
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження звітів про виконання програм «Культура Запоріжжя на 2019-
2021 роки»,   «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 
роки»  та «Програма охорони пам’яток історії та культури у м. Запоріжжя на 
2018-2022 роки» за 2020 рік 
 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про культуру», «Про туризм», «Про охорону культурної спадщини»,  

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 №8 

«Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм», виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити звіт про виконання програми «Культура Запоріжжя на 

2019-2021 роки (зі змінами та доповненнями)», затвердженої рішенням 

Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 28 за 2020 рік (додається). 

2. Затвердити звіт про виконання програми «Програма розвитку туризму 

в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями)», 

затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 18.12.2019 №14 за 2020 рік 

(додається). 

3. Затвердити звіт про виконання програми «Програма охорони пам’яток 

історії та культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та 

доповненнями)», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 

20.12.2017 № 35 за 2020 рік (додається). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова В.В. Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 



Звіт

Головний розпорядник 
бюджетних коштів, 
виконавці/Найменування 
 завдання

Найменування 
заходу/Найменування показників 
виконання завдання

Джерела 
фінансуванні 
(бюджет міста, 
державний, 
обласний 
бюджети, інші)

Одиниця 
виміру

Передбачено 
програмою

Виконано Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради

х х х х х х

5.1. Проведення рятівних 
розкопок, вжиття 
пам’яткоохоронних заходів

бюджет міста тис.грн. 58.188 58.188 0.000

про виконання  міської програми "Програма охорони пам’яток історії та культури у м. Запоріжжя
на 2018-2022 роки" на 2020 рік

Мета програми: збереження та популяризація об’єктів культурної спадщини міста, визначення науково обґрунтованих 
режимів охорони та користування об’єктами культурної спадщини, розкриття потенціалу міста як історико-культурного 
центру, забезпечення комплексного підходу при реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері охорони 
культурної спадщини.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого 
комітету міської ради
____________№_____

Завдання 5. Визначення 
меж території пам’ятки 
історії «Місце 
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5.3 Виготовлення науково-
проектної документації щодо 
музеєфікації залишків 
Олександвської фортеці

бюджет міста тис.грн. 500.192 132.554 -367.638

558.380 190.742 -367.638
Обсяг рятівних розкопок в 
археологічних квадратах

од 8 8 0

Комплект науково-проектної 
документації щодо музеєфікації

од 1 1 0

7.1. Послуги з організації та 
проведення конференції, 
видання матеріалів конференції

бюджет міста тис.грн. 149.724 147.969 -1.755

7.2. Послуги з трансферу та 
прийому запрошених гостей 
конференції

бюджет міста тис.грн. 60.000 60.000 0.000

209.724 207.969 -1.755
Міжнародна науково-практична 
конференція

од 1 1 0.000

історії «Місце 
Олександрівської 
фортеці, вжиття 
пам’яткоохоронних 
заходів 
Разом витрати за завданням 5

Разом витрати за завданням 7

Завдання 7. Проведення 
міжнародних науково-
практичних 
конференцій до 250-
річчя м. Запоріжжя та 
100-річчя 
перейменування 
Олександрівську на 
Запоріжжя, кураторські 
та просвітницькі заходи
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Договір з трансферу та прийому 
запрошених гостей конференції

од 1 1 0.000

8.1. Розробка сайту та 
програмного забезпечення, їх 
обслуговування

бюджет міста тис.грн. 165.900 165.900 0.000

8.2. Послуги архівних, 
бібліотечних, музейних установ

бюджет міста тис.грн. 51.727 51.727 0.000

217.627 217.627 0.000
Тематичних розділів 
електронного ресурсу 
“Запорізька спадщина” 

од 3 3 0.000

Тематичні напрями архівної 
документації, що 
розміщуватиметься на ресурсі 
“Запорізька спадщина”

од 3 3 0.000

9.1. Видавничо-поліграфічні 
послуги

бюджет міста тис.грн. 146.718 146.718 0.000

9.3. Виготовлення муралу, 
присвяченого Я. П. Новицькому 

бюджет міста тис.грн. 100.000 100.000 0.000

246.718 246.718 0.000
Кількість примірників видання од 300 300 0.000

Разом витрати за завданням 8

Завдання 8. Створення 
та наповнення 
електронного ресурсу 
“Запорізька спадщина”

Завдання 9. Завершення 
видання творів Я. П. 
Новицького, іншої 
історичної літератури, 
увічнення запорозької 
спадщини в історії міста

Разом витрати за завданням 9
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Презентація творів Я. П. 
Новицького

од 2 2 0.000

Виготовлення муралу, 
присвяченого Я.П. Новицькому

од 1 1 0.000

Завдання 10. Розвиток 
музейних інструментів 
для популяризації 
історико-культурної 
спадщини м. Запоріжжя

9.1. Видавничо-поліграфічні 
послуги

бюджет міста тис.грн. 299.593 299.593 0.000

299.593 299.593 0.000
Кількість нових тематичних 
експозицій

од 4 4 0.000

Завдання 11. Історико-
топографічні 
дослідження та 
локалізація історичних 
селищ м. Запоріжжя

11.1. Натурні та історико-
документальні дослідження

бюджет міста тис.грн. 38.940 38.940 0.000

38.940 38.940 0.000
Кількість натурних та історико-
документальних досліджень

од 1 1 0.000

Кількість заходів з інформування 
мешканців міста

од 2 2 0.000

Разом витрати за завданням 10

Разом витрати за завданням 11
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Завдання 12. 
Археологічні 
дослідження пам'яток, 
синхронних часу 
виникнення 
Олександрівської 
фортеці, та давніх 
поселень

12.1. Археологічні дослідження бюджет міста тис.грн. 53.489 53.489 0.000

53.489 53.489 0.000
Археологічні дослідження од 1 1 0.000
Кількість заходів з інформування 
мешканців міста

од 1 1 0.000

1624.471 1255.078 -369.393

Разом витрати за завданням 12

Разом витрати за програмою 
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Керуючий справами виконкому ради 

Директор департаменту культури і туризму Запорізької 
міської ради   С.О. Білов

Пояснення щодо причин відхилення фактичних показників:

Завдання 5. Визначення меж території пам’ятки історії «Місце Олександрівської фортеці, вжиття пам’яткоохоронних заходів 
- 5.3 Виготовлення науково-проектної документації щодо музеєфікації залишків Олександвської фортеці - для виготовлення 
науково-проектної документації щодо музеєфікації залишків Олександрівської фортеці були заплановані кошти на суму 
500,192 тис.грн, з яких  фінансування проведено на суму 132,554 тис.грн., що становить 26,5 % від запланованого на рік, 
фактично виконані роботи на суму 500,192 тис.грн. (100% від запланованого), з якої проведення видатків на суму  367,638 
тис.грн. очікується у 2021 році.
Завдання 7  Проведення міжнародних науково-практичних конференцій до 250-річчя м. Запоріжжя та 100-річчя 
перейменування Олександрівську на Запоріжжя, кураторські та просвітницькі заходи
- 7.1. Послуги з організації та проведення конференції, видання матеріалів конференціїрозбіжність виникла відповідно до 
укладених договорів та згідно актів виконаних робіт

Р.А. Омельянович



Звіт

Головний розпорядник бюджетних коштів, 
виконавці/Найменування завдання

Найменування 
заходу/Найменування показників 

виконання завдання

Джерела 
фінансуванні 

(бюджет 
міста, 

державний, 
обласний 
бюджети, 

інші)

Одиниця 
виміру

Передбаче
но програ 

мою

Виконано Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
Департамент культури і туризму 

Запорізької міської ради, муніципальны 
театри, школи естетичного виховання, 

бібліотеки міста,палаци культури,  
кіноконцертний зал ім. О.Довженка

х х х х х х

Завдання 1. Впровадження нової концепції 
сучасної мистецької школи

1.2. Придбання музичних 
інструментів 

бюджет міста тис.грн. 1896.774 1871.664 -25.110

1.3 Розробка проектно-
кошторисної документації на 
капітальний ремонт приміщення

бюджет міста тис.грн.
104.970

0.000 -104.970

1.4 Капітальний ремонт 
приміщення

бюджет міста тис.грн. 3155.013 2067.301 -1087.712

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого 
комітету міської ради
____________№_____

про виконання міської програми «Культура Запоріжжя» на 2019-2021 роки» за 2020 рік

Мета програми: зміцнення та примноження культурного потенціалу міста, відродження духовних традицій, створення сприятливих умов для 
всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній 
інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір.

Мистецькі школи
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5156.757 3938.965 -1217.792
Кількість мистецьких шкіл од. 13 13
Кількість учнів осіб 5092 5324 232
Кількість музичних інструментів од. 44 44 0

Кількість проектно-кошторисної 
документації

од. 3 0 -3

Кількість капітальних ремонтів од. 4 4 0
Завдання 2. Здійснення мистецько-творчої 
діяльності, співпраця із закладами 
культури іншого відомчого 
підпорядкування у різних творчих 
проектах.

Кількість заходів (конкурсів, 
фестивалів, виставок, концертів 
міської дитячої філармонії, звітних 
концертів мистецьких шкіл)

од. 25 0 -25

Кількість переможців конкурсів і 
фестивалів

од. 1450 0 -1450

Кількість творчих колективів од. 312 0 -312
Завдання 3. Благодійні проекти та робота, 
спрямована на соціальну адаптацію дітей з 
особливими потребами.

Кількість благодійних заходів од. 120 0 -120

Завдання 4. Виконання доручень депутатів 
обласної ради

4.1 Виконання доручень депутатів 
обласної ради

обласний 
бюджет 

тис.грн. 90.000 39.980 -50.020

90.000 39.980 -50.020
Кількість закладів, які охоплені 
заходом

од. 2 2 0

5246.757 3978.945 -1267.812

Завдання 1. Впровадження реформи 
бібліотечної системи.

1.1.  Впровадження реформи 
бібліотечної системи.

бюджет міста тис.грн. 3103.830 2525.308 -578.522

3103.830 2525.308 -578.522
Кількість  бібліотек нових моделей од. 3 3

Міські публічні бібліотеки

Разом витрати за завданням 1

Усього 

Разом витрати за завданням 1

Разом витрати за завданням 4
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Кількість користувачів сервісними 
бібліотечними послугами

од. 100300 73234 -27066.000

Кількість впроваджених сервісних 
бібліотечних послуг

од. 6 6 0.000

Кількість проектно-кошторисної 
документації

од. 5 0 -5.000

Кількість  капітальних ремонтів  
приміщень

од. 4 4 0.000

Завдання 2. Збереження та поповнення 
бібліотечних фондів книжковою 
продукцією та документами на сучасних 
носіях інформації.

3.1. Придбання широкого спектру 
книжкової продукції.

бюджет міста тис.грн. 999.961 999.961 0

999.961 999.961 0.000
Кількість придбаних книжкових 
видань

екз. 4289 4289 0.000

Кількість придбаних документів на 
інших носіях інформації

екз. 390 390 0.000

4103.791 3525.269 -578.522

Завдання 1. Створення  сучасного 
культурного простору для мешканців 
міста.

1.2. Капітальний ремонт 
приміщень палаців культури 

бюджет міста тис.грн. 6113.376 5989.678 -123.698

1.3. Проведення реконструкції 
об'єкту “Реконструкція будівлі 
комунального закладу “Палац 
культури “Орбіта” по вул. 
Лермонтова,9  м. Запоріжжя”.

бюджет міста тис.грн. 3000.0 0 -3000.0

9113.376 5989.678 -3123.698
Кількість  капітальних ремонтів  
приміщень од. 2 2 0

Разом витрати за завданням 2

Усього  

Комунальні палаци культури, історико-культурний комплекс “Запорізький Дуб” 

Разом витрати за завданням 1
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Кількість  об'єктів для проведення 
реконструкції од. 1 0 -1

Площа облаштованої прилеглої 
території кв.м. 8329.1 8329.1 0

Кількість творчих колективів од. 132 132 0
Кількість  учасників клубних 
формувань осіб 5604 5650 46

Кількість заходів од. 1429 994 -435
Кількість відвідувачів заходів осіб 592583 223808 -368775

Кількість донорських організацій, 
до яких подані проекти од. 5 5

0

Завдання 4. Популяризація м.Запоріжжя  
як культурного центру України.

4.1. Проведення загальноміських 
заходів до державних та пам'ятних 
дат 

бюджет міста тис.грн. 5981.749 5981.749 0

5981.749 5981.749 0.000

Кількість загальноміських заходів од. 9 8 -1

Завдання 7. Виконання доручень депутатів 
обласної ради

7.1 Виконання доручень депутатів 
обласної ради

обласний 
бюджет 

тис.грн. 30.000 30.000 0

30.000 30.000 0.000
15125.125 12001.427 -3123.698

Завдання 1. Здійснення театрально-
концертної та культурно-просвітницької 
діяльності шляхом створення театральних 
вистав, проведення мистецьких заходів, 
що популяризують кращі надбання 
української та світової культури.

1.1. Надання фінансової допомоги 
муніципальним театрам (оплата 
праці з нарахуваннями, утримання 
закладу, оплата енергоносіїв,  
тощо).

бюджет міста тис.грн. 9679.517 9678.996 -0.521

9679.517 9678.996 -0.521
Кількість глядачів осіб 16710 8984 -7726
Кількість вистав од. 173 82 -91

Муніципальні театри та кіноконцертний зал ім. О. Довженка
Усього
Разом витрати за завданням 7

Разом витрати за завданням 4

Разом витрати за завданням 1
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Обсяг доходу отриманого для 
реалізації грантових проектів тис. грн. 215

613.657 398.657

Завдання 5. Створення належних умов для 
надання кінопослуг мешканцям міста

5.1. Надання фінансової допомоги 
кіноконцертному залу ім. 
О.Довженка (оплата праці з 
нарахуваннями, утримання 
закладу, оплата енергоносіїв, 
ремонт санвузлів тощо).

бюджет міста тис.грн. 2762.691 2762.691 0

2762.691 2762.691 0.000
Кількість глядачів тис. осіб. 85.3 27.0 -58.3
Кількість заходів од. 1.0 1.0 0
Кількість відвідувачів культурно-
мистецьких заходів тис. осіб. 3.5

3.5 0

Охоплено новими послугами осіб 200.0 0.0 -200
12442.208 12441.687 -0.521

Завдання 1 Забезпечення належної 
організації та проведення заходів щодо 
відзначення загальнодержавних міських та 
районних свят, державних пам`ятних дат, 
історичних подій

1.1 Відзначення: 
-загальнодержавних, міських та 
районних свят; 
 -державних пам`ятних дат та 
історичних подій;
- професійних свят та інших подій 
міського та районного значення.

бюджет міста тис.грн.    805.820   798.914 -        6.906   

805.820 798.914 -6.906
Кількість заходів од. 112.000 111.000 1.000

Завдання 2 Задоволення духовних потреб 
мешканців району з урахуванням 
уподобань та інтересів, забезпечення 
культурного обслуговування городян 
різних вікових та соціальних категорій за 
місцем проживання

2.1 Проведення культурно-
мистецького проекту «Мистецький 
майданчик»

бюджет міста тис.грн. 4.500 4.50              -      

Разом витрати за завданням 5

Усього 
Організації та проведення заходів для мешканців районів м. Запоріжжя

Разом витрати за завданням 1
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4.500 4.500 0.000
Кількість заходів од. 1.000 1.000 0.000

810.320 803.414 -6.906
37728.201 32750.742 -4977.459Разом витрати за програмою 

 - Кількість заходів (конкурсів, фестивалів, виставок, концертів міської дитячої філармонії, звітних концертів мистецьких шкіл), кількість 
переможців конкурсів і фестивалів, кількість творчих колективів, кількість благодійних заходів - зменшення фактичних показників виникло у 
зв’язку із епідемією коронавірусної хвороби covid-19, відмінили проведення заходу на вимогу Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 
211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями);
 - 1.2. Придбання музичних інструментів - зменшення фактичних показників виникло за результатами  укладених договорів;  
- 1.3 Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення, кількість проектно-кошторисної документації 
зменшення фактичних показників розробки проектно кошторисної документації на суму 104,970 тис. грн. виникло у зв’язку з перенесенням 
заходу на 2021 рік.
 - 1.4 Капітальний ремонт приміщення - для проведення капітальних ремонтів були заплановані кошти на суму 3155,013 тис.грн, з яких  
фінансування проведено на суму 2067,301 тис.грн., що становить 65,5 % від запланованого на рік, фактично виконані роботи на суму 2822,812 
тис.грн. (89,5% від запланованого), з якої проведення видатків на суму  755,511 тис.грн. очікується у 2021 році; 
Завдання 4. Виконання доручень депутатів обласної ради
- 4.1 Виконання доручень депутатів обласної ради - зменшення фактичних показників виникло за результатами  укладених договорів, крім 
того фінансування на суму 49,980 тис. грн. перенесено на 2021 рік ; 
Розділ Міські публічні бібліотеки
Завдання 1. Впровадження нової структурної мережі бібліотечної системи 
та розвиток існуючої.

Пояснення щодо відхилення фактичних показників від передбачених програмою:
Розділ Мистецькі школи 
Завдання 1. Впровадження нової концепції сучасної мистецької школи
 - Кількість учнів -  збільшення фактичних показників виникла у зв'язку із популяризацією позашкільної освіти;

 -  1.1.  Впровадження реформи бібліотечної системи  - для проведення капітальних ремонтів були заплановані кошти на суму 2796,466 
тис.грн, з яких  фінансування проведено на суму 2392,894 тис.грн., що становить 85,6 % від запланованого на рік, фактично виконані роботи 
на суму 2796,464 тис.грн. (100% від запланованого), з якої проведення видатків на суму  403,570 тис.грн. очікується у 2021 році; зменшення 
фактичних показників розробки проектно кошторисної документації на суму 174,950 тис. грн. виникло у зв’язку з перенесенням заходу на 
2021 рік.
- Кількість користувачів сервісними бібліотечними послугами - зменьшення кількості відвідувань у з'язку з постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями)

Усього 

Разом витрати за завданням 2
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Розділ Муніципальні театри та кіноконцертний зал ім. О. Довженка
Завдання 1. Здійснення театрально-концертної та культурно-просвітницької діяльності шляхом створення театральних вистав, проведення 
мистецьких заходів, що популяризують кращі надбання української та світової культури.

 - 1.2 Капітальний ремонт приміщень палаців культури - для проведення капітальних ремонтів були заплановані кошти на суму 6113,376 
тис.грн, з яких  фінансування проведено на суму 5989,678 тис.грн., що становить 98 % від запланованого на рік, фактично виконані роботи на 
суму 6113,376 тис.грн. (100% від запланованого), з якої проведення видатків на суму  123,697 тис.грн. очікується у 2021 році; 

 - Проведення реконструкції об'єкту “Реконструкція будівлі комунального закладу по “Палац культури “Орбіта” по вул. Лермонтова, 9  м. 
Запоріжжя”,  Кількість  об'єктів для проведення реконструкції  - зменшення фактичних показників виникло у зв’язку з непередбаченим у 
бюджеті міста видатків на проведення реконструкції.
Завдання 4. Популяризація м. Запоріжжя  як культурного центру України.
 - Кількість загальноміських заходів- зменшення фактичних показників виникло за рахунок зменшення кількості проведених заходів у зв'язку з 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19» (зі 
змінами та доповненнями)

Розділ Комунальні палаци культури, історико-культурний комплекс “Запорізький Дуб”
Завдання 1. Створення  сучасного культурного простору для мешканців міста.
 - Кількість  учасників клубних формувань - збільшення фактичних показників виникли за рахунок збільшення любительських об'єднань;
 - Кількість заходів, кількість відвідувачів заходів - зменьшення кількості відвідувань у з'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями)
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Керуючий справами виконкому ради Р.А. Омельянович

 - Відзначення: загальнодержавних, міських та районних свят;  державних пам`ятних дат та історичних подій; професійних свят та інших подій 
міського та районного значення - скорочення витрат пояснюється відміною або проведенням не в повному обсязі святкових заходів через 
запровадження карантинних обмежень відповідно  постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України короновірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями) та за результатами проведення процедури  закупівлі та укладених 
договорів
- Кількість заходів -  зменшення фактичних показників виникло у зв’язку із епідемією коронавірусної хвороби covid-19, відмінили проведення 
заходу "Вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЄС", та не в повному обсязі виконали  заплановані заходи "З нагоди Новорічних та  Різдвяних 
свят".

 - 1.1 Надання фінансової допомоги муніципальним театрам (оплата праці з нарахуваннями, утримання закладу, оплата енергоносіїв,  тощо) 
зменшення фактичних показників виникли за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв, придбання предметів матеріалів, 
обладнання, оплати послуг, нарахування на оплату праці.
 - Кількість глядачів, вистав -зменшення кількості виникло у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями)
 - Обсяг доходу отриманого для реалізації грантових проектів - збільшення показників виникли за рахунок гранту УКФ "Інституційна 
підтримка" для Запорізького муніципального театру - лабораторія "Ві"
Завдання 5.  Створення належних умов для надання кінопослуг мешканцям міста
- Кількість глядачів, охоплено новими послугами-зменшення кількості виникло у зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19» (зі змінами та доповненнями)
-  Розділ  Організації та проведення заходів для мешканців районів м. Запоріжжя
Завдання 1 Забезпечення належної організації та проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних міських та районних свят, 
державних пам`ятних дат, історичних подій

Директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради   
С.О. Білов



Звіт

Головний розпорядник 
бюджетних коштів, 

виконавці/Найменування 
завдання

Найменування 
заходу/Найменування показників 

виконання завдання

Джерела 
фінансуванні 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші)

Одиниця 
виміру

Передбачено 
програмою

Виконано Відхилення

1 2 3 4 5 6 7
Департамент культури і 
туризму Запорізької 
міської ради, КП "ТІЦ"

х х х х х х

Завдання 7
Створити і забезпечити 
періодичне оновлення 
пакету 
конкурентоспроможних 
туристичних продуктів, 
орієнтованих на різні 
цільові аудиторії

7.2 Підготовка та проведення 
«Khortytsia Freedom» 

бюджет міста тис.грн. 2500.000 2500.000 0.000

з виконання міської програми «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки» на 2020 рік

Мета програми:формування сталого в’їзного туристичного потоку до Запоріжжя шляхом підвищення спроможності щодо 
виробництва, просування, реалізації туристичних продуктів, організації цікавих подій для туристів, гостей та мешканців міста, 
розвитку партнерських стосунків між бізнесом, громадою і владою, створення та промоції локальної туристичної дестинації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого 
комітету міської ради
____________№_____
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2500.000 2500.000 0.000
Кількість відвідувачів Тис.осіб 50 50 0

Завдання 9
Організувати регулярну 
участь представників 
міста, туристичного 
бізнесу та індустрії 
гостинності у фахових, 
виставкових, інших 
ділових і промоційних 
заходах на 
національному та 
міжнародному рівнях.

9.2 Промоція Запоріжжя і 
туристичних продуктів на 
території міст пріоритетних для 
залучення туристичних потоків 
Запоріжжя, реклама та інші 
рекламні послуги в тому числі 
через торговельні мережі, радіо та 
ЗМІ та інше

бюджет міста тис.грн. 143.000 143.000 0.000

143.000 143.000 0.000
Завдання 16
Забезпечення роботи 
комунального 
підприємства 
"Туристичний 
інформаційний центр"

16.1 Надання фінансової 
підтримки комунальному 
підприємству в розширенні мережі 
на дання послуг «Туристичний 
інформаційний центр» 

бюджет міста тис.грн. 2866.359 2865.953 -0.406

16.3 Встановлення сенсорних 
кіосків 

бюджет міста тис.грн. 298.98 298.980 0.000

3165.339 3164.933 -0.406
Кількість відвідувачів од. 5000 5000 0
Кількість сенсорних кіосків од. 2 2 0

5808.339 5807.933 -0.406

Разом витрати за завданням 9

Разом витрати за завданням 7

Разом витрати за завданням 21

Разом витрати за програмою 
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Керуючий справами виконкому ради Р.А. Омельянович

Директор департаменту культури і туризму Запорізької 
міської ради   С.О. Білов

Завдання 16 Забезпечення роботи комунального підприємства "Туристичний інформаційний центр".
- Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Туристичний інформаційний центр" -  зменшення фактичних 
показників пов’язано з економією, яка склалася по придбанню предметів матеріалів, обладнання, оплаті послуг, нарахуванню 
на оплату праці, енергоносіям;
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