
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Запорізької міської ради 

«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.04.2016          

№ 36 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, 

загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих 

органів» зі змінами 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. 

Як визначено статтею 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють 

відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах 

функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією 

України, цим та іншими законами. 

Стратегією розвитку міста Запоріжжя до 2028 року однією з концепцій  

стратегічного напряму розвитку міста визнано диверсифікацію та загальне 

оздоровлення економіки міста. Це можливо, у тому числі через створення умов 

для підвищення  гнучкості економіки міста та її конкурентоспроможності. 

З метою забезпечення умов для сталого економічного та інвестиційного 

розвитку суб’єктів господарювання, що є об’єктами спільної власності 

територіальної громади міста Запоріжжя, відповідно до статті 11 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується створити  

департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств. 

У звʼязку з покладанням на департамент економічного розвитку міської 

ради виконання функцій замовника в рамках реалізації Проєкту «Комплексний 

проєкт з термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя» та передачею 

виконання функцій тарифної політики та економіки комунальних підприємств 

до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради пропонується 

затвердити Положення про департамент економічного розвитку міської ради та 

Положення про департамент фінансової та бюджетної політики міської ради в 

нових редакціях. 

 

2. Мета прийняття проєкту рішення.  

Забезпечення системного підходу у реалізації та виконанні рішень 

Запорізької міської ради, а також, у тому числі, але не виключно, забезпечення 

єдиного комплексного підходу щодо планування, аналізу фінансово-

господарської діяльності та інвестиційного розвитку підпорядкованих 

підприємств. Затвердження Положень департаменту економічного розвитку 

міської ради та департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради в 

нових редакціях. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних 

підприємств, що є виконавчим органом Запорізької міської ради, що 

утворюється Запорізькою міською радою, підзвітний і підконтрольний 

Запорізькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Запорізької 

міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради за відповідним напрямком роботи. 
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Департамент реалізує повноваження виконавчих органів міської ради в 

галузі питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств.  

Робота департаменту буде відбуватися у напрямках: 

- Аналітичний 

- Проектний 

- Загальний 

Аналітичний напрямок передбачає поглиблений аналіз фінансово – 

господарської діяльності для подальшого прийняття управлінських рішень, та 

пошуку напрямків у операційній діяльності для підняття рівня ефективності  

роботи підпорядкованих підприємств.  

Проектний напрямок передбачає забезпечення умов для сталого 

інвестиційного, стратегічного розвитку підпорядкованих підприємств. 

Загальний напрямок передбачає обслуговування Департаменту щодо 

юридичного супроводу, бухгалтерського та кадрового обліку, господарської 

діяльності та інші загальні напрямки.   

Пропонується затвердити Положення про департамент економічного 

розвитку міської ради та Положення про департамент фінансової та бюджетної 

політики міської ради в нових редакціях. 

 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Зазначений проєкт підготовлено, керуючись Конституцією України, 

Бюджетним, Господарським, Цивільним та Податковим кодексом України, 

Указами Президента України, законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» «Про інноваційну діяльність», «Про житлово-комунальні послуги», 

«Про ціни і ціноутворення», «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг», «Про запобігання корупції», МСФЗ, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

В функції департаменту не закладено отримання прибутку і будь яких 

доходів. Свою діяльність Департамент з питань ефективної роботи та розвитку 

комунальних підприємств міської ради спрямовує на покращення бізнес – 

процесів підпорядкованих підприємств. Для операційного функціонування 

Департаменту необхідно фінансування у сумі 1 036 026 грн. щомісячно (7 252 

185 грн. до кінця року). 

Реалізація даного проєкту рішення в частині змін до Положення про 

департамент економічного розвитку міської ради та Положення про 

департамент фінансової та бюджетної політики міської ради не потребує 

додаткових витрат з бюджету Запорізької міської територіальної громади. 

 

Керуючий справами 
виконкому ради       Р.А.Омельянович  


