завдяки проведенню раціональної та ефективної бюджетної політики 
виконано план по доходах міського бюджету. 

За І півріччя поточного року до бюджету міста надійшло 2 814,6 млн.грн., 
що становить 100,3% планових показників відповідного періоду, в тому 
числі податків і зборів до загального фонду бюджету - 1 546,6 млн.грн. 



(100,9% до плану), спеціального - 98,6 млн.грн. (96,6% до плану) та 
офіційних трансфертів - 1 169,4 млн.грн. (99,7% планових показників). 

Від плати за землю надійшло 366,7 млн.грн. (67,7% до річного плану та на 
150,2 млн.грн. більше, ніж у І півріччі 2015 року); від оренди об'єктів права 
комунальної власності - 10,2 млн.грн. (56,8% до плану, на 0,729 млн.грн. 
більше); від продажу земельних ділянок - 1,57 млн.грн. (44,8% до плану, на 
0,926 млн.грн. менше); від відчуження майна комунальної власності - 0,83 
млн.грн. (29,7% до плану, на 1,04 млн.грн. менше); від пайової участі - 3,2 
млн.грн. (21,3% до плану, на 1,67 млн.грн. менше). 

За підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст» (ПРОМІС) розпочато розробку Стратегії розвитку 
м.Запоріжжя до 2025 року та програми сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва м.Запоріжжя на 2016-2018 роки. 

Обсяг обігу роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за всіма 
каналами реалізації за І квартал 2016 року склав 7204,7 млн.грн., що на 
11,3% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року. У розрахунку на одну 
особу цей показник становив 3,2 тис.грн. (на 12,1% більше). 

Обсяг реалізованих послуг у порівнянні з І півріччям 2015 року збільшився 
на 7,4% та становив 3130,3 млн.грн., населенню реалізовано послуг на 
1101,7 млн.грн. (на 7,3% більше). 

У І півріччі 2016 року надходження від суб’єктів малого та середнього 
підприємництва до бюджетів усіх рівнів склала 1095,4 млн.грн. 

Упродовж І півріччя 2016 року відкрито 151 новий об’єкт (13 об’єктів 
торгівлі, 12 - ресторанного господарства, 8 - з надання послуг, 101 
тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності, 2 аптеки, 10 
торговельних павільйонів, 5 торговельно-зупинкових комплексів), на яких 
створено 193 робочих місця. 

На забезпечення функціонування житлово-комунального та дорожнього 
господарства міста спрямовано 259,0 млн.грн., з них на заходи з 
благоустрою -  38,2 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду - 
38,0 млн.грн., фінансову підтримку комунальним підприємствам - 
113,5 млн.грн. 

Для підтримки в належному стані об’єктів житлового фонду міста 
виконувалися наступні роботи. Відремонтовано покрівлі на 27 будинках та 
розпочато роботи на 21 будинку загальною площею 50,59 тис.кв.м, 
замінено 10,5 тис.п.м інженерних мереж водо- та теплопостачання. 

У звітному періоді відремонтовано і введено в експлуатацію 59 ліфтів та 
розпочато ремонт 28 ліфтів. Крім того, в рамках програми «Малий 
капітальний ремонт» відремонтовано 45 ліфтів та тривають роботи на  6 
об’єктах. 

Станом на 01.07.2016 у місті зареєстровано 466 об’єднань співвласників 
багатоквартирних будників (ОСББ), які обслуговують 472 будинки, з 



них  335 - створено упродовж І півріччя 2016 року (проти 8 ОСББ у І півріччі 
2015 року). У поточному році в 50 ОСББ (з числа новостворених) 
планується здійснити капітальний ремонт). 

Тривали роботи щодо оснащення вводів багатоквартирних будинків 
приладами обліку теплової енергії. Упродовж січня-червня встановлено 75 
приладів обліку. До початку опалювального сезону планується оснастити 
всі багатоповерхові будинки приладами обліку теплової енергії. 

У рамках міжнародної технічної допомоги за підтримки Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в України» проведено енергетичні 
аудити на 40 об’єктах бюджетної сфери (заклади освіти), розроблено 
попереднє техніко-економічне обґрунтування проектів термомодернізації 
цих об’єктів, а також розпочато проведення енергоаудитів ще на 60 об’єктах 
(53 заклади освіти та 7 закладів охорони здоров’я). За результатами 
переговорів із представ-никами ЄБРР передбачається реалізація проектів 
термомодернізації за рахунок кредитних коштів перших 40 об’єктів на суму 
близько 8,8 млн. євро (загальна сума кредиту планується в розмірі 20 млн. 
євро). На інших 60 об’єктах заплано-вано проведення термомодернізації на 
суму близько 15 млн. євро за рахунок кредитних коштів від Європейського 
інвестиційного банку. Також розпочато підготовку інвестиційних проектів та 
розробку попередніх техніко-економічних обґрунтувань за підтримки 
Проекту «МЕР» для Концерну «Міські теплові мережі», КП «Водоканал», 
КП «Запоріжміськсвітло» та КП «Запорізьке енергетичне агентство» 
Запорізької міської ради з метою подальшого залучення кредитних коштів 
від Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму 40,5 
млн. євро, від Європейського інвестиційного банку на суму 107,4 млн. євро 
та від Німецького банку розвитку KfW на суму 62,5 млн. євро. 

на постійному контролі міської влади перебуває питання покращення стану 
доріг міста. У звітному періоді на проведення робіт, пов’язаних з 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг спрямовано 43,3 млн.грн. (46,1% до плану на півріччя). 

У звітному періоді поточний ремонт дорожнього покриття виконано на 
площі 83,96 тис.кв.м на загальну суму 14,74 млн.грн. Виконувався середній 
ремонт пр.Соборного (від вул.Української до вул.Шкільної), Прибережної 
магістралі (від вул.Глісерної кільце «Дубовий гай» до вул.Фортечної), траси 
Харків-Симферополь (від вул.Димитрова до вул.Мокрянської), вул.Іванова 
(від вул.Кругової до кільця вул.Іванова) тощо. 

Розпочато реконструкцію по вул.Нагнибіди (проектні роботи), здійснюється 
будівництво дорожнього полотна по пров.Ставропольському. 

Для забезпечення безпеки руху пішоходів і транспортних засобів та 
попередження аварійних ситуацій на вулично-шляховій мережі міста в 2016 
році заплановано будівництво 10 світлофорів, з яких 7 - вже встановлено. 
Крім того, здійснено реконструкцію 3 світлофорних об’єктів. 

Для забезпечення належного технічного стану мереж зовнішнього 
освітлення міста здійснювалися наступні заходи: виконано поточний ремонт 



202,3 км мереж зовнішнього освітлення (у т.ч. майже 3,0 км замінено на 
новий провід), реконструйовано 12,590 км мереж, замінено 7,0 
тис.електроламп, відремонтовано 7,6 тис. та обслуговано 46,7 тис. 
світильників. 

Відновлено освітлення на під'їздах до греблі ДніпроГЕС, вулиць Українська 
та Силова, на яких встановлені сучасні світлодіодні світильники, в т.ч., які 
виготовлені на Запорізькому заводі «Світлотехніка». Також, сучасною 
системою освітлення обладнано вулиці Прияружна та Вогнетривка в 
Заводському районі, які раніше не мали вуличного освітлення.  

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року значно покращилася робота 
КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». Так пасажиропотік збільшився в 
2,2 рази та становив 56,5 тис. пасажирів, вантажопотік зріс в 2,5 рази та 
становив 1397,1 тонн. Кількість літако-вильотів становила 1087 од. Приріст 
кількості пасажирів, що користуються послугами аеропорту, забезпечили 
міжнародні перевезення та рейси до столичних аеропортів. 

Питання озеленення є особливо актуальним для нашого індустріального 
міста, тому з кожним роком збільшується кількість зелених насаджень. У 
звітному періоді висаджено 896 дерев та 2675 кущів, влаштовано 658 кв.м 
рулонного газону. Виконувався комплекс робіт з благоустрою та 
озелененню на території 7 парків, 58 скверів, зелених зон вулиць та 
куточків відпочинку загальною площею майже 400 га. 

У поточному році оновлено парк спеціальної техніки комунальних 
підприємств. За рахунок коштів бюджету розвитку бюджету міста придбано 
дві газонокосарки та три тримери для КП «Титан», гідравлічну тракторну 
стрілу для КРБП «Зеленбуд». 

У м.Запоріжжі реалізуються усі державні соціальні програми та майже 42,1 
тис. сімей отримують різні види державної соціальної допомоги, 
користуються субсидією 70,2  тис. домогосподарств. 

У рамках реалізації Міської комплексної програми соціального захисту 
населення м.Запоріжжя різного виду матеріальну допомогу отримали 7266 
громадян з числа дітей, дітей-інвалідів, інвалідів, ветеранів війни та праці, 
учасників бойових дій в антитерористичній операції та інших категорій 
населення. На виконання даної Програми в звітному періоді спрямовано 
56,8 млн.грн., що становить 48,8% від річного плану та майже в 5 разів 
більше, ніж у І півріччі 2015 року 

Другий рік поспіль надається разова матеріальна допомога 
військовослужбовцям - учасникам антитерористичної операції, які мають 
статус учасника бойових дій в антитерористичній операції, інваліда війни та 
перебувають на обліку в управліннях праці та соціального захисту 
населення міської ради по районах. Таку допомогу отримав 901 учасник 
бойових дій АТО. 

Адресну допомогу на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги 
отримують 57 сімей, члени яких загинули під час участі в АТО (50% у межах 



норм споживання в додаток до 50% згідно з чинним законодавством). Крім 
того, надається щомісячна матеріальна допомога в розмірі 300 грн. 80 
членам сімей загиблих в антитерористичній операції і членам сімей 
загиблих під час участі в революції Гідності і в антитерористичній операції, 
яким присвоєно звання Герой України (посмертно). Надано соціально-
психологічні послуги 587 демобілізованим учасникам антитерористичної 
операції та членам їх сімей. 

У червні 2016 року на відпочинок до дитячих оздоровчих центрів за кошти 
міського бюджету направлено 1085 дітей. Крім того, в 29 пришкільних 
таборах денного перебування відпочило 1940 запорізьких школярів. 

Міська влада подбала про те, щоб у літній період у дошкільних установах 
малята одержували додатково овочі, фрукти, соки. Для цього фінансування 
на харчування дітей у садочках збільшено на 10%. 

З метою своєчасної та якісної підготовки закладів до нового 2016-2017 
навчального року станом на 01.07.2016 виконано поточні ремонти в 13 ДНЗ 
та в 8 ЗНЗ. Крім того, завершено капітальні ремонти в 3 ДНЗ та 5 ЗНЗ. 

За рахунок коштів бюджету розвитку міста, в сумі 11,8 млн.грн. триває 
реконструкція 5 дитячих садочків, 6 навчальних закладів, Міського Палацу 
дитячої та юнацької творчості, також розпочато проектування нового 
дошкільного навчального закладу в Дніпровському районі міста. 

Для забезпечення мешканців міста якісними медичними послугами на 
функціонування та розвиток установ охорони здоров'я в І півріччі 2016 року 
спрямовано  389,0 млн.грн. 

З метою  покращення матеріально - технічного стану лікувально – 
профілактичних закладів міста упродовж звітного періоду здійснено 
поточний ремонт 7 (із 8 існуючих) центрів первинної медико-санітарної 
допомоги. Тривають роботи з капітального ремонту в 12 закладах та - з 
реконструкції в 3 закладах. 

Міська влада приділяє підвищену увагу здоров'ю дітей. Саме тому значна 
підтримка надається дитячим медичним установам. Це стосується як 
ремонтів приміщень, так і закупівлі медичного устаткування. Так, у звітному 
періоді виділено значні кошти на розвиток КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна дитяча лікарня №5». Наразі придбано апарат 
високочастотний  хірургічний, коагулометр, мікроскоп бінокулярний тощо. 
Для КУ «Пологовий будинок №9» придбано опромінювач бактерицидний 
для лікування жовтяниці у новонароджених. 

На базі фізіотерапевтичного відділення КУ «Міська клінічна лікарня №3» за 
кошти міського бюджету створюється Міський центр для фізичної 
реабілітації учасників бойових дій (у тому числі в АТО), інвалідів війни, 
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У звітному періоді 
відремонтовано кабінети, закуплено медичне обладнання. 

Населення міста всіх вікових категорій охоплено фізкультурно-оздоровчими 
та спортивними заходами. Упродовж І півріччя проведено 23 міських та 24 



районних спортивно-масових заходів, в яких взяло участь 4,85 тис.осіб, з 
них 78,0% діти та підлітки. 

На початку поточного року відповідно до рішення міської ради відкрито 
дитячо-юнацьку спортивну школу з футболу «Металург Запоріжжя». 

У Всеукраїнському місячнику «Спорт для всіх - спільна турбота» взяло 
учать 2,5 тис.осіб. Під час проведення місячника відремонтовано 72 
спортивні споруди та спортивних майданчиків, які знаходяться на балансі 
учбових закладів. 

У місті на належному рівні організовано дозвілля громадян. Під час 
реалізації міських проектів «Культура і мистецтво - назустріч кожному» та 
«Творчий мікрофон» проведено  156 культурних програм, у яких взяли 
участь понад 40 тис.осіб. Крім того, проведено 5 загальноміських заходів до 
загально-державних свят та пам’ятних дат, Міжнародний фестиваль-
конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Акорди Хортиці», 
низку культуролог-гічних заходів та розважальних програм. 

За рахунок коштів бюджету розвитку бюджету міста здійснено  капітальний 
ремонт приміщень дитячої музичної школи №3 та дитячої школи мистецтв 
№4. 

Задля поліпшення стану водних об’єктів здійснювалася реконструкція 
каналізаційного колектору до КНС-1 по вул.Українській та напірного 
колектору від КНС-23 (від вул.Істоміна до камери гасіння); будівництво 
каналізаційного колектора від вул.Кремлівської до вул.Істоміна; роботи, з 
благоустрою малої водойми парку «Дубовий гай». 

З метою комплексної боротьби з карантинними рослинами уперше 
прийнято спеціальну міську Програму, розраховану на 2016-2025 роки. З 
початку року механічним методом знищено карантинних рослин на 
території понад 640 га, хімічним (препаратом «Стоп амброзія») - близько 6 
га. 

Крім того, підписано Меморандум із промисловими підприємствами міста, 
які також виконують роботи, спрямовані на боротьбу з амброзією на 
закріплених територіях.  

З метою охорони та відтворення біологічного та ландшафтного 
різноманіття Запорізького міського дитячого ботанічного саду розроблено 
каталог рослин, здійснювалося будівництво системи поливу та 
водопостачання, реконструкція теплиці. 

Зусилля виконавчих органів міської ради й надалі будуть спрямовані на 
реалізацію заходів та досягнення показників, запланованих Програмою 
економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2016 рік.  

 


