
Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя 

за 9 місяців 2018 року 

 

Доходи 
За підсумками січня - вересня поточного року обсяг доходів бюджету міста 

склав 6 465,5 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 3 637,8 млн.грн., 

спеціального фонду – 206,3 млн.грн. та офіційні трансферти – 2 621,4 млн.грн. В 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 року власні доходи збільшились на 16,3% 

або на 538,1 млн.грн.  

 

 
Враховуючи підсумки виконання бюджету за І півріччя 2018 року та відповідні 

норми Бюджетного кодексу України, міською радою у серпні поточного року були 

внесені зміни до рішення про бюджет міста в частині збільшення доходів загального 

фонду на суму 120 млн.грн. та спеціального фонду (бюджету розвитку) – на 

10 млн.грн. 

План звітного періоду по доходах загального фонду без урахування 

трансфертів виконаний на 106,4%, понад планового показника надійшло 

220,0 млн.грн. У порівнянні з січнем - вереснем попереднього року відбулось 

збільшення зазначених доходів на 16,6% або на 518,7 млн.грн. 

Найбільшим за величиною залишається податок на доходи фізичних осіб 

(2 270,6 млн.грн. або 62,4% в доходах загального фонду). План виконаний на 105,2%. 

Порівняно з аналогічним минулорічним показником надходження цього податку 

зросли на 26,7% або на 478,1 млн.грн., в тому числі податку з доходів у вигляді 

заробітної плати – на 27,2% або на 454,0 млн.грн., що обумовлено збільшенням фонду 

оплати праці штатних працівників. За останніми статистичними даними за І півріччя 

2018 року він становив 11 828,3 млн.грн., що на 33,8% більше аналогічного показника 

попереднього року. Середньомісячна заробітна плата також зросла на 31,0% та 

складала 8 778,26 грн.  

Також збільшились надходження податку за результатами річного декларування 

фізичних осіб на 3,4 млн.грн. (на 14,3%), з доходів військовослужбовців - на 

13,3 млн.грн. (на 18,3%) та з інших (ніж заробітна плата) доходів платників податку – 

на 8,5 млн.грн. (на 32,1%). 
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Надходження місцевих податків і зборів склали 1 064,8 млн.грн. або 104,7% до 

плану. Найбільше з них поповнює бюджет податок на майно (його питома вага в 

обсязі місцевих податків і зборів становить 63,4%) – 674,9 млн.грн.  

В його складі надійшло плати за землю в розмірі 636,3 млн.грн., план виконаний 

на 103,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось зменшення 

на 36,3 млн.грн., що пояснюється наявністю на звітну дату значної суми переплати та 

наданням державою пільги (у вигляді зниження на 75% ставки податку) для 

земельних ділянок залізниць у межах смуг відведення та гірничодобувних 

підприємств. 

Обсяг сплати єдиного податку склав 389,5 млн.грн., виконання плану - 106,7%. 

Збільшення його надходжень (на 85,8 млн.грн. або на 28,3%) обумовлено зростанням 

розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив’язку до яких 

мають ставки для платників І та ІІ груп єдиного податку, кількості платників 

(юридичних осіб – на 154, фізичних – на 859) та коливанням показника індексу 

інфляції (станом на 01.10.2018 року – 105,6%), який супроводжувався поступовим 

підвищенням загального рівня цін на товари і послуги та вплинув на зростання обсягу 

доходів платників цього податку. 

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло в обсязі 

34,4 млн.грн., план виконаний на 105,9%. Зростання надходжень в порівнянні з 

минулорічним показником на 8,4 млн.грн. або майже на третину зумовлено постійним 

ростом кількості платників податку - юридичних осіб за об’єкти нежитлової 

нерухомості (з початку цього року на 104 платника), фізичних осіб за об’єкти як 

житлової (на 377 платників), так і нежитлової нерухомості (на 510 платників), а також 

зростанням ставок податку за 1 квадратний метр бази оподаткування, які мають 

прив’язку до розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. 

Надходження акцизного податку склали 206,5 млн.грн., що на 38,9 млн.грн. 

більшеніж у відповідному періоді минулого року. Зазначене пояснюється  

збільшенням надходжень частини загальнодержавного податку з виробленого та 

ввезеного пального - на 36,9 млн.грн. (у зв’язку із перерахуванням з державного 

бюджету в останній банківський день вересня податку за весь ІІІ квартал поточного 

Податок на доходи 

фізичних осіб

2 270,6 млн.грн.

62,4%

Податок на прибуток 

17,1 млн.грн.
0,5%

Частина чистого 

прибутку

3,0 млн.грн.
0,1%

Акцизний податок 

206,5 млн.грн.
5,7%

Місцеві податки і 

збори

1 064,8 млн.грн.
29,3%

Плата за надання 

інших адмінпослуг

33,0 млн.грн.
0,9%

Плата за оренду МК

22,2 млн.грн.
0,6%

Плата за розміщення 

тимчасово вільних 

коштів

6,6 млн.грн.
0,2%

Інші

14,0 млн.грн.
0,3%

Структура доходів  загального фонду бюджету міста 



 3 

року) та роздрібного акцизу - на 2,0 млн.грн. (за рахунок реалізації алкогольних 

напоїв). 

Надійшло плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 33,0 млн.грн. 

Другий рік поспіль основні надходження забезпечені підрозділами Державної 

міграційної служби України у Запорізькій області (у звітному періоді - близько 

70,0%). В порівнянні з січнем-вереснем минулого року надходження збільшились 

майже на 40,0% або на 9,2 млн.грн., що насамперед пов’язано із наявністю попиту 

населення на отримання послуг у сфері оформлення біометричних закордонних 

паспортів через введення на початку літа минулого року в дію угоди про безвізовий 

режим України з ЄС.  

Крім того, до загального фонду надійшло орендної плати за користування 

майном комунальної власності в сумі 22,2 млн.грн., податку на прибуток 

комунальних підприємств – 17,1 млн.грн., плати за розміщення тимчасово вільних 

бюджетних коштів – 6,6 млн.грн., частини чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету – 3,0 млн.грн., адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 

1,7 млн.грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 1,3 млн.грн. та інших податків, зборів і обов’язкових 

платежів на загальну суму 11,0 млн.грн. 

Доходи спеціального фонду бюджету, в порівнянні з минулорічним 

показником, зросли на 19,4 млн.грн. переважно за рахунок росту обсягу власних 

надходжень бюджетних установ  До бюджету розвитку надійшло 17,2 млн.грн., в 

тому числі кошти від відчуження майна комунальної власності – 7,3 млн.грн., від 

продажу землі – 5,8 млн.грн. та пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 

4,1 млн.грн. 

 
За звітний період до бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 

2 621,4 млн.грн., в тому числі: 

- субвенцій соціального характеру (надання державної допомоги сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім’ям, пільг на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв, житлових субсидій) – 1 486,5 млн.грн.; 

- освітньої субвенції – 486,8 млн.грн.; 

- медичної субвенції – 532,6 млн.грн.; 
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- додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та субвенцій на виконання 

окремих заходів та державних програм у цих сферах – 79,9 млн.грн.; 

- додаткової дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів 

внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку 

суб’єктам космічної діяльності та літакобудування – 8,8 млн.грн.; 

- субвенції на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку 

– 7,5 млн.грн.;  

- субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, та забезпечення житлом 

дітей – сиріт – 5,5 млн.грн.; 

- субвенції на модернізацію та оновлення матеріально – технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів – 4,8 млн.грн.;  

- субвенції на виплату грошової компенсації для отримання житла та 

поліпшення житлових умов для сімей загиблих осіб, визначених законодавством – 

2,3 млн.грн.; 

- іншої субвенції з обласного бюджету – 6,7 млн.грн. 

 

Видатки 
Видатки бюджету міста проведено в обсязі 6 510,3 млн.грн., в тому числі по 

загальному фонду – 5 550,64 млн.грн. або 95,4% планових показників на відповідний 

період, по спеціальному фонду – 959,9 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 

795,3 млн.грн., що становить 64,9% до плану. До державного бюджету перераховано 

реверсної дотації в сумі 263,5 млн.грн., що дорівнює плановим показникам. 

Більш ніж 70,0% загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на 

які спрямовано 4 600,0 млн.грн. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та 

в повному обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних установ відсутня.  
 

Порівняльний аналіз витрат по захищених статтях видатків за 9  

місяців 2018 року та 9 місяців 2017 року 
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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зростання видатків за 

захищеними статтями склало 116,2%, що пов’язано зі зростанням соціальних 

стандартів, цін та тарифів на енергоносії і комунальні послуги. Через зростання 

обсягу недофінансування видатків на оплату праці з нарахуваннями за рахунок 

відповідних субвенцій і дотацій з державного бюджету збільшується частка власних 

доходів бюджету міста, що спрямовуються на покриття цього дефіциту. 

 

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою  

за 9 місяців 2018 року 

 

 

 На забезпечення функціонування та розвиток установ соціально-

культурної сфери спрямовано 2 863,2 млн.грн., що становить майже 44,0% загального 

обсягу витрат бюджету міста, в тому числі на освіту – 1 708,2 млн.грн. (за рахунок 

освітньої субвенції з державного бюджету – 529,9 млн.грн.), охорону здоров'я – 

994,9 млн.грн. (за рахунок медичної та інших цільових субвенцій з державного 

бюджету – 546,4 тис.грн.), культуру –53,7 млн.грн., фізичну культуру і спорт – 

68,6 млн.грн., установи соціального захисту – 37,8 млн.грн. 

За звітний період забезпечено: 

У сфері освіти 

 Придбання комплектів пристроїв для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання для восьми загальноосвітніх шкіл, обладнання для 

облаштування медіатеки ЗОШ №97,  ноутбуків у кількості 270 шт. для реалізації 

заходів нової української школи, музичних інструментів для шкіл естетичного 

виховання, інтерактивних комплексів для учнів загальноосвітніх шкіл тощо на суму 

10,5 млн.грн. 

 Проведення поточних ремонтів на суму 12,7 млн.грн., з яких ремонти 

приміщень та інженерних мереж – 7,0 млн.грн. (88 закладів), покрівель – 5,7 млн.грн. 

(67 закладів).  

 Виконання робіт з капітального ремонту на суму 7,4 млн.грн., 

будівництва і реконструкції – 7,6 млн.грн. Роботи тривали у 36 закладах  

У сфері охорони здоров’я 

 відшкодування вартості лікарських засобів для осіб, що страждають на 

серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму За 

Освіта
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26%
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1 645,5 млн.грн. 
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7%
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321,3 млн.грн. 

5%
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програмою «Доступні ліки» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

на загальну суму 13,3 млн.грн. (понад 196,0 тис.рецептів). Майже 4 тис. хворих на 

цукровий діабет I типу забезпечені інсулінами, на що витрачено 16,3 млн.грн., з яких 

за рахунок коштів бюджету міста – 7,2 млн.грн. 

 забезпечення виробами медичного призначення більше тисячі мешканців 

міста з числа інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і 

периферичної нервової системи та інших на загальну суму 6,9 млн.грн. 

Зубопротезуванням на пільгових умовах охоплено 761 особу з числа пільгових 

категорій (інваліди війни, учасники бойових дій та ін.). 

 придбання медичного обладнання на загальну суму 15,0 млн.грн., в тому 

числі відеоендоскопічного комплексу для малоінвазивних операцій в урології, 

апарату ультразвуковий діагностичний з доплерівським каналом, 

комп’ютерноготомографу, інкубатору для новонароджених. 

 проведення робіт з капітального ремонту у 8-ми та робіт з реконструкції 

у 6-ти лікувально-профілактичних закладах, з яких завершені роботи з капітального 

ремонту приміщень амбулаторій КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№9", реконструкції КЗ "Амбулаторія сімейного лікаря з вбудованою квартирою у 

селищі Тепличне в Шевченківському районі". У 7-ми закладах проводились 

коригування проектної документації та експертиза проектів. 

 На реалізацію державних та міських програм соціального захисту з 

бюджету міста направлено кошти у розмірі 1 631,1 млн.грн. або 74,5% до плану на 

звітний період, з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 

1 488,6 млн.грн. або 94,9 % плану. 

Кошти субвенцій спрямовані на надання пільг і субсидій населенню при оплаті 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 950,4 млн.грн., надання 

допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-

інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям у сумі 533,6 млн.грн., виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в рамках програми «Гроші ходять за дитиною» - 2,4 млн.грн.,на 

придбання квартир: для сім’ї особи з інвалідністю, яка брала участь у бойових діях на 

території іншої держави та сім’ї загиблого військовослужбовця, який брав 

безпосередню участь в антитерористичній аперації – 2,2 млн.грн. 

Вагомою статтею видатків на соціальний захист населення міста є 

компенсаційні виплати перевізникам за пільговий проїзд громадян різними видами 

транспорту. За звітний період видатки бюджету міста на вказані цілі склали 

102,0 млн.грн.  

Також, на надання пільг на послуги зв’язку та інших, передбачених 

законодавством пільг з бюджету міста спрямовано 2,6 млн.грн. Цими пільгами 

скористалося понад 4,0 тис.чол.  

В ході реалізації Міської комплексної програми соціального захисту населення 

міста Запоріжжя матеріальну допомогу отримали 26,6 тис. мешканців міста на 

загальну суму 33,2 млн.грн., з яких за рахунок коштів депутатського фонду – 

15,5 млн.грн.  

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та 

потребують сторонньої допомоги, склали 2,9 млн.грн. 
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На підтримку 6 міських та 19 районних організацій осіб з інвалідністю та 

ветеранів спрямовано 1,8 млн.грн., чим забезпечено їх статутну діяльність 

ветеранських організацій міста витрачено 1,8 млн.грн.  

 Видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство склали 

973,0 млн грн, планові показники відповідного періоду виконані на 74,4%.  

За рахунок зазначених коштів: 

У сфері житлово-комунального господарства (витрачено 548,2 млн.грн.) 

 Проведено капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності 

міста та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на суму 211,6 млн.грн. 

Завершено вибірковий капітальний ремонт 105 житлових будинків, проведено заміну 

інженерних мереж в 44 будинках, виконано роботи з капітального ремонту покрівлі 

на 36 будинках, модернізовано 32 та замінено на нові 19 ліфтів, проведено малий 

капітальний ремонт 59 ліфтів. Продовжуються роботи з капітального ремонту в 

5 гуртожитках міста, здійснено інструментальне обстеження по деформації житлових 

будинків на 43 об’єктах.  

З метою підтримання ефективного власника житла за рахунок коштів бюджету 

міста продовжено роботи з капітального ремонту будинків ОСББ. На 22 з 58 

запланованих роботи виконано в повному обсязі, в тому числі в рамках Порядку 

проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних будинках на 

умовах співфінансування у 2018 році з запланованих 88 будинків в 15 виконано 

роботи в повному обсязі. Виготовлено технічну документацію для подальшої 

передачі будинків до ОСББ на 73 житлові будинки. 

 Надано фінансову підтримку комунальним підприємствам галузі та 

здійснено внески у їх статутні капітали на суму 208,3 млн.грн. Кошти використано на 

забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-

комунальні послуги населенню міста та придбання спеціальної техніки.  

 Забезпечено функціонування Муніципальної аварійної служби та служби 

диспетчеризації ліфтів, на що направлено 59,0 млн.грн. Обслуговуванням охоплено 

3798 ліфтів, Муніципальною аварійною службою ліквідовані аварійні ситуації 

відповідно до 53,6 тис. заявок від мешканців міста.  

 Виконано роботи з відновлення асфальтного покриття прибудинкових 

територій та внутрішньоквартальних проїздів на загальну суму 35,4 млн.грн. 

 Забезпечено ефективну експлуатацію об’єктів житлово-комунального 

господарства на суму 17,9 млн.грн. В зимовий період виконано роботи з прибирання 

снігу та посипання прибудинкової території , проведено звалювання 167 аварійних та 

сухостійних дерев, санітарне обрізування 557 дерев, вивезено листя та гілля після 

прибирання території, проведено роботи з покосу трави на площі 1,344 тис.кв.м, 

відновлено після крадіжок 126 кришок оглядових колодязів, забезпечено 

безперебійне функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах 7 

житлових будинків та ін. 

 Проведено реконструкцію та будівництво об’єктів житлового фонду, 

водо-, теплопостачання на суму 10,5 млн.грн. Завершено проектно-вишукувальні 

роботи на 2-х із 3-х запланованих об’єктах,  реконструйовано нежитлові приміщення 

під житлові по пр. Інженера Преображенського, 3 та по вул.Патріотичній, 64, на 6-ти 

об’єктах роботи з реконструкції продовжуються. Розпочато будівництво 

диспетчерських систем зв’язку типу GSM для ліфтового господарства у 56-ти 

житлових будинках міста. Планується модернізувати 167 ліфтів. 

 Придбано 5 квартир для надання житла дітям-сиротам та особам з їх 

числа на загальну суму 2,2 млн.грн. за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету. 
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 Відшкодовано відсоткові ставки за залученими в кредитно-фінансових 

установах короткостроковими кредитами на реалізацію енергозберігаючих та 

енергоефективних проектів 138-ми будинкам ОСББ та ЖБК (1,8 млн.грн.)  

 Оснащено приладами обліку теплової енергії інженерні вводи 

багатоквартирних будинків на суму 0,9 млн.грн. 

 Придбано 2-х кімнатну квартиру для відселення сім’ї з аварійного 

будинку на суму 0,6 млн.грн. 

У сфері міської інфраструктури та благоустрою (витрачено 424,8 млн.грн.) 

 Проведено роботи, пов’язані із ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг міста на загальну суму 243,2 млн.грн., з яких на утримання і експлуатацію доріг 

та мостів – 82,6 млн.грн., поточний ремонт доріг, включаючи дороги приватного 

сектору, тротуарів – 103,2 млн.грн., реконструкцію та капітальний ремонт доріг – 

57,4 млн.грн.  

Станом на звітну дату проведено поточний ремонт доріг на площі 

194,1 тис.кв.м, доріг приватного сектору – 40,9 тис.кв.м, тротуарів – 14,1 тис.кв.м. 

Завершено роботи з реконструкції вул. Земського лікаря Лукашевича від 

пр. Соборний до вул. Жуковського, капітального ремонту дорожнього покриття 

трамвайного переїзду по вул. 8 Березня - вул. Верещагіна та ремонту дороги 

приватного сектору по вул. Піонерській. Продовжуються роботи по таким 

масштабним проектам як реконструкція автодороги по вул. Тиражній та 

автомобільної дороги, яка з'єднує автодорогу Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-

Запоріжжя. Розпочато реконструкцію вул. Ферганської, вул. Шкільної від 

вул. Фортечної до вул. Першої ливарної, пішохідного мосту по пр. Металургів та 

шляхопроводу №1 по вул. Калібровій. Крім того, тривають проектно-вишукувальні та 

будівельні роботи по іншим дорогам місцевого значення. 

 Проведено заходи з благоустрою міста на суму 134,3 млн.грн., а саме: 

забезпечено зовнішнє освітлення міста, догляд за зеленими насадженнями міста, 

утримання, енерго-, водопостачання парків, пляжів, фонтанів, громадських вбиралень 

та поточний ремонт їх елементів, утримання, поточний ремонт кладовищ та 

перевезення експертних трупів, утримання, енергопостачання, поточний ремонт та 

заміна засобів регулювання дорожнього руху, ліквідація стихійних звалищ та 

утримання міста в належному санітарному стані, нанесення дорожньої розмітки 

ліквідація карантинних рослин та інше.  

 Проведено будівництво та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення 

скверів, парків, площ міста та пляжів, зливової каналізації, вулиць, тротуарів, 

зупинок, будівництво полігону твердих побутових відходів (3,1 млн.грн.), 

будівництво крематорію та Кушугумського кладовищатощо. На зазначені цілі 

спрямовано 44,9 млн.грн. 
 Завершено роботи на 20 мережах зовнішнього освітлення, реконструкцію 

скверу Театрального в Олександрівському районі, будівництво мереж водопостачання 

та водовідведення Центрального міського пляжу, капітальний ремонт тротуару по 

Прибережній магістралі. На етапі завершення 3 черга реконструкції пішохідної 

частини проспекту Маяковського. Крім того, з метою покращення інфраструктури та 

привабливості міста продовжуються роботи з реконструкції зон відпочинку 

мешканців міста, зокрема парку ім. Гагаріна, центральної алеї у сквері Ювілейному. 

Розпочато проектування реконструкції площ Запорізької та Фестивальної, парку 

Дубовий гай та скверу по вул. Лізи Чайкіної. 

 Придбано спеціалізовану комунальну техніку – 0,4 млн.грн.  

 В рамках Програми поводження з тваринами м. Запоріжжя здійснено 

видатки на проведення заходів з регулювання чисельності тварин та забезпечення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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функціонування КП «Побутовик», яке займається питаннями у сфері поводження з 

тваринами в розмірі 0,6 млн.грн., або 47,7% від планових показників. 

 Проведено заходи з дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ в місті на суму 0,3 млн.грн. 

 Здійснено видатки на святкування Дня міста у розмірі 0,3 млн.грн. 

 На розвиток транспортної галузі спрямовано 443,7 млн.грн. (84,0% 

планових призначень).  

За рахунок зазначених коштів: 

 профінансовано продовження робіт з будівництва пасажирського 

терміналу КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"– 203,0 млн.грн. 

 проведено видатки для забезпечення виконання умов договору 

фінансового лізингу на придбання автобусів великої місткості – 96,6 млн.грн.  

 надано фінансову підтримку ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» для 

забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства – 70,7 млн.грн. 

 здійснено внески до статутних капіталів КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя», ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» та КП "Запорізькій центр 

диспетчеризації громадського транспорту" – 51,6 млн.грн. Проведено технічне 

переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу 

аеропорту, проведено оплату за встановлення інтерактивних екранів на зупинках 

міського  електротранспорту та придбання комп’ютерної техніки, продовжено 

капітальний ремонт трамваїв Т-3 та проведено попередню оплату за поставку 12 

трамваїв, що раніше експлуатувалися. 

  проведено капітальний ремонт злітно-посадкової смуги - 19,4 млн.грн. 

 продовжуються роботи з реконструкції огородження по периметру 

охоронної зони обмеженого доступу - 2,4 млн.грн. 

 На заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики з бюджету 

виділено 15,2  млн.грн. В рамках виконання міської цільової програми «Безпечне 

місто Запоріжжя» продовжуються будівельні роботи зі створення Ситуаційного 

командного центру та будівництво зон відеоспостереження (у звітному періоді 

використано 9,6 млн.грн.), на реалізацію заходів програми "Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки" спрямовано 5,6 млн.грн. 

 На виконання завдань Програми раціонального використання території 

та комплексного містобудівного розвитку міста використано 1,8 млн.грн. 

(доопрацювання матеріалів плану зонування території м. Запоріжжя, розроблення і 

рецензія 7 детальних планів). 

 Забезпечено функціонування Комунальної спеціальної воєнізованої 

аварійно-рятувальної служби та Запорізької міської рятувально-водолазної служби. 

На зазначені цілі спрямовано 10,3 млн.грн.  

 Видатки на виконання заходів Програми фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень за звітний період 

склали 4,6 млн.грн. Продовжуються роботи з будівництва Ландшафтного парку 

вздовж Прибережної магістралі. Проведено проектно-вишукувальні роботи для 

розчистки русла б.Суха в районі Дослідної станції. Крім того. з метою підвищення 

рівня суспільної екологічної свідомості здійснюються видатки на проведення 

виставок, конкурсів, випуск поліграфічної продукції, організовано ЕКОФОРУМ.  

 В рамках міської цільової програми забезпечення молоді житлом надано 

кредити 16-ти позичальникам на загальну суму 9,9 млн.грн. Придбано житло 

загальною площею 1,161 тис.кв.м.  

За даними звітності про виконання бюджету міста на звітну дату кредиторська 

заборгованість склала 25,0 млн.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 



 10 

23,5 млн.грн. (по заходах державних програм соціального захисту населення за 

рахунок субвенцій з державного бюджету), спеціальному фонду – 1,5 млн.грн. 

 

 

 

Директор департаменту фінансової  

та бюджетної політики міської ради     О.А.Вагіс 


