Пріоритети розвитку
Стратегічні документи, прийняті в м.Запоріжжя:
 Генеральний план Запоріжжя
 Код міста
 Стратегія розвитку м.Запоріжжя на період до 2028 року
 План заходів з реалізації Стратегії розвитку м.Запоріжжя до
2028 року на 2018-2020 роки
 Програма соціально-економічного розвитку міста
 Міські цільові програми
Стратегічні напрями розвитку міста:
 Місто здорового довкілля та ресурсозбереження.
 Місто підприємництва та креативної економіки.
 Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики.
 Місто високої якості життя.
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починаючи з 1 січня 2020 року
Прогноз
Складання та
розгляд Прогнозу
місцевого
бюджету на 3
роки і прийняття
рішення щодо
нього

вересеньлистопад
Затвердження
бюджету

Проєкт
бюджету

Розгляд
проєкту та
прийняття
рішення про
місцевий
бюджет

Складання
проєкту
бюджету

Проєкт –
до 15 серпня
Схвалення ВИК –
до 1 вересня
Подання на розгляд
ради – протягом 5
днів після схвалення

протягом
бюджетного
періоду

Звіт

Виконання

до 25 грудня

Подається на
розгляд ради до
1 березня

Виконання
бюджету,
включаючи
внесення змін
до рішення про
місцевий
бюджет

Підготовка та
розгляд звіту
про виконання
бюджету і
прийняття
рішення щодо
нього
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Розподіл сплачених на території міста податків,
зборів та обов'язкових платежів
БЮДЖЕТИ ВИЩИХ РІВНІВ

Реверсна
дотація
375,3 млн.грн.

18,0 млрд.грн.

75,1%

24,0*
млрд.
грн.

24,9%

БЮДЖЕТ МІСТА
•за даними 2019 року

6,0 млрд.грн.

Субвенції та
дотації
2,6 млрд.грн.
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Джерела наповнення бюджету міста
Бюджет 2020 року
7 505,0 млн.грн.

Цільові
фонди
0,1
Доходи від
операцій з
капіталом

(відчуження
майна,продаж
землі тощо)

972,7
785,0

Єдиний податок

Плдаток на прибуток
комунальних підприємств

36,3

Екологічний податок

24,9

Рентна плата та плата за
використання природних…

Неподаткові
надходження
194,9
3%

в бюджет міста - 60%
40% - до бюджетів
вищих рівнів

290,0

Акцизний податок

Туристичний збір

в бюджет міста 25%
75% - до бюджетів
вищих рівнів

2,9
0,4

118,8

Власні надходження бюджетних установ

870,4

Освітня субвенція з ДБ

Орендна плата за користування майном
комунальної власності

46,3

Субвенція з обл.бюджету на природоохоронні заходи

27,6

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері
освіти

15,8

Інші субвенції з обласного бюджету

11,5

Додаткова дотація з ДБ на компенсацію втрат доходів
внаслідок наданих державою податкових пільг

11,4

Субвенція на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами

8,8

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров'я

3,9

42,6

Адміністративні збори, штрафи

148,6

Медична субвенція з ДБ

Дотація на здійснення переданих з ДБ видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я

4 045,0

Податок на майно

Податкові
надходження
6 157,2
82%

Офіційні
трансферти
1 144,3
15%

8,5

Податок та збір на доходи
фізичних осіб

кап.ремонт житлового
фонду – 8,0млн.грн.
виконання доручень
обл.депутатів – 2,1
млн.грн.
кап.ремонт приміщення
шахового клубу "Думка« –
1,3 млн.грн.

Надходження коштів пайової участі у
розвитку міської інфраструктури

13,8
6,5

Частина чистого прибутку комунальних
підприємств

2,7

Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів

2,5

Інші надходження

в тому числі
батьківська плата за
харчування дітей в
дитячих садках –
69,1млн.грн.

7,9
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Куди ідуть гроші з бюджету?
Структура видаткової частини бюджету міста на 2020 рік
млн.грн.

за функціональною ознакою

Органи місцевого
самоврядування
494,3
6,2%
Реверсна дотація
477,4
6,0%

Транспорт,
зв'язок,
впровадження ІТтехнологій
843,8
10,6%

за економічною сутністю
Житловокомунальне
господарство
2 200,0
27,7%

Незахищені
статті

Захищені
статті

4297,0
54%

Охорона здоров'я
473,9
6,0%
Обслуговування
місцевого боргу
186,9
2,3%
Соціальний
захист та
соціальне
забезпечення
152,9
1,9%
Фізична культура і
спорт
128,4
1,6%

3658,0
46%

в т.ч. бюджет
розвитку –
1505,5 млн.грн.
Реверсна дотація ДБ

Інші видатки
177,7
2,2%
Культура
100,2
1,3%

Освіта
2 719,5
34,2%

477,4

Обслуговування боргу

186,9

Медикаменти, продукти
харчування

162,0

Комунальні послуги та
енергоносії
Соціальний захист
Заробітна плата з
нарахуваннями

364,3
166,9
2939,4
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Мережа бюджетних установ і закладів
Освіта

Охорона здоров’я

119 дитячих садків
117 шкіл
11 професійно-технічних навчальних
закладів
13 мистецьких шкіл
2 вечірні школи
13 закладів позашкільної освіти
7 інклюзивно-ресурсних центрів

12 лікарень
8 центрів первинної медикосанітарної допомоги
3 пологові будинки
5 стоматологічних поліклінік

Культура
37 бібліотек
5 палаців культури
2 театри
1 кіноконцертний зал

Фізична культура і
спорт
20 дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
КУ «Заводський районний
фізкультурно-спортивний
комплекс»
Міський фізкультурнооздоровчий центр "Ратібор»
Запорізький міський шаховий
клуб «Думка»
Міський футбольний клуб
“Металург”

Соціальний захист

35,5 тис. штатних
одиниць

Запорізькій міський територіальний
центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Запорізькій міський центр
соціальних служб для сім"ї, дітей та
молоді
Центр соціальної підтримки дітей та
сімей «Затишна домівка»
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Напрямки розвитку у 2020 році

Реконструкція будівлі дитячого
садка №220 – 4,2млн.грн.
Капітальний ремонт центру ДПЮ
Дніпровського району, ДНЗ №217,
дитячих мистецьких шкіл №8 та
№4 – 5,8млн.грн.
 Влаштування системи пожежноохороної сигналізації (6 закладів) ,
газових котелень (8 од.) –
6,8млн.грн.
Придбання музичних інструментів
для мистецьких шкіл , оснащення
закладів для дітей з особливими
потребами – 5,1 млн.грн. тощо.

Освіта
36,7 млн.грн.

•Придбання медичного обладнання –
28,1млн.грн.
•Завершення робіт з реконструкції
амбулаторії сімейного лікаря по
вул.Дорошенка – 4,2млн.грн.
•Капітальний ремонт приміщень
травм.корпусу Міської лікарні
екстреної та швидкої медичної
допомоги під кабінет ангіографії –
4,6млн.грн.
•Ремонтні та реставраційні роботи І
черги Студентської поліклініки –
2,8млн.грн.
•Улаштування пожежної сигналізації в
Міській лікарні №4 – 1,4млн.грн.
•Термомодернізація будівлі ЦПМСД
№5» - 6,4млн.грн. та інші.

Охорона здоров'я
49,7 млн.грн.

Планується розпочати реалізацію Комплексного проєкту з
термомодернізаціїї бюджетних будівель м.Запоріжжя“ за рахунок
кредитних коштів ЄІБ та коштів бюджету міста – 11,8млн.грн., з них 10
закладів освіти – 11,1млн.грн. та 2 будівлі охорони здоров'я – 0,7 млн.грн.

Капітальний ремонт ПК
“Хортицький” та “Титан” –
6,4млн.грн., 3-х бібліотек –
1,4млн.грн.
 Реконструкція будівлі палацу
культури «Орбіта» - 3 млн.грн.
Поповнення бібліотечних фондів –
1,0млн.грн.

Культура
11,9 млн.грн.

Капітальний ремонт ЗМШК “Думка”
– 1,3млн.грн.,
реконструкція роздягалень та
душових кімнат ДЮСШ "Салют» 0,5млн.грн. тощо.

Спорт
1,9 млн.грн.
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Напрямки розвитку у 2020 році

Поточний ремонт
доріг -271,0
млн.грн.,
в тому числі
внутрішньоквартальних проїздів
– 51,0 млн.грн.,
доріг приватного
сектору –
16,0млн.грн.
Реконструкція та
капітальний ремонт
доріг та тротуарів 217,0 млн.грн.

Дороги
488,0 млн.грн.

Реконструкція зон
відпочинку – 214,1 млн.грн.
(площ Запорізької та
Фестивальної, скверів по пр.
Ювілейному, вул. Бочарова,
вул. Л. Чайкіної, вул. Билкіна
та скверу Піонерів , парку ім.
Гагаріна, ім.Т.Г.Шевченка,
Ландшафтного парку,
Правобережного міського
пляжу та зони відпочинку по
вул. Л.Шмідта)
•Будівництво та
реконструкція мереж
зовнішнього освітлення та
світлофорних об’єктів –
25,5млн.грн
•Будівництво крематорію –
14,9млн.грн. тощо

Капітальний ремонт
житлових будинків
комунальної власності –
122,3 млн.грн.
Співфінансування
комплексу ремонтнобудівельних робіт –
41,3 млн.грн.
Забезпечення надійної та
безперебійної
експлуатації ліфтів - 51,7
млн.грн. тощо
Планується
відремонтувати:
58 будинків
5 гуртожитків
35 ліфтів із заміною,
60 ліфтів – малий
капітальний ремонт

Благоустрій
269,3 млн.грн.

Житловий фонд
216,2 млн.грн.

Оновлення громадського
транспорту, враховуючи
лізингові платежі – 253,3
млн.грн.;
Капітальний ремонт трамваїв –
37,5 млн.грн.
Розвиток інфраструктури
аеропорту – 271,1 млн.грн.
(капітальний ремонт злітнопосадкової смуги, реконструкція та
технічне переоснащення
радіотехнічних засобів навігації та
посадки, будівництво огородження
аеропорту та мереж
водопостачання та каналізації,
реконструкція світлосигнального
обладнання , проектування нового
будівництва аеродромного
комплексу)

програма “Цифрова стратегія”
– 26,0 млн.грн.
програма “Безпечне місто” –
5,9млн.грн.

Транспорт та зв'язок
843,9 млн.грн.
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Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій,
які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
Місцеві бюджети - бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети
місцевого самоврядування.
Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду,
затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням
бюджетного законодавства.
Бюджетні кошти (кошти бюджету) - належні відповідно до законодавства надходження бюджету та
витрати бюджету.
Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до
іншого (субвенції та дотації);
Базова та реверсна дотації – це два грошових потоки протилежних за напрямом руху, що призначені
для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій і функціонують між державним
бюджетом з одного боку, та місцевими бюджетами з іншого боку.
Субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом,
який прийняв рішення про надання субвенції
Бюджет розвитку – це доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для
реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази. Це
складова частина спеціального фонду місцевого бюджету, яка надає можливості громаді зробити
покращення інфраструктури.
Власні надходження бюджетних установ - надходження, отримані в установленому порядку
бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт та цільових заходів, гранти,
дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна
та іншої діяльності.
Цільові фонди – це сукупність надходжень, що використовуються для фінансування конкретних
цільових програм і заходів.
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