
Довідка про виконання бюджету  

Запорізької міської територіальної громади  

за 9 місяців 2021 року 

Доходи 
 

Послаблення протиепідемічних обмежень з переходом до норм адаптивного 

карантину у лютому після січневого «локдауну» сприяли частковому відновленню 

виробничої активності суб’єктів економічної діяльності. Але з іншого боку, мінливість 

ситуації з рівнем захворюваності набирає обертів, що стримує наповнення бюджету. 

Враховуючи підсумки виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади 

по доходах та прогнозну оцінку їх надходжень відповідно до бюджетного законодавства 

(наявне перевищення доходів загального фонду бюджету, врахованих у розписі не менше 

ніж на 5% за 8 місяців поточного року), міською радою у вересні 2021 року були внесені 

зміни до рішення про бюджет міської територіальної громади в частині збільшення доходів 

загального фонду на суму 468 млн грн. та спеціального фонду (бюджету розвитку) – на 

12,8 млн грн. 

Обсяг доходів бюджету Запорізької міської територіальної громади станом на 

01.10.2021 року склав 6 209,8 млн грн, в тому числі доходи загального фонду – 

5 067,8 млн грн, спеціального фонду – 131,0 млн грн та офіційні трансферти – 

1 011,0 млн грн. В порівнянні з січнем – вереснем 2020 року власні доходи (без урахування 

трансфертів) збільшились на 15,5% або на 696,6 млн грн. 
 

 
 

Уточнений план по доходах загального фонду без урахування трансфертів в сумі 

5 041,3 млн грн виконаний на 100,5%, понад плану надійшло 26,6 млн грн. У порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року відбулось збільшення зазначених доходів на 15,8% або на 

690,9 млн грн. 

Надходження основного податку загального фонду - податку на доходи фізичних осіб 

склали 3 188,9 млн грн, питома вага – 62,9%, план виконаний на 100,3%. Порівняно з 

показником відповідного періоду минулого року надходження цього податку збільшились на 

17,2% або на 468,1 млн грн, в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати – на 

17,5% або на 439,6 млн грн, податку за результатами річного декларування фізичних осіб - на 

15,7 млн грн (на 47,7%) та податку, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата - на 13,0 млн грн (на 25,8%). Поряд з цим, 

податок з доходів військовослужбовців зменшився на 0,2 млн грн. 

Обсяг акцизного податку склав 229,1 млн грн. План виконаний на 103,6%, понад 

плану надійшло 8,0 млн грн, що пояснюється надходженням донарахованих зобов’язань та 

штрафних санкцій за результатами перевірок податкових органів на загальну суму 

9,0 млн грн. 

В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року акцизний податок зменшився на 

14,9 млн грн (на 6,1%), в тому числі з пального - на 34,5 млн грн або на 29,4%. Це 

обумовлено тим, що Кабінетом Міністрів України відповідну постанову щодо порядку 

зарахування частини акцизного податку з виробленого та ввезеного пального до загального 

фонду бюджетів місцевого самоврядування ухвалено лише наприкінці вересня поточного 

року; акцизний податок, який накопичувався з 01.07.2021 року на окремому балансовому 

рахунку Казначейства перераховано до бюджету міської територіальної громади на початку 

жовтня місяця. Поряд з цим, збільшився обсяг податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 19,6 млн грн або на 15,4% (в 
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тому числі з реалізації алкогольних напоїв - на 18,6 млн грн, тютюнових виробів - на 

1,0 млн грн).  

Обсяг місцевих податків і зборів склав 1 549,0 млн грн або 100,5% до плану. В їх 

складі 52,4% займає податок на майно – 811,3 млн грн.  

Найбільшим джерелом податку на майно є плата за землю, її надходження склали 

735,8 млн грн. План виконаний на 100,8%. В порівнянні з січнем - вереснем 2020 року 

відбулось збільшення на 116,0 млн грн. або на 18,7%, в тому числі по земельному податку - 

на 17,0 млн грн. (на 8,7%), орендній платі за землю - на 99,0 млн грн (на 26,3%). Суттєве 

збільшення темпу росту пов’язане з тимчасовим «звільненням» за березень минулого року 

землекористувачів від плати за землю в умовах дії обмежувальних заходів (втрати склали 

51,6 млн грн). Крім того, збільшенню надходжень плати за землю сприяло погашення боргів 

минулих років на суму 56,0 млн грн, в тому числі по орендній платі за землю – на 

54,1 млн грн та земельному податку – на 1,9 млн грн. 

 
Обсяг сплати єдиного податку склав 735,9 млн грн (стовідсоткове виконання 

уточненого плану). В порівнянні з аналогічним минулорічним показником відбулось 

зростання на 182,4 млн грн або на 33,0%, в тому числі по юридичних особах – на 

19,4 млн грн (на 21,0%) та фізичних – на 163,0 млн грн (на 35,4%). Цьому сприяло поступове 

відновлення ділової активності суб’єктів підприємництва. Також перманентні інфляційні 

процеси (індекс інфляції станом на 01.10.2021р. - 107,5%) супроводжуються підвищенням 

загального рівня цін на товари і послуги та впливають на зростання обсягів доходів та 

відповідно відрахувань податку по юридичних особах та фізичних (платниках ІІІ групи 

єдиного податку). 

Обсяг сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склав 

73,3 млн грн (101,4% до плану). В порівнянні з минулорічним показником відбулось 

збільшення на 27,3 млн грн або на 59,4% в основному за рахунок зростання перерахувань від 

фізичних осіб по об’єктах житлової нерухомості (на 6,1 млн грн або на 82,1%) та від 

юридичних осіб по об’єктах нежитлової нерухомості (на 21,0 млн грн або на 68,2%). 

Зазначене обумовлено збільшенням ставок податку за 1 квадратний метр бази 

оподаткування, які мають прив’язку до розміру мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та збільшенням кількості платників. 

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 22,5 млн грн 

(101,3% до уточненого плану). У порівнянні з минулорічними надходження зросли на 

3,9 млн грн або на 21,1%, що пов’язане зі збільшенням перерахувань від територіальних 

підрозділів Державної міграційної служби України у Запорізькій області (підвищення попиту 
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на отримання закордонних паспортів у зв’язку із відкриттям кордонів багатьох країн для 

в’їзду українських туристів).  

Адміністративні штрафи та інші санкції надійшли в обсязі 4,6 млн грн (101,5% до 

плану), в тому числі штрафи, накладені службою інспекторів з паркування департаменту 

правового забезпечення міської ради (її створено у березні минулого року) за порушення 

правил у сфері паркування транспортних засобів – 3,0 млн грн. У порівнянні з показником 

аналогічного періоду попереднього року цей вид надходжень збільшився на 2,7 млн грн або 

у 2,4 рази, що пояснюється в основному зростанням адміністративних штрафів за порушення 

правил у сфері паркування на суму 1,7 млн грн та за порушення законодавства про працю – 

на 0,7 млн грн. 

Крім того, до бюджету міської територіальної громади надійшло податку на прибуток 

підприємств комунальної власності та частини чистого прибутку, що вилучається до 

бюджету, в сумі 25,2 млн грн та 2,3 млн грн відповідно, орендної плати за користування 

майном комунальної власності – 15,1 млн грн, рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 1,0 млн грн, 

адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємств та громадських формувань – 2,1 млн грн, адміністративного збору за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 1,5 млн грн та інших податків, 

зборів і обов’язкових платежів на загальну суму 26,5 млн грн.  

В складі спеціального фонду доходи (без урахування трансфертів) збільшились на 

5,7 млн грн або на 4,5%, в тому числі в основному за рахунок власних надходжень 

бюджетних установ - на 23,2 млн грн, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської 

та іншої діяльності – на 0,8 млн грн та екологічного податку – на 0,7 млн грн. Надходження 

коштів від відчуження майна комунальної власності навпаки зменшились на 18,1 млн грн або 

на 53,4%. 

Бюджет розвитку за звітний період поповнився на 16,6 млн грн, в тому числі за 

рахунок коштів від відчуження майна комунальної власності – на 15,8 млн грн та пайової 

участі у розвитку інфраструктури – на 0,8 млн грн.  

 
Станом на звітну дату до бюджету міської територіальної громади надійшло 

офіційних трансфертів на загальну суму 1 011,0 млн грн, в тому числі: 

освітньої субвенції – 867,7 млн грн; 

субвенцій на виконання окремих заходів та програм у сфері освіти і охорони здоров’я 

– 62,6 млн грн; 

дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 25,1 млн грн; 

субвенцій з державного та обласного бюджетів на здійснення заходів щодо соціально 

– економічного розвитку окремих територій – 22,2 млн грн; 
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субвенції для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України – 11,5 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 – 8,7 млн грн; 

субвенцій на виплату грошових компенсацій за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб та сімей окремо визначених законодавством 

осіб – 6,4 млн грн; 

іншої субвенції з обласного бюджету – 3,7 млн грн; 

субвенції на здійснення природоохоронних заходів – 2,5 млн грн; 

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 

зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України – 0,6 млн грн. 
 

Видатки 
 

Видатки бюджету Запорізької міської територіальної громади проведені в обсязі 

5 680,4 млн грн, в тому числі за загальним фондом – 4 980,7 млн грн або 97,6% планових 

показників на відповідний період, за спеціальним фондом – 699,7 млн грн, з яких видатки 

бюджету розвитку – 585,8 млн грн, що становить 68,4% планових показників. До державного 

бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 402,7 млн грн. 

Понад 66% загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на які 

спрямовано 3 754,1 млн грн. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та в повному 

обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних установ відсутня. 

Видатки за незахищеними статтями проведені в сумі 1 926,3 млн грн, в тому числі за 

загальним фондом бюджету міста – 1 226,6 млн грн або 93,7% планових показників. 

Структура видатків бюджету Запорізької міської територіальної громади за 

функціональною ознакою за 9 місяців 2021 року 

 

Видатки проведені за наступними основними напрямками: 

➢ На забезпечення функціонування та розвиток установ соціально-культурної 

сфери спрямовано 3 120,9 млн грн, що становить 54,9% загального обсягу витрат бюджету 

міської територіальної громади, в тому числі на освіту – 2 475,2 млн грн (за рахунок 

освітньої субвенції з державного бюджету – 868,1 млн грн.), охорону здоров'я – 

388,2 млн грн (за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання інсуліну – 

25,2 млн грн), культуру – 74,4 млн грн, фізичну культуру і спорт – 116,4 млн грн, установи 

соціального захисту – 66,7 млн грн.  

Поточні видатки загального фонду бюджету на утримання установ склали 

2 880,8 млн грн, з яких найбільшу частку займають витрати на оплату праці з нарахуваннями 
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– 2 219,2 млн грн. та проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 

167,0 млн грн. 

Видатки капітального характеру проведені в сумі 232,2 млн грн, з яких за рахунок 

надходжень бюджету розвитку – 137,5 млн грн, що становить 59,4% планових показників, в 

тому числі по галузі: 

охорона здоров’я – 87,0 млн грн, в тому числі на реконструкцію та капітальні ремонти 

– 23,8 млн грн, придбання обладнання – 63,2 млн грн. Закуплено обладнання для ПЛР 

лабораторії на базі КНП «Міська лікарня №1» - 3,8 млн грн, функціональні ліжка (341 шт) – 

8,5 млн грн, апарати ШВЛ та монітори пацієнта (8 од.) – 5,5 млн грн, відеоендоскопічну 

систему – 4,6 млн грн, рентгенапарати (5 од.) – 8,5 млн грн, аналізатори біохімічні, газів 

крові, сечі (17 од.) – 7,6 млн грн, фібробронхоскопи (3 од.) - 1,9 млн грн, УЗД апарати (6 од.) 

– 14,2 млн грн, кисневі концентратори (51 од.) – 2,3 млн грн та інше. Завершено капітальні 

ремонти систем киснепостачання для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 в КНП „Міська лікарня №6” та "Міська лікарня №9", 

реконструкцію системи газопостачання КНП "Міська дитяча лікарня №5". Тривали роботи з 

капітального ремонту та реконструкції у 4-х закладах охорони здоров’я, в тому числі роботи 

з реконструкції приміщень КНП "Міська лікарня №9" ЗМР та КНП "Міська лікарня 

екстреної та швидкої медичної допомоги" ЗМР під приймальні відділення екстреної 

медичної допомоги. 

освіта – 34,7 млн грн, в тому числі на завершення робіт з капітального ремонту 

огорожі ЗОШ №41, філії Запорізької музичної школи №4, з технічного переоснащення та 

влаштування систем пожежної сигналізації у ДНЗ №272 і ДНЗ №286, проведення робіт з 

капітального ремонту гімназії №46, №64, №69, Запорізької дитячої школи мистецтв №4, 

філії Запорізької дитячої художньої школи, робіт в рамках реалізації проєкту Надзвичайна 

кредитна програма відновлення України на об’єктах ЗОШ №53 та Мала гуманітарна 

академія, виконання проєктних робіт з капітального ремонту фасадів спортивного та 

навчального корпусів ЗНВК №64, санітарного вузла гімназії №77, будівництва газових 

котелень у ЗНВК №42 та ЗОШ №77, будівництва огорожі навколо ЗОШ №55, реконструкції 

спортивного майданчика Запорізького Академічного ліцею та проєктних робіт по 5 об’єктах 

громадського бюджету (гімназія №25, Класичний ліцей, колегіум №98, академічний ліцей 

№23 та ДНЗ ЦРД «Надія»), а також придбання музичних інструментів; 

культура і мистецтво – 5,9 млн грн, в тому числі на проведення капітальних ремонтів 

КУ «Міська публічна бібліотечна система» по вул. Запорізького Козацтва, буд.17а та по 

вул. Ладозька, буд. 26, бібліотеки-філії №5 для дорослого населення. Бібліотечні фонди 

поповнені книжковою продукцією (6 тис.од.); 

фізичну культуру і спорт – 6,3 млн грн, в тому числі на капітальні ремонти даху 

басейну та стелі над чашею басейну ДЮСШ "Хвиля", системи освітлення приміщення, а 

також м'якої покрівлі даху спортивної зали СК «Титан» КУ «ЗРФСК», проектування та 

експертизу проєкту капітального ремонту фасаду СК "Металург", придбання штучного 

покриття для футбольного поля ДЮСШ «Металург Запоріжжя», спортивних товарів та 

інвентарю для закладів фізичної культури та спорту; 

установи соціального захисту – 3,6 млн грн, зокрема, на реконструкцію нежитлового 

приміщення частини будівлі для розташування відділення термінового влаштування дітей 

комунального закладу "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Затишна домівка" по 

пр. Інженера Преображенського, 3 – 3,1 млн.грн. 

➢ На реалізацію міських програм соціального захисту спрямовано 75,1 млн грн. 

За рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету надана грошова компенсація 

за належні до отримання жилі приміщення на загальну суму 6,4 млн грн, а саме: 

- особі з інвалідністю I групи, яка настала внаслідок поранення одержаного під час 

безпосередньої участі в АТО та сім'ї  загиблого учасника АТО - 2,0 млн грн; 

- особі, яка брала участь у бойових діях на території інших держав - 1,1 млн грн; 

- внутрішньо переміщеній особі, яка брала безпосередню участь в АТО, - 1,3 млн грн; 
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- сім’ї загиблого, який брав участь в Революції Гідності - 2,0 млн грн. 

На надання пільг на послуги зв’язку та інших пільг, передбачених законодавством, 

спрямовано 2,0 млн грн, котрими скористалось понад 2,0 тис. осіб. На компенсацію 

пільгового перевезення окремих категорій громадян різними видами транспорту використано 

3,0 млн грн. Окрім цього, 497 багатодітних родин скористались правом безкоштовного 

проїзду одного з батьків в комунальному громадському транспорті на суму 1,9 млн грн. 

На підтримку ветеранських організацій міста витрачено 1,6 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 у сумі 6,4 млн грн (за звітний період компенсацію отримали 

1,3 тис.осіб). 

На оздоровлення та відпочинок дітей у звітному періоді спрямовано 13,3 млн грн. 

Інші видатки на соціальний захист населення склали 40,4 млн грн. В рамках Міської 

комплексної програми соціального захисту населення різного виду матеріальну допомогу 

отримали понад 11,3 тис. громадян міста, додатково з депутатського фонду надано 

підтримку 3,8 тис. мешканцям. За звітний період проведено поховання 2 почесних громадян 

міста та 290 померлих невідомих та безрідних громадян, на що спрямовано 0,4 млн грн. Крім 

того, 2,1 млн грн спрямовано на надання матеріальної підтримки представникам обдарованої 

молоді міста. 

➢ Видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство проведені у сумі 

921,1 млн грн, планові показники відповідного періоду виконані на 84,8% Кошти спрямовані 

на реалізацію заходів наступних програм: 

- Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства (з 

урахуванням коштів депутатського фонду) – 366,4 млн грн або 80,1% до планових видатків 

на відповідний період, з яких на: фінансову підтримку комунальних підприємств галузі – 

170,3 млн грн; утримання та поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та об’єктів, 

розташованих на прибудинкових територіях, – 50,2 млн грн; проведення капітального 

ремонту житлового фонду міста – 65,9 млн грн; будівництво, реконструкцію та реставрацію 

об’єктів житлового господарства – 33,3 млн грн; забезпечення надійного та безперебійного 

функціонування ліфтового господарства – 24,4 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» - 11,3 млн грн;  будівництво та 

капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 3,1 млн грн; придбання контейнерів 

під ремонтні відходи – 2,1 млн грн; послуги з моніторингу та інструментального обстеження 

за деформацією житлових будинків – 1,9 млн грн; придбання пожежних гідрантів для 

КП «Водоканал»- 1,2 млн грн; придбання двокімнатної квартири для відселення родини з 

аварійного будинку по вул.Посадочній,17 –0,8 млн грн; забезпечення функціонування 

архітектурно-декоративного обладнання на 7 баштах житлових будинків - 0,5 млн грн; 

виготовлення технічної документації на житлові будинки, оплата послуги з розроблення 

норм питного (холодного та гарячого) водопостачання тощо – 0,3 млн грн; фінансування 

проєктів-переможців Громадського бюджету  - 1,1 млн грн. 

З метою утримання прибудинкових територій в належному санітарному стані за 

звітний період вивезено 8 220 т опалого листя та гілля та 750 т безпечних відходів, виконано 

обрізку 960 та видалення 490 аварійних дерев, покіс 3 053,4 тис.кв.м територій, забезпечено 

поточний ремонт та утримання 356 дитячих майданчиків, виготовлено технічну 

документацію на 19 нежитлових приміщень. В зимовий період проводилось згрібання снігу 

та посипання  протиожеледними матеріалами внутрішньоквартальних територій та проїздів.   

Тривають роботи з капітального ремонту житлового фонду міста. На звітну дату 

завершено роботи з вибіркового капітального ремонту 70-ти об’єктів, у т.ч. 5 гуртожитків, 

часткового капітального ремонту 104-х житлових будинків за рахунок коштів депутатського 

фонду міського та обласного бюджетів, виконано заміну інженерних мереж на 27-ми та 
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капітальний ремонт покрівлі на 15-ти будинках, проведено модернізацію та капітальний 

ремонт 121-го ліфта.  

В межах реалізації порядку проведення капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквартирних будинках на умовах співфінансування завершено роботи на 18-ти об’єктах.  

За рахунок видатків на будівництво та реконструкцію об’єктів житлово-комунального 

та каналізаційно-водопровідного господарства у звітному періоді профінансовано роботи з 

реконструкції ділянки №1 та №2 водопроводу по вул. Незалежної України від 

вул. Зелінського до вул. Лермонтова, ділянки №3 по вул. Новокузнецькій та хлораторної 

ДВС-2, житлового будинку по вул. Дзержинського,52, елементів благоустрою вул. Якова 

Новицького від вул. Патріотичної до вул. Перемоги, реконструкції та капітального ремонту  

194-х контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів. Завершено будівництво 

мереж зливової каналізації в районі житлових будинків по вул. Чарівній 105-107, 

вул. Фортечній та по вул. Ак.Клімова,1-Кругова,109. Виготовлено проєктну документацію на 

капітальний ремонту території між будинками по вул.Чарівна,127 та Цитрусова,6. 

- Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» – 90,1 млн грн 

або 94,3% планових показників на звітний період. Муніципальною аварійною службою 

опрацьовано 41,8 тис. заявок, що надійшли від мешканців міста, службою диспетчеризації 

ліфтів обслуговується 3,8 тис. ліфтів. Продовжено роботи зі створення диспетчерської 

системи зв’язку типу GSM, на що спрямовано 4,6 млн грн. 

- У звітному періоді в рамках реалізації Програми відшкодування відсоткових 

ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, що 

надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в 

житлово-комунальному господарстві проведені видатки у сумі 3,9 млн грн.  

- Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою та 

Програми відновлення інфраструктури території  приватного сектору м.Запоріжжя (з 

урахуванням коштів депутатського фонду) – 457,9 млн грн, що становить 87,1% планових 

показників. 
На виконання заходів з благоустрою міста видатки бюджету склали 178,2 млн грн. 

Кошти загального фонду бюджету у розмірі 176,8 млн грн спрямовано на догляд за зеленими 

насадженнями (в т.ч. на ліквідацію карантинних рослин) – 45,3 млн грн; утримання та 

поточний ремонт об’єктів благоустрою (парків, скверів, пляжів, кладовищ) – 35,1 млн грн; 

енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення об’єктів благоустрою – 33,3 млн грн; 

утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 29,2 млн грн; поточний 

ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху – 11,0 млн грн; 

забезпечення належного санітарного та екологічного стану території міста – 7,3 млн грн; 

нанесення дорожньої розмітки, розробку схем дорожнього руху тощо – 5,0 млн грн; 

утримання громадських вбиралень та модульних туалетних кабін – 4,5 млн грн; перевезення 

експертних трупів – 2,7 млн грн; інші заходи з благоустрою – 3,4 млн грн. 

Капітальні видатки у розмірі 1,4 млн грн направлено на проведення робіт з 

озеленення, встановлення елементів дитячих майданчиків, дорожніх знаків  зупинок тощо. 

На будівництво об’єктів інфраструктури витрачено 50,6 млн грн, які спрямовані на: 

реконструкцію зон відпочинку, зокрема, по вул. Л.Шмідта, Правобережного пляжу, площі 

Запорізької, скверу Піонерів, скверу по вул. Билкіна,  по вул. Чумаченка, 32 (32,1 млн грн); 

будівництво та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (7,7 млн грн); 

світлофорних об'єктів (2,7 млн грн); тротуарів (2,1 млн грн.). Завершено проектування робіт з 

реконструкції парку по вул. Сергія Синенка та  будівництва світломузичного пішохідного 

фонтану на площі Запорізькій. Продовжуються роботи з розробки землевпорядної 

документації для виконання робіт з будівництва крематорію на Кушугумському кладовищі. 

Видатки на дорожнє господарство міста склали 227,5 млн грн, з яких: 111,0 млн грн 

спрямовано на утримання 8 518,0 тис.кв.м автомобільних доріг та 47 мостів; 58,7 млн грн - 

на проведення поточного ремонту 127,4 тис.кв.м доріг загального користування та 0,9 
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тис.кв.м доріг приватного сектору та 5,5 тис.кв.м тротуарів; 57,3 млн грн - на роботи, 

пов’язані із будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів дорожнього 

господарства. За рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано роботи з реконструкції 

вул. Шевченка від вул.8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка 

до вул. Калібрової (35,1 млн грн), вул. Калібрової від вул. Південне шосе до вул. 

Солідарності (3,6 млн грн), вул. Шкільної від вул. Фортечної до вул. Першої ливарної (1,3 

млн грн), вул. Російської (1,3 млн грн) та шляхопроводу №2 по вул. Калібровій  

(1,8 млн грн), капітальний ремонт ділянок дороги по вул. Прибережної магістралі від річки 

Мокра Московка (10,3 млн грн), вул. Відомій від вул. Ленської до вул. Зеленої (0,9 млн грн) 

та тротуару на площі Привокзальній та вул. Покровській від пр. Соборного до вул. Поштової 

(2,4 млн грн).  

На фінансування проєктів-переможців Громадського бюджету міста спрямовано 

0,5 млн грн. 

На проведення інших заходів витрачено 1,5 млн грн, які направлені на демонтаж 

обладнання після Новорічних свят, виконання робіт з технічного обслуговування об'єктів 

електроенергетики, отримання сертифікатів про готовність об’єктів до вводу в експлуатацію, 

охорону об’єкту незавершеного будівництва, формування страхового фонду документації, 

послуг супроводження проходження процедури оцінки впливу на довкілля.  

В рамках Програми дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних 

водоймищ проведено заходи з дератизації і дезінсекції на загальну суму 0,3 млн грн. 

В межах реалізації Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя 

здійснено видатки у розмірі 0,5 млн грн, наразі, завершуються  роботи з виготовлення 

проєктно-кошторисної документації на реконструкцію тротуару по Прибережній магістралі з 

облаштуванням велодоріжок від вул. Запорізької до Вознесенівського парку.  

В рамках Програми поводження з тваринами м. Запоріжжя проведені видатки на 

заходи з регулювання чисельності тварин та забезпечення функціонування КП «Побутовик», 

яке займається питаннями у сфері поводження з тваринами, у розмірі 2,0 млн грн або 98,2% 

від планових показників. 

➢ На розвиток транспортної галузі спрямовано 538,7 млн грн, що склало 94,5% 

планових призначень, з яких на: 

- забезпечення стабільного функціонування та розвиток 

ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» та КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського 

транспорту» – 450,2 млн грн. За рахунок зазначених коштів надано фінансову підтримку 

підприємствам – 347,3 млн грн, здійснено видатки на забезпечення виконання умов договорів 

фінансового лізингу на придбання тролейбусів та автобусів великої місткості – 51,5 млн грн, 

придбання та капітальний ремонт трамваїв – 50,7 млн грн, закупівлю кондиціонерів для 

облаштування транспорту – 0,7 млн грн. 

- розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» – 86,6 млн грн, які 

направлені на оплату робіт з реконструкції аеродромного комплексу – 2,7 млн грн, системи 

світлосигнального обладнання та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації – 

42,4 млн грн, огородження та системи технічного нагляду – 41,5 млн грн. 

- забезпечення роботи з перевезення річковим транспортом мешканців міста – 

1,8 млн грн. 

➢ Видатки бюджету міста на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та організацію рятування на водних 

об’єктах склали 15,1 млн грн або 99,8 % планових показників на відповідний період, з яких 

на: 

- утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби – 6,8 млн грн 

(опрацьовано 532 виклики, здійснено 594 аварійно-рятувальні операції, під час яких було 

проведено заходи з попередження травмування населення у побутових умовах (попередження 

вибуху побутового газу, надання допомоги літнім особам, дітям до прибуття медичної 
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допомоги тощо) та запобігання можливої загибелі людей, виконувалися роботи з 

демеркуризації);  

- утримання Запорізької міської рятувально-водолазної служби – 8,0 млн грн 

(проведено  147 операцій з надання допомоги населенню на водних об’єктах); 

- поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами – 

0,3 млн грн, за рахунок яких придбано бензин та дизельне паливо у загальній кількості 

10,4 тис.л. 

➢ Видатки фонду охорони навколишнього природного середовища проведені у 

сумі 18,0 млн грн або 48,5% планових призначень, з яких на реконструкцію систем 

каналізування – 11,1 млн грн, заходи щодо відновлення та підтримки гідрологічного режиму і 

санітарного стану річок – 2,9 млн грн, придбання добрив  для ПНЗ «Дитячий парк 

«Запорізький міський ботанічний сад» - 0,3 млн грн.  

З метою підвищення рівня суспільної екологічної свідомості проведено видатки у 

розмірі 1,1 млн грн на проведення виставок, конкурсів, випуск поліграфічної продукції та 

організацію проведення Міжнародного Запорізького екологічного ЕКОФОРУМу.  

➢ В рамках реалізації Програми забезпечення молоді міста житлом надано кредит 

на придбання квартир загальною площею 149,4 кв.м вартістю 1,5 млн грн. Витрати бюджету 

міста, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів, склали 0,08 млн грн. 

Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів коштів бюджету міста на 

кінець звітного періоду в цілому склала 7,5 млн грн, в тому числі по загальному фонду 

бюджету – 5,9 млн грн, спеціальному фонду – 1,6 млн грн. 

 

 
Директор департаменту фінансової та  

бюджетної політики міської ради       Ольга ВАГІС 


