Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя
за 9 місяців 2020 року
Доходи
Цього року ситуація є складною та пов’язана вона з коронавірусом і
економічною кризою. Виконання бюджету здійснювалось в умовах
перебування міста в режимі двохмісячного жорстокого, а потім адаптивного
карантину. Внаслідок запроваджених обмежувальних заходів, пов’язаних із
забороною роботи суб’єктів господарювання у багатьох галузях
життєдіяльності, відбулось зниження обсягів торгівлі, падіння споживчого
попиту населення, ділової активності підприємництва, скорочення виробництва
тощо.
В умовах затверджених з боку держави та місцевої влади заходів щодо
підтримки платників податків малого і великого бізнесу, згідно з якими
запроваджено низку податкових преференцій щодо звільнення від сплати
місцевих податків, розстрочення платежів, незастосування штрафних санкцій,
списання пені тощо, бюджет міста втратив значні ресурси наповнення доходів
(понад 330,0 млн.грн.).
Відновлення пригальмованих через поширення коронавірусної хвороби
економічних процесів почалось фактично лише у ІІ півріччі поточного року, що
позитивно позначилось на надходження до бюджету.
Обсяг доходів бюджету міста станом на 01.10.2020 року склав
5 427,0 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 4 376,9 млн.грн.,
спеціального фонду – 125,4 млн.грн. та офіційні трансферти – 924,7 млн.грн. В
порівнянні з аналогічним періодом 2019 року власні доходи (без урахування
трансфертів) збільшились на 2,5% або на 109,2 млн.грн.
Доходи загального фонду

Офіційні трансферти

Доходи спеціального фонду

80,7%

17,0%

2,3%

4376,9 млн.грн.

924,7 млн.грн.

125,4 млн.грн.

План по доходах загального фонду без урахування трансфертів станом на
01.10.2020 року виконаний на 100,4%, понад плану надійшло 16,9 млн.грн. У
порівнянні з січнем-вереснем 2019 року відбулось збільшення зазначених
доходів на 3,8% або на 160,0 млн.грн.
Сповільнення росту економіки та, як наслідок, уповільнення зростання
заробітних плат призвело до зниження надходжень основного податку
загального фонду - податку на доходи фізичних осіб (2 720,8 млн.грн. або
62,2% в доходах загального фонду). Порівняно з показником відповідного
періоду минулого року надходження цього податку збільшились лише на 0,9%
або на 24,1 млн.грн. (при цьому за останні декілька місяців позитивне сальдо
досягнуто вперше).
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Структура доходів загального фонду бюджету за
9 місяців 2020 року
Податок на
доходи фізичних
осіб
2 720,8 млн.грн.
62,2%

Податок на
прибуток
123,1 млн.грн.
2,8%

Акцизний
податок
244,0 млн.грн.
5,6%

Плата за землю
619,8 млн.грн.
14,2%

Єдиний податок
553,4 млн.грн.
12,6%

Інші
97,2 млн.грн.
2,2%

Плата за надання
інших
адмінпослуг
18,6 млн.грн.
0,4%

Надходження місцевих податків і зборів склали 1 222,8 млн.грн. або
100,2% до плану. В їх складі 54,6% займає податок на майно – 668,2 млн.грн.
Найбільшим джерелом податку на майно є плата за землю, її обсяг склав
619,8 млн.грн., план виконаний на 100,2%. В порівнянні з аналогічним
періодом 2019 року відбулось зменшення на 57,1 млн.грн. або на 8,4%
(земельного податку - на 17,3 млн.грн., орендної плати за землю - на
39,8 млн.грн.).
Суттєве зниження надходжень плати за землю в основному пов’язано із
застосуванням більшістю землекористувачів норми Закону України від
30.03.2020 №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», згідно з якою не
нараховувалася та не сплачувалася за березень поточного року плата за землю
за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі
на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб. Так, сума втрат склала
51,6 млн.грн., в тому числі по земельному податку – 20,4 млн.грн. та орендній
платі за землю – 31,2 млн.грн.
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Динаміка надходжень податку на майно (в частині плати за
землю)

676,9
млн.грн.

9 місяців 2019 року

на 8,4%

619,8
млн.грн.

9 місяців 2020 року

Обсяг сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
склав 46,0 млн.грн. (100% виконання плану). В порівнянні з минулорічним
показником відбулось збільшення на 4,2 млн.грн. або на 10,2% (у І кварталі
поточного року темп зростання досягав 13%). Це в основному пояснюється
зростанням перерахувань від фізичних осіб як по об’єктах житлової, так і
нежитлової нерухомості (на 3,7 млн.грн.). Зниження ж темпу надходжень
обумовлено наданням державою пільги у вигляді стовідсоткового звільнення
від сплати цього податку за березень 2020 року відповідно до Закону України
від 30.03.2020 №540-IХ. Скористались зазначеною пільгою більше половини
платників (934 з 1 766), бюджет недоотримав 2,3 млн.грн.
Також знизились від очікуваних показників обсяги перерахування коштів
платниками, які використовують спрощену систему оподаткування, через
зупинку на декілька місяців роботи торговельно-розважальних центрів, частини
магазинів, ринків, закладів громадського харчування, ресторанів, барів, клубів,
кафе та інших закладів і установ. Наразі простежується поступове відновлення
темпів ділової активності підприємництва. Так, обсяг сплати єдиного податку
склав 553,4 млн.грн. (100,2% до плану). В порівнянні з минулорічним
показником відбулось зростання на 61,4 млн.грн. або на 12,5%.
Надходження акцизного податку склали 244,0 млн.грн., в тому числі
126,9 млн.грн. - з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів та 117,1 млн.грн. - з виробленого та ввезеного пального.
План виконаний на 100,4%. В порівнянні з січнем-вереснем 2019 року його
обсяг збільшився на 33,0 млн.грн. або на 15,6%.
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі
18,6 млн.грн. (99,6% до плану). У порівнянні з надходженнями січня-вересня
2019 року надходження знизились на 9,2 млн.грн. або на третину, що пов’язане
зі зменшенням перерахувань від територіальних підрозділів Державної
міграційної служби України у Запорізькій області на 5,9 млн.грн., підрозділів
Міністерства внутрішніх справ України - на 1,9 млн.грн. (обмеження
пересування громадян, зменшення попиту населення та обсягів надання
платних послуг через введення на території міста і країни карантину) та
територіальних органів Державної архітектурно – будівельної інспекції України
– на 1,0 млн.грн. (припинення ними виконання дозвільних функцій щодо
об’єктів будівництва у зв’язку з їх передачею на центральний рівень).
Крім того, до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств
комунальної власності в сумі 123,1 млн.грн., орендної плати за користування
майном комунальної власності – 14,3 млн.грн., надходжень за наслідками

4

аудиторських перевірок – 2,4 млн.грн., адміністративних штрафів та інших
санкцій – 1,9 млн.грн., частини чистого прибутку комунальних підприємств –
1,8 млн.грн., адміністративного збору за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань –
1,5 млн.грн., плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету –
1,5 млн.грн. та інших податків, зборів і обов’язкових платежів на загальну суму
24,1 млн.грн.
В порівнянні з надходженнями аналогічного періоду минулого року
доходи спеціального фонду зменшились на 50,8 млн.грн. або майже на третину,
в тому числі у значних розмірах власні надходження бюджетних установ (на
61,5 млн.грн.), що пов’язано із закриттям рахунків по спеціальному фонду в
казначейських органах у зв’язку з перетворенням установ охорони здоров’я у
комунальні некомерційні підприємства відповідно до чинного законодавства,
кошти від продажу землі - на 11,4 млн.грн. (кошти від продажу земельних
ділянок в поточному році не надходили) та коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури міста – на 2,8 млн.грн. Поряд з цим, збільшились надходження
коштів від відчуження майна комунальної власності на 27,2 млн.грн.
Бюджет розвитку за звітний період поповнився на 35,3 млн.грн., в тому
числі коштами від відчуження майна комунальної власності – на 33,9 млн.грн.
та пайової участі у розвитку інфраструктури міста – на 1,4 млн.грн.

Структура доходів спеціального фонду бюджету за
9 місяців 2020 року
Власні
Екологічний
податок
16,4 млн.грн.
13,1%

надходження
бюджетних установ
73,2 млн.грн.
58,4%

Кошти від
відчуження майна
33,9 млн.грн.
27%

Інші
0,5 млн.грн.
0,3%

Кошти пайової
участі
1,4 млн.грн.
1,2%
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У звітному періоді поточного року до бюджету міста надійшло офіційних
трансфертів на загальну суму 924,7 млн.грн., в тому числі:

освітньої субвенції – 679,7 млн.грн.;

медичної субвенції – 148,6 млн.грн.;

субвенцій та дотацій на виконання окремих заходів та програм у
сфері освіти і охорони здоров’я – 61,4 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 – 8,6 млн.грн.;

на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку
окремих територій – 8,0 млн.грн.;

іншої субвенції – 7,9 млн.грн.;

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для внутрішньо переміщених осіб та для сімей осіб, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції – 5,0 млн.грн.;

для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми
для відновлення України – 2,7 млн.грн.;

на проведення виборів депутатів місцевої ради та міського голови –
2,2 млн.грн.;

на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази
професійно-технічних навчальних закладів – 0,6 млн.грн.
Видатки
Видатки бюджету міста проведені в обсязі 5 606,7 млн.грн., в тому числі
за загальним фондом – 4 783,0 млн.грн. або 98,6% планових показників на
відповідний період, за спеціальним фондом – 823,7 млн.грн., з яких видатки
бюджету розвитку – 730,0 млн.грн., що становить 64,4% планових показників.
До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 358,1 млн.грн.,
що дорівнює плановим показникам.
Майже 63% загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на
які спрямовано 3 509,8 млн.грн. Виплата заробітної плати здійснювалась
своєчасно та в повному обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних
установ відсутня.
Видатки за незахищеними статтями проведені в сумі 2 096,9 млн.грн., в
тому числі за загальним фондом бюджету міста – 1 273,2 млн.грн. або 96,1%
планових показників.

6

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою
за 9 місяців 2020 року

Кошти, що
передаються до
держаного
бюджету;
358,1 млн грн;
6%

Житловокомунальне
господарство;
1 298,2 млн грн;
23%

Транспорт;
589,6 млн грн;
11%

Інші видатки;
578,0 млн грн;
10%
Освіта;
1 986,4 млн грн;
36%

Програм
соціального
захисту ;
60,3 млн грн; 1%
Утримання та
заходи установ
соціального
захисту;
50,1 млн грн;
1%

Охорона
здоров'я;
516,6 млн грн;
9%
Культура;
67,6 млн грн; 1%
Фізична
культура і спорт;
101,8 млн грн;
2%

Видатки проведені за наступними основними напрямками:

На забезпечення функціонування та розвиток установ соціальнокультурної сфери спрямовано 2 722,5 млн.грн., що становить майже 49,0%
загального обсягу витрат бюджету міста, в тому числі на освіту –
1 986,4 млн.грн. або 70,2% до плану на рік (за рахунок освітньої субвенції з
державного бюджету – 689,5 млн.грн.), охорону здоров'я – 516,6 млн.грн. або
76,1% до плану (за рахунок медичної та інших цільових субвенцій з державного
бюджету – 168,6 тис.грн.), культуру – 67,6 млн.грн. або 70,6% до плану,
фізичну культуру і спорт – 101,8 млн.грн. або 73,2% до плану, установи
соціального захисту – 50,1 млн.грн. або 70,2% до плану.
Поточні видатки загального фонду бюджету на утримання установ склали
2 527,8 млн.грн., з яких найбільшу частку займають витрати на оплату праці з
нарахуваннями – 2 072,2 млн.грн та проведення розрахунків за спожиті
комунальні послуги та енергоносії – 155,9 млн.грн.
Видатки капітального характеру проведені в сумі 126,7 млн.грн., з яких за
рахунок надходжень бюджету розвитку – 120,5 млн.грн., що становить 52,3%
планових показників, в тому числі по галузі:
- «Охорона здоров’я» - 66,8 млн.грн., з яких на придбання обладнання та
предметів довгострокового користування – 49,6 млн.грн., реконструкцію –
9,2 млн.грн., капітальні ремонти – 8,0 млн.грн. За рахунок цих коштів придбано
медичне обладнання, зокрема, для лікування пацієнтів з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на суму
33,5 млн.грн. (53 од. апаратів ШВЛ та моніторів пацієнта, наркозно-дихальний
апарат, рентгенологічний апарат, апарат інгаляційної анестезії, два УЗД
легеневі, 38 кисневих концентраторів, 6 аналізаторів газів крові, 25 шприцевих

7

насосів, 30 функціональних ліжок тощо). Завершено капітальні ремонти в КНП
"Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР під кабінет для
установки системи рентгенівської діагностичної Calipso F MTOps та під кабінет
ангіографії, в КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР - рентгенологічного
кабінету 2-го поліклінічного відділення по вул. Леоніда Жаботинського, 32.
Тривають роботи з капітального ремонту та реконструкції у 4-х закладах.
- «Освіта» - 28,4 млн.грн., з яких на придбання обладнання та предметів
довгострокового користування – 11,0 млн.грн., капітальні ремонти –
7,1 млн.грн., будівництво і реконструкцію – 10,3 млн.грн.
Було придбано 222 ноутбуки в рамках проведення реформи «Нова
українська школа» на суму 4,4 млн.грн., обладнання для дітей з особливими
освітніми потребами на суму 1,9 млн. грн. (у т.ч. 103 одиниці комп’ютерного та
мультимедійного обладнання), 25 од. музикальних інструментів для 7-ми
мистецьких закладів на суму 0,9 млн.грн.
В рамках реалізації державної програми «Надзвичайна кредитна програма
для відновлення України» було розпочато роботи з капітального ремонту ЗОШ
№53 та реконструкції колегіуму «Мала гуманітарна академія».
Завершено роботи з влаштування системи пожежної сигналізації в ДНЗ
№55, ДНЗ №66, гімназії №50 та ЗНВК №109, з капітального ремонту відділень
(філій) музичних шкіл №№4, 5 та 8, в рамках Громадського бюджету завершено
роботи з капітального ремонту елементів благоустрою пішохідної зони ДНЗ
№244 та ЗНВК №42,
Проводились роботи з реконструкції ДНЗ №220, капітального ремонту
ДПЮ Дніпровського району тощо.
- «Культура і мистецтво» - 9,4 млн.грн., в тому числі на придбання
обладнання та предметів довгострокового користування – 1,0 млн.грн.,
капітальні ремонти – 8,2 млн.грн., проектування, реставрацію та охорону
пам'яток архітектури – 0,1 млн.грн.
За рахунок цих коштів для поліпшення матеріально-технічної бази
закладів придбані меблі та поповнено бібліотечні фонди книжковою
продукцією (8 тис.од.).
Завершено роботи з капітального ремонту в КЗ ПК «Хортицький».
Капітально відремонтовані та оснащені необхідним обладнанням бібліотекифілії №5 та №18 для дорослого населення, Центральні бібліотеки для дорослого
населення та для дітей.
- «Фізична культура та спорт» - 15,6 млн.грн., з яких 14,9 млн.грн.
спрямовано на придбання об’єктів нерухомого майна (будівель та споруд),
розташованих по вул. 12 Квітня, буд. 2 та вул. Ленська, буд. 2в, які планується
використовувати для покращення навчально-тренувального процесу ДЮСШ та
футбольної команди «Металург», придбано обладнання довгострокового
користування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл та
Заводського
районного фізкультурно-спортивного комплексу на 0,2 млн.грн. та витрачено
0,5 млн.грн. на капітальні ремонти і реконструкцію. Завершено роботи з
реконструкції роздягалень та душових ДЮСШ "САЛЮТ" та розпочато роботи
з проведення капітального ремонту вікон будівлі СК "Титан".

На реалізацію міських програм соціального захисту населення
спрямовано 60,3 млн.грн. або 94,9 % до плану на звітний період.
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На надання пільг на послуги зв’язку та інших, передбачених
законодавством пільг, спрямовано 2,5 млн.грн., котрими скористалось понад
2,0 тис.осіб. На компенсацію пільгового перевезення окремих категорій
громадян різними видами транспорту використано 4,9 млн.грн. Окрім цього,
664 багатодітні родини скористались правом безкоштовного проїзду одного з
батьків в комунальному громадському транспорті на суму 1,1 млн.грн.
На підтримку ветеранських організацій міста витрачено 1,4 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, проведені в сумі
3,4 млн.грн. (за звітний період компенсацію отримало 1563 особи). На
організацію та проведення громадських робіт витрачено 0,4 млн.грн.
Інші видатки на соціальний захист населенню склали 37,7 млн.грн. В
рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення різного
виду матеріальну допомогу отримали понад 12,1 тис. громадян міста, а з
депутатського фонду надано підтримку 4,6 тис. мешканцям. Також, в
установленому законодавством порядку проведено поховання 281 померлих
громадян, на що спрямовано 0,3 млн.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату грошової
компенсації за належні до отримання жилі приміщення придбано 2 квартири
учасникам АТО, на що спрямовано 2,1 млн.грн.
На оздоровлення та відпочинок дітей у звітному періоді використано
6,7 млн.грн., за рахунок яких оздоровлено 662 дитини.

Видатки бюджету міста на житлово-комунальне та дорожнє
господарство склали 1 298,2 млн.грн., виконання планових показників звітного
періоду становить 84,1%. Кошти спрямовані на реалізацію наступних міських
програм:
Програма розвитку та утримання житлово-комунального
господарства (з урахуванням коштів депутатського фонду) – 720,9 млн.грн.
(90,1% планових видатків відповідного періоду), з яких на: фінансову
підтримку комунальних підприємств галузі – 510,0 млн.грн.; проведення
капітального ремонту житлового фонду міста – 79,8 млн.грн.; утримання
прибудинкових територій та поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів
– 63,0 млн.грн.; забезпечення надійного та безперебійного функціонування
ліфтового господарства – 30,7 млн.грн.; сплату лізингових платежів за умовами
договорів, укладених у 2019 та 2020 роках на придбання спеціалізованої
техніки для КП «Водоканал» та Концерну «Міські теплові мережі» 19,4 млн.грн.; будівництво та реконструкцію об’єктів житлового господарства –
10,8 млн.грн.; придбання матеріалів для ремонту каналізаційно-водопровідних
мереж – 3,4 млн.грн.; придбання контейнерів під ремонтні та великогабаритні
відходи – 2,3 млн.грн.; придбання квартири для відселення родини з аварійного
будинку - 0,7 млн.грн.; реалізацію інших заходів - 0,8 млн.грн.
Виконано вибірковий капітальний ремонт в 49 житлових будинках;
відремонтовано покрівель площею 10 691 м2 на 6-ти будинках; замінено
14,652
тис.м.п
внутрішньобудинкових
інженерних
мереж
тепло-,
водопостачання та водовідведення в 13-ти житлових будинках; проведено
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капітальний ремонт 26 ліфтів в 24 житлових будинках. Роботи з капітального
ремонту житлового фонду міста тривають.
В рамках реалізації проєкту проведення капітальних ремонтів спільного
майна багатоквартирних будинків на умовах співфінансування виконано роботи
у 30 будинках, касові видатки за напрямком склали 34,6 млн.грн.
Для забезпечення утримання в належному санітарному стані
прибудинкових територій вивезено 3 381 т опалого листя та гілля, протягом
сезону траву викошено на 2 212,5 тис.кв.м, проведено санітарну обрізку
1 180 дерев та звалено 47 аварійних дерев, забезпечено прибирання дитячих
майданчиків. Подовжено поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, за
звітний період відремонтовано 53,512 тис.кв.м асфальтного покриття на суму
35,2 млн.грн.
Завершено роботи з будівництва дитячого будинку сімейного типу в
сел. Тепличне, будинку на бул. Вінтера,50, дворового колектора каналізації
житлового будинку по вул. Добровольчих батальйонів (Союзна), 36 та
реконструкції системи поверхневого водовідведення атмосферних вод біля
житлового будинку №18 по вул. Глісерній. Продовжуються роботи з реконстрк
ції будинку по вул. Дзержинського,52, каналізаційного колектору КНС-1,
хлораторної ДВС-2 та водопроводу Д=600 мм по вул. Незалежної України від
вул. Зелінського до вул. Лермонтова. Запроєктовано роботи з будівництва
мереж зливової каналізації біля житлових будинків по вул.Фортечній,88,
вул.Чарівній, 105-107 , вул. Ак. Клімова,1- Круговій,109.
Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з
технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та "Контактцентру 15-80" – 87,1 млн.грн. (або 97,4 % планових видатків). За звітний період
Муніципальною аварійною службою відпрацьовано 116,8 тис. заявок від
мешканців міста, а службою диспетчеризації ліфтів обслуговується 3,8 тис.
ліфтів. На звітну дату виготовлено проєктну документацію на створення
диспетчерських систем зв’язку типу GSM у 79 житлових будинках та розпочато
будівельні роботи.

Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в
кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, що
надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та
енергоефективних проектів – 6,4 млн.грн. (або 94,0 % планових видатків).

Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою
та Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору
м.Запоріжжя (з урахуванням коштів депутатського фонду) – 481,8 млн.грн.,
що становить 79,8% планових показників. З них на:

виконання заходів з благоустрою міста – 150,9 млн.грн. з яких на:
догляд за зеленими насадженнями – 38,7 млн.грн.; енерго-, газо-,
водопостачання об’єктів благоустрою – 28,0 млн.грн.; утримання та поточний
ремонт об’єктів благоустрою (парків, скверів, пляжів, кладовищ) –
28,6 млн.грн.; утримання мереж зовнішнього освітлення – 23,8 млн.грн.;
організацію дорожнього руху – 12,9 млн.грн.; забезпечення належного
санітарного та екологічного стану території – 7,5 млн.грн.; утримання
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громадських вбиралень, мобільних та модульних туалетних кабін – 4,5 млн.грн.
та ін.

дорожнє господарство – 236,8 млн.грн., з яких на утримання
автомобільних доріг та мостів – 104,9 млн.грн.; проведення поточного ремонту
доріг та тротуарів – 87,1 млн.грн.; роботи, пов’язані із будівництвом,
реконструкцією та капітальним ремонтом доріг – 44,8 млн.грн..
Завершено реконструкцію автодороги по пр. Маяковського від
вул. Патріотичної до каскаду "Веселка", шляхопроводу по пр. Металургів та
шляхопроводу №1 по вул. Калібровій, капітальний ремонт тротуару по
вул. Л.Чайкіної. Продовжуються роботи з реконструкції вул. Шевченка від
вул. 8 Березня до вул. Солідарності і від вул. Шевченка до вул. Калібрової. На
стадії завершення роботи з капітального ремонту шляхопроводу №2 по
вул. Калібровій.

будівництво об’єктів комунальної інфраструктури – 92,6 млн.грн.
Завершено ІІ чергу робіт з реконструкції Правобережного пляжу та І чергу
скверу ім.30-річчя визволення України від фашистських загарбників по
вул.
Л.Чайкіної.
Проведено
реконструкцію
скверу
Піонерів
у
Олександрівському районі міста та капітальний ремонт пішохідної частини
пр. Металургів. Продовжуються роботи з реконструкції зони відпочинку по
вул. Л.Шмідта, площі Запорізької та капітального ремонту системи
водовідведення на автодорозі Харків-Симферополь.

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано
спеціалізоване обладнання для оновлення матеріально-технічної бази
КП «ЕЛУАШ» на суму 0,3 млн.грн.

На проведення інших заходів витрачено 1,6 млн.грн. (підготовка до
проведення загальноміських заходів, охорони об’єктів благоустрою, отримання
сертифікатів про готовність об’єктів для вводу в експлуатацію), а також в
рамках Програми дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних
водоймищ проведено заходи з дератизації і дезінсекції на загальну суму
0,3 млн.грн.

На виконання заходів Програми розвитку велоінфраструктури
міста Запоріжжя здійснено видатки в обсязі – 0,6 млн.грн., які направлені на
реконструкцію тротуару на Прибережній магістралі з облаштуванням
велодоріжок.

Програма поводження з тваринами м. Запоріжжя – 1,1 млн.грн.,
що складає 92,6 % планових показників.
Видатки спрямовано на проведення заходів з регулювання чисельності
тварин та забезпечення функціонування КП «Побутовик», яке займається
питаннями у сфері поводження з тваринами.

На розвиток транспортної галузі спрямовано 589,6 млн.грн. (90,4%
планових призначень), з яких:
на забезпечення стабільного функціонування та розвиток
ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» - 388,3 млн.грн. (надано фінансову підтримку
підприємству – 257,1 млн.грн.; здійснено видатки на забезпечення виконання
умов договорів фінансового лізингу на придбання автобусів та тролейбусів –
100,8 млн.грн., капітальний ремонт трамваїв Т-З – 27,3 млн.грн., придбання
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тролейбусу з автономним ходом – 2,4 млн.грн., та кондиціонерів для
облаштування міського транспорту – 0,7 млн.грн.);
на розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 201,3 млн.грн. (профінансовано капітальний ремонт аеродромних покриттів –
150,0 млн.грн., реконструкцію та технічне переоснащення радіотехнічних
засобів навігації – 25,9 млн.грн., системи світлосигнального обладнання
аеродрому – 6,6 млн.грн., будівництво зовнішніх мереж водопостачання та
каналізації – 17,6 млн.грн., аеродромного комплексу – 1,2 млн.грн.).

Видатки бюджету міста на запобігання та ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та організацію
рятування на водних об’єктах склали 14,4 млн.грн., які спрямовано на
утримання
аварійно-рятувальної, рятувально-водолазної служб міста та
поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами.

В рамках реалізації Програми забезпечення молоді міста
Запоріжжя житлом надано кредит на придбання житла площею 111,8 кв.м на
загальну суму 1,3 млн.грн.

На заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики з
бюджету спрямовано 23,0 млн.грн., у тому числі на виконання міської цільової
Програми «Безпечне місто» – 5,9 млн.грн. (розроблено проєктну документацію
на будівництво систем відеоспостереження на 28 шкільних об’єктах та
придбано програмне забезпечення) та реалізацію заходів Програми "Цифрова
стратегія міста на 2017-2020 роки" – 17,1 млн.грн. (технічна підтримка та
супровід офіційного порталу Запорізької міської ради та його модулів, а також,
системи електронного документообігу для виконавчих органів міської ради;
витрати
на
функціонування
встановленої
системи
об`єктного
відеоспостереження (передача даних оптоволоконними мережами та мережею
Інтернет, поточний ремонт, технічне обслуговування і наладки комп`ютерного
обладнання).

Видатки на виконання заходів Програми фінансування
природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень за звітний період
склали – 17,7 млн.грн. або 72,9% планових призначень. Продовжено роботи з
реконструкції теплиць Запорізького міського ботанічного саду – 16,5 млн.грн.,
виконано роботи з озеленення міста – 0,7 млн.грн., проведено заходи з
підвищення рівня суспільної екологічної свідомості тощо – 0,5 млн.грн.
За даними звітності про виконання бюджету міста кредиторська
заборгованість розпорядників та одержувачів коштів бюджету міста на кінець
звітного періоду в цілому склала 40,0 млн.грн., що на 38,4 млн.грн. більше її
обсягу на початок року, в тому числі по загальному фонду бюджету –
38,5 млн.грн. (з яких прострочена 1,1 млн.грн.), спеціальному фонду –
1,5 млн.грн. (прострочена). Причиною наявності заборгованості стало
зменшення обсягів надходжень до бюджету міста через введення
обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби та
надання деяких податкових пільг для підтримки бізнесу.
Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.А Вагіс

